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Werdykt
Z numeru 2/275 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Jerzy Utkin bilans 
strat i zysków (s. 15)
- Maria Bielińska – Irena Batura Oby 
przetrwały tylko detonacje niecierpka (s. 14)
- Grzegorz Misiewicz – Ariana Nagórska  
Współcześni (s. 15)
- Teresa Nowak – Edmund Pietryk 
Gwiazdy (s. 7)
- Sabina Rasz – Aleksandra Sołtysiak Za 
krótki czas, by się spieszyć (s. 2)

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 dla Matki

Jeszcze zapłoną w oknie
twe pelargonie
ręka za szybą kwitnie i drży
Idę i ona za mną idzie
Odwrócę się – i wciąż jesteś
Dłoń twa jak świetlisty Anioł
na każdej drodze się tli

Rano
jaki dom ten ciemny i ciężki 
ale krok twój już go podnosi
Kołysze odwraca do słońca
Głos dasz nam zaraz i skrzydła
Bo na łąki chwalcie umajone
śpiewa klasztorny dzwon
nad nimi – wizg
jaskółki ostre jaskółki wciąż

Tadeusz Zawadowski

ROMEK

Pamięci Romka Tomaszewskiego

wczoraj o zachodzie słońca zakwitły na niebie kolorowe
kwiaty. róże fiolety czerwienie w poświacie zieleni. kiedyś
rosły w moim ogrodzie a on zachwycał się tak jakby
chciał wymościć nimi niebo. w pośpiechu
wskakiwały mu na płótno. kilka dni później
ukrył je pod powieką i zabrał ich obraz
ze sobą. widocznie zgubił je podczas swej podróży. ciągle

wypatruję kiedy po nie powróci.

Aleksandra Sołtysiak

DICTUM

Drobiny sumienia zasypane
Szczerbiona odmowa wiary
Włókna duszy tętnią prawdą
Szybują ponad retoryką
Zaciskanych granic dialektyki
- Życie i śmierć
Przywołały wszystkie strony świata do grobu
W majestacie …
Głębia przyzywa głębię

Nieśmiertelność w urodzie piękna

Adam Marian Jałocha

Obcy

wyglądał jak
zbity pies
liczył puste butelki
zbierał złom
był jednym z tych
samotnych jeźdźców apokalipsy
których twarze odbijały się
w oknach wystawowych
potem widziałem go
po raz ostatni
doczekał się końca
wyreżyserowanego przez czas
leżał przykryty brezentowym całunem
nieprzemakalną warstwą samotności
tej przed i po

Adam Michalak

Wrzesień w ogrodzie

Słońce tarasu zachodzi 
goździkiem pszczoły miodnej 
uśmiechasz się popijając kawę 
mówisz ostudzonym głosem

-tak cicho świerszcze cienie 
olch rzucają pomalowane
w chłód źródła piaszczysty

tak surfinii fioletowe 
słowa pomidorami pachną 
wrześniowego ogrodu 
naręczem kwiatów

to dla nas patrząc 
orzechowo-zielonookim 
dzbanem dziupli 
koszem bielizny tańczą 
nadgodziny słodyczy obieranej

biegną na wyścigi jabłek 
wypranych w trawie usta 
unoszą prawd rozwiewany
dym ogniska
za chodem dialogu słyszysz 
idzie drogą wewnętrzne
pierwszeństwo

Iwo Greczko

Nie, bo

Niebo bez chmur, 
nie chcę patrzeć.
Na ziemi piszczy miasto, 
wynajdujemy sposoby, 
by je utrzymać, 
przeciw wiatru.

Odkurzacz, 
samolot,
naprzeciw sobie, 
naprzeciw niebu.
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Każda relacja - profesjonalna lub 
prywatna - jest decyzyjnym procesem budo-
wania 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 zrobiliśmy, ma 
wpływ na naszą biografię. Nasze – to znaczy 
wybrane przez nas. To owo - nasze, profe-
sjonalne lub osobiste, zadanie do wykonania 
- przypadkowo i bezwolnie lub świadomie i 
odpowiedzialnie - w ograniczonym życiem 
czasie. Zawodowo, zwykle znamy jego 
końcową datę, prywatnie - termin ten jest 
zawsze zagadką i wyzwaniem. A to od zgody 
na własny czas, określony życiem, zaczyna 
się dojrzałość życiowych wyborów. Dziś za-
praszam 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 przecią-
gów, 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 
rezultatu, 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 strategie 
są najwyższym wyzwaniem etyki osobistej i 
dojrzałego szacunku dla procesu życia, bo 
albo uznajemy, że już coś mamy, albo uczci-
wie przyznajemy - sami przed sobą, że nie tym 
razem lub nie z tym człowiekiem. Dokończ więc 
zadanie, jeśli czujesz, że idziesz dobrą ścież-
ką. 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 geometrycznej. Chodzi 
tu o przypomnienie zasad rysowania figur 
płaskich, których linia musi się „domknąć”, 
aby miały one sens matematyczny. Co cie-
kawe: w przyrodzie figury niedomknięte 
nie występują. W planie rozwojowym tą 
„linią” jest nasza aktywność życiowa. Figura 
domknięta to „załatwiona sprawa”, „do-
kończone zadanie” lub „zamknięty wątek”. 
Domykanie życiowych figur gwarantuje 
nam równowagę psychiczną. Jak się mówi 
na gruncie psychoterapii: niedomknięte 
figury są figurami poszarpanymi lub wam-

Anna Kapusta

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

pirzącymi. To ostatnie określenie świetnie 
oddaje niszczący charakter wampirzenia, a 
więc wysysania z nas życiowej energii przez 
niedokończone zadania i nieuporządkowane 
relacje. Przerwane zadania, niewyjaśnione 
konflikty, niedokończone lub – przeciwnie 
– niefortunnie zerwane znajomości, oddzia-
łują na naszą podświadomość i niszczą nasze 
poczucie własnej wartości. Skąd biorą się 
trudności w domykaniu figur? Czasem jest 
to - paradoksalne - „za bardzo chcę” i (total-
nie) definiuję się przez osiągnięcie celu, co 
zawsze rodzi lęki i napięcia dekoncentrujące 
nas w realizacji zadania lub rozwoju relacji. 
W relacjach prywatnych bywa to - zjawisko, 
które nazywam -  zaciskaniem oczu na rzeczywi-
stość, 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. Nie-
kiedy 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 umie-
jętności pozostania w samotnej racji wobec 
ataku większości lub przyznania się do utraty 
zaufania dla osoby, która nadużyła naszego 
zaufania. Błędne koło niedomkniętych figur 
powoduje, że tkwiąc w wampirycznych rela-
cjach lub wampirzących zadaniach, blokuje-
my 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!

Zegar to akustyczne oko. Całe ich 
rodziny zagnieździły się w ścianach 
małego portretowego pokoiku, w gabi-
necie okulistycznym Wercyngetoryksa z 
Owernii. Święty Marcin, który ma w Galii 
trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć 
kościołów, jest patronem tej pracowni. 
Jego dobrotliwe oblicze spoziera z miło-
ścią na pełne żmudnego trudu zgarbione 
nad werkiem plecy. Od 10.00 do 17.00 
jak głosi tabliczka na drzwiach, zaopa-
trzonych w nożycowe kraty z pudową 
kłódkę. Przez okna z zazdrostką widać 
koniec uliczki, jakby zrulowany w lor-
netce, zwinięty w kłębek przymrużenia. 
Jej wąwóz wydłubali potomkowie Germa-
nów, by przeprowadzić nim perszerony 
zaprzęgnięte do lor na stację kolejową 
obszerną jak step. Chorągiewki w kształ-
cie jaskółczych ogonów, skrzypiały na 
dachach domów wysnuwając nić czasu z 
porastającej je rdzy. 

Stary zegarmistrz niczym kobold 
przysłuchiwał się wypłakanymi w lupę 
oczami, tym stalowym świerszczom i 
znowu widział piaszczysty land, krzaki 
janowca, a ponad nimi zamek barona 
de Sigognac, jego dwie okrągłe baszty 
w kształcie spiczastych kapturków do 
gaszenia świec zwieńczonych chorągiew-
kami. W Gaskonii czuło się oddech Pi-
renejów, tu zaś, na słowiańskiej północy 
słone morskie powietrze wżerało się w 
dewizki, czerniło galon na buraczkowej 
portierze skrywającej umywalkę, łusz-
czyło zwietrzały Putz. Na samorodnej 
półeczce obok odłamka wulkanicznego 
szkła, czyli obsydianu, muszelki świętego 
Jakuba i lampki ze zgasłą źrenicą leje się 
w klepsydrze stróżka złotego samumu 
i uśmiechnięta figlarnie Baryłeczka na 
obwolucie Contes et nouvelles. Piaszczyste  
równiny i wrzosowiska. Ścieżka pośród 
drzew. Gromadzenie przeszłości. 

Gospodarz pochyla głowę i nasłu-
chuje niewidzialnych głosów zlatujących 
się do niego – malutki Gedali w swoim 
kramiku. Z chirurgiczną precyzją ujmu-
je cebulę w białe, miękkie rączki i kroi 
ją łzawiącymi oczami, nadgryza zębem 
wzroku cignon, którą nastawił Malesher-
bes. Jego ruchy są ciepłe. Wszystko, cze-
go dotyka, zostaje  wyniesione do rangi 
wspomnienia. Wreszcie z ociąganiem, 
cykającym świeżością głosem, niemal 
aleksandrynem podaje kurs zegarowej 
giełdy, wskazówki jej poruszeń, cykle 
kół  zębatych, by zamknąć je kogucią 
kwoką kwoty. Pod oknem kriuki kroków 
chrzęszczą suchymi gałązkami (Tausend 
Menschen ziehen vorüber/, den ich ersehne, 
er ist nich dabei!), frakońska piekarnia 
wysyła missi dominici chlebowego pieca: 
przypieczony zapach razowca na miodzie 
i gałązka morwowego drzewka mówi z 
ukłonem „dzień dobry” i „żegnam”.

Janusz Gryz

U zegarmistrza
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Gabriela Lilianna Cabaj
 
Lepiej mieć jednego wroga czy jakoś tak

wrogu mój serdeczny gdziekolwiek byś nie był  
święć się imię twoje albowiem tylko ty mnie nie  
zaskoczysz gdyż znam czarną stronę twoją i w razie  
ataku wykorzystam arsenał środków pierwszego  
wrażenia gromadzony od chwili narodzin  
 
motywujesz ty mnie do rozwoju nie dajesz uschnąć  
spędzając sen z moich łagodnych powiek nareszcie  
gotujesz krew w moich żyłach tężeją mięśnie broń  
się sama repetuje nóż otwiera w kieszeni zmieniasz  
mnie w panterę wykonuję skok przyczajony aż się  
śmieją hieny i sępy zlatują na ucztę  
 
a więc żyj i miej się kwitnąco bo i ja żyję przy tobie  
w tobie i z tobą całą moją słodką nienawiścią  
zaklinam  nigdy się nie zmieniaj och moja ty druga  
połowo pamiętaj  
 
gdy zdradzisz mnie lub opuścisz ty taki owaki niech  
cię szlag język stanie kołkiem zęby spróchnieją i gały  
wylecą z orbit  
 
bo tyś moim chlebem powszednim i światełkiem w tunelu  
i nadzieją na przyszłość  
 

Hubet Czarnocki

***

Być dzieciakiem i z innymi
dzieciakami biec przez powietrze.
Być dzieciakiem i głosić wyższość 
wiatru o smaku poziomkowym
nad wiatrem o smaku wiśni.

Albo na łódce z kory płynąć
za ocean. Nie wiedzieć, ile
waży oddech ani zupełnie nic
o przezroczystych skrzydłach.

Podnieść w całym kraju podatek
od szumu liści i wypuścić
na wolność wszystkich bajkopisarzy.

W sąsiednich królestwach wywołać 
powstania miłości i zamieszki
 spowodowane czułością.

Spać na puchu i dmuchawcach,
a samemu ważyć niewiele albo nic.

Jadwiga Pstrusińska

Druga strona 2.0

Do Przyjaciół Poetów

Jesteś dla mnie 
Jak druga strona księżyca 
Nigdy nie wiem 
Kiedy napiszesz wiersz 
I o czym
         *
Może o efekcie motyla 
Łączącym motor 
Mojego Ojca 
Z niedźwiedziem grizzly?
A może o niewidzialnym 
Chińskim murze
Obecnym w ludzkich spojrzeniach?

Bydgoszcz 
30 stycznia 2019

Janusz Orlikowski

Powrót

czas porzucić łachmany i udać się do raju
tam jest wciąż to drzewo które należy omijać
na nim – rosną nasze myśli

o nie obawiam się najbardziej
dlatego dotykam słowa ostrożnie
i wtedy gdy tylko mogę

czyli nigdy gdy widzę że rosną

pamięć węża poznaje te konsekwencje
na których kuleje nie opiera się świat
wie o tym również moja Ewa

dlatego do naszego łóżka przychodzi zawsze nago
w różnych kątach domu są nasze łachmany
a czas jest tylko ten co teraz jest

turlamy złote jabłka ciszy
z muzyką w tle

czas porzucić łachmany i udać się do raju
kąty można zawsze posprzątać gdy przyjdzie pora
poza kurzem nic się w nich nie zbiera

chociaż wąż wciąż uparcie twierdzi inaczej
niestety spóźnia się

Lucyna Dobaczewska

Biozmiany

Człowiek złożony w odpowiednich pro –
porcjach z białka, wody i prądu
przy niewielkich zakłóceniach tego bio –
ładu bywa niekiedy histeryczny
(niektórzy mówią wtedy: Piorun w spodniach)
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Kielecki Teatr im. Stefana Żeromskiego 
140. rocznicę swojej działalności zaznaczył pre-
mierą spektaklu „Widnokrąg”, zrealizowanego 
na podstawie powieści filozoficznej Wiesława 
Myśliwskiego o tym samym tytule. Reżyserem 
„Widnokręgu” był Michał Kotański.

Byłam bardzo ciekawa sposobu podania 
tego typu literatury na scenie. Ta sentymental-
na opowieść o przeszłości, o przemijaniu jest 
wspaniałą lekturą, uruchamiającą wyobraźnię 
czytelnika. Myśliwski jest moim ulubionym 
pisarzem, jego esej „Kres kultury chłopskiej” 
jest dla mnie podstawą pojmowania tej kultury. 
Nie brak i tutaj scen ze wsi. Podsandomier-
skie środowisko dzieciństwa bohatera bogate 
obecnością rodziców, dziadków, wujenek, cioć, 
wujków i sąsiadów jest gniazdem, w którym 
dojrzewa myśl i krzepi się ciało bohatera tej 
książki. Wszystko, co w życiu pierwsze dla Pio-
trusia – zdarza się tutaj. Każda prawda o życiu, 
trwaniu i przemijaniu rodzi się wśród prostych 
ludzi, a sztuką jest to zauważyć i przełożyć na 
wielką kulturę na światowym poziomie. Tak 
uczynił Szymanowski czy Chopin w muzyce, 
zaś Myśliwski mistrzowsko dokonał tego w 
literaturze. 

Moją chęć studził nieco czas spektaklu, 
dowiedziałam się, że trwa trzy godziny, ale 
chciałam uwierzyć, że zamysł reżysera uspra-
wiedliwi tak długie siedzenie w teatrze.

Rozczarowałam się. Spektakl był raczej 
– słuchowiskiem. Narrator był dla mnie w 
pewnych momentach zawalidrogą. Dopowia-
dał to, co postać grająca na scenie już wyraziła 
słowem czy ruchem, albo informował, co się 
za chwilę będzie działo. Z całym szacunkiem 
dla aktora, który nauczył się na pamięć takiej 
ilości tekstu, jego obecność na scenie psuła 
moje zaangażowanie, przeszkadzała mi wręcz 
w odbiorze. Radio ma swoją niszę, teatr swoją. 
Spodziewałam się dramatu. Wspaniałe kreacje 
aktorów kieleckiego teatru, sprowadzone zo-
stały do scen ilustrujących czytanie narratora. 
Myśliwski to pisarz wyobraźni, to subtelny 

Anna Błachucka

„Widnokrąg” na scenie

głos nakłaniający czytelnika do myślenia, do 
formułowania swojego zdania o życiu. Jego 
pisarstwo jest wezwaniem do szukania prawy 
o sobie i otaczającym nas świecie. W książce 
nie ma ani jednego zbędnego zdania. Każda 
myśl wyzwala w czytelniku namysł nad naj-
ważniejszymi wartościami danego nam czasu. 
Tempo czytania i myślenia czytelnik reguluje 
sobie sam. Sam staje się twórcą. Czytanie każdej 
książki Myśliwskiego, jest dla mnie wysiłkiem 
intelektualnym. To rodzaj lekcji czytania ze 
zrozumieniem. Nie da się ominąć strony i 
podpatrzeć, co było dalej. W „Widnokręgu” 
nic się nie da przyśpieszyć. Tę powieść każdy 
musi sam prześledzić i przemyśleć. Język i styl 
pisarza nawiązuje do gawędy. Służą temu liczne 
powtórzenia i swoiste zwroty. Do niektórych 
wydarzeń autor wraca ponownie,  proponując 
nam rozważanie problemu z drugiej strony. I 
to jest ważny walor tego dzieła.

Nie sposób nie zauważyć wysiłku i kunsztu 
aktorskiego i pomysłowej scenografii, ale dla 
mnie bardzo widoczny jest też brak konceptu 
na zmierzenie się teatru z taką prozą, z takim 
pisarzem. To tak, jakby przepiękną klasyczną 
sukienkę rozrywać na kawałki, pokazywać szwy 
i opowiadać że znowu zszyje się taką samą kre-
ację, albo jeszcze lepszą. Wyniki tej operacji 
każde oko zauważy.

Teatr – to wielka tajemnica. Dobrego 
aktora, czy reżysera wyniesie na wyżyny, a 
marnego pognębi. Tu widać wszystko, jak na 
dłoni.

Ciekawa byłam odbioru tego spektaklu 
przez młodzież. Kiedy zagadnęłam jedną stu-
dentkę, ta odpowiedziała mi pytaniem. – Czy 
pani uważa, że ten spektakl zrobił coś dobrego 
dla książki? Czy nie lepiej byłoby dla czytelnika, 
gdyby przeczytał „Widnokrąg” jeszcze raz? 

No, cóż. Dla powieści nie przyniósł wiele 
dobrego, dla czytelnika też. Ale jest jeszcze 
teatr. Dla teatru to wielka nobilitacja. Myśliwski 
na scenie. 

Tuż za oknem

Jest wiosenna jesień, na pustym pra-
wie prowincjonalnym peronie, który lśni 
po deszczu. W kałużach wody, przegląda 
się szare wrześniowe niebo, gęsto nabite 
chmurami. Od wieży ciśnień, już lecą uko-
sem, nad nasypem, liście topoli. Po peronie 
biega pies. Jest to suka. Jest niespokojna, 
podniecona - wyczuwa rozłąkę. Głaszczą ją 
po grubym karku, po łbie. Jej przejrzyste, 
złocisto-bursztynowe ślepia patrzą tak, jak 
ktoś kocha na zawsze - z głęboką mądrą po-
wagą, z wiernym, pełnym rezygnacji pokor-
nym smutkiem. Ogon psa, który zawsze jest 
w ruchu, w kołysaniu, teraz leży wyprężony 
na mokrych kamieniach. Z okolicznych 
łąk wieje rześkim zapachem wilgotnej 
trawy i mocno pachną pokrzywy, tak jak 
róże. Kosmaty źrebak skubie koniczynę 
przy pordzewiałym ślepym torze. Na placu 
węglowym, pokrytym miałem opałowym 
stoi stróż w gumowanym ciemnozielonym 
płaszczu.  Przy sąsiedniej ławce jest czworo 
podróżnych, są to Niemcy. Jest siwy schlud-
ny mężczyzna z plecakiem i reklamówką w 
ręce. Przygarbiony, o jasnych wyblakłych 
oczach. Twarz ma pochyloną, w przyjaznym 
uśmiechu. Cmoka na psa, wyciąga rękę i 
przywołuje. Obok niego stoją nastoletnie 
wnuczki, tęgie, piegowate, też z plecakami, 
z uśmiechem skupionym na psie. Za nimi 
widać kobietę, która otuliła głowę białą 
chustą i założyła na nią kapelusz słomkowy 
z błękitną wstążką. Spod tej chusty opadają 
wzdłuż policzków proste rude włosy, ucięte 
równo na wysokości ramion, zaś na szyi wi-
dać rząd drobnych szmaragdowych ziaren. 
Jest to żona mężczyzny, sporo młodsza od 
niego. Ma na sobie czerwoną, sięgającą 
kolan kurtkę, podszytą cendalem, żółty 
plecak, i niewielką torbę podróżną, którą 
postawiła na ławce. Nie patrzy na psa, jed-
nak od czasu, do czasu, spomiędzy głów 
dziewcząt rzuca na mnie uważne spojrze-
nie. Jej szczupła twarz zachowała ślady uro-
dy, dojrzałość nie umniejszyła zdolności, 
teraz już niewinnej, płochej, siedemnasto-, 
ale świadomej, pięknej rzeczy (belle chose) 
czterdziestolatki.

W zamglonej dali, wśród słupów trak-
cyjnych, mruga żółte rozmazane światło. 
Pies zupełnie oszalał, skacze, skomli, staje 
na tylnych łapach, przytula łeb do uda i 
patrzy, patrzy.  Odwracam głowę, nie mogę 
znieść tego wzroku. Pociąg, sztywny i obity, 
wsuwa się na peron i z przeciągłym, pełnym 
ulgi westchnieniem staje. Tamci podcho-
dzą do wagonu i dopiero teraz widzę, że 
kobieta ma na nogach bardzo obcisłe szkar-
łatne pończochy i zadziwiające ciżmy, ich 
rzemyki oplatają wysoko, zgrabne, jędrne 
łydki. Najpierw wsiada mężczyzna, potem 
dziewczyny. Ona stoi nieruchomo, trochę 
bokiem za nimi. Widzę jej dużą pierś, wy-
pychającą kurtkę. Odwraca wolno głowę i 
spod słomkowego ronda patrzy długo na 
mnie, szeroko otwartymi zielonymi oczami, 
które nie mrugają.

Nie uśmiecha się.

Mam miejsce w innym wagonie, ale 
podążam za białogłową Damą z Bath. 

Janusz Gryz

Dama w Bath

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
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Aleksandra Brzozowska

Prośba

Nie umiem się modlić, Panie 
tak dużo różańców 
pogubiłam w drodze

idę po Twoich 
odciśniętych śladach 
ale są za głębokie

zapadam się po usta 
napełniają się piachem 
które mielą 
żarna zębów i języka

tak bardzo chcę krzyczeć 
złorzeczyć lub błagać 
a wypluwam tylko grudy

wiążę je
w modlitewne paciorki 
porzucam

Pomóż mi
wydobyć choć z siebie charczenie 
przed moim ...Wsiebiezwątpieniem

Arkadiusz Irek

***

W mojej bajce
że długo
i że szczęśliwie
spadł śnieg

tak samo
w bajce świata
że koniecznie
i szybko

sąsiad
który tak dzielnie
przegania stokrotki
nasłuchuje

ach Panie Panowie
Agnieszka zostawiła
trochę literek
i nutek

więc nucę

nie tak łatwo
wytłumaczyć się
z radośniejszego
„Dzień Dobry”

pomoże Ania
od listków
i pustych miejsc
co nie zdążyła

a najbardziej 
przy płocie
Jan od spieszenia się
i biedronek

– moje nasiona
z nieporządku
pozdrawiają Pańskie
z porządku!

byle do wiosny
sąsiedzie!

Barbara Tylman

Sosna

Wybrała sobie to miejsce na swoje życie.
Ze smukłej młódki wyrosła na piękną i potężną.
Zapuszczone w piaszczystą glebę korzenie głęboko 
otaczają mogiłę na miłostowskim cmentarzu.
Nie wierzyłam że przetrwa tyle lat. Karmiona 
sokami mego ojca długo szczędziła igieł.
Dopiero gdy dano jej soków z ciała mojej matki
szczodrze sypnęła zielonym igliwiem.
Dziś dorodna sosna okrywa nim moje cierpienie. 
Prochom tego z którym przez półwiecze
dzieliłam łoże użycza kojącego cienia.
Czasem w głębokim śnie słyszę jak śpiewa
kołysankę.

Barbara Dombrowska- Pietrzykowska

Życie

między prawdą a kłamstwem 
między pieśnią a sykiem

sen w pazurach bestii
dni bez celu 
bez myśli 
palą na popiół 
czad w głowie 
jak przed Ecce Homo

jak cerować poszarpaną duszę choć jedną łzą

Bartosz Staniszewski

Mleczarka

Zamarłam na wieki, bo światło jest wszystkim 
Pan dał mi światło i niderlandzką ziemię 
dał mi kości i obtoczył je w mięsie 
dzięki niemu z nabrzmiałych wymion trysnęło 
mleko 
i ja w mych tłustych ramionach 
dzierżę jego owoc 
i zamieram w tej chwili 
na jego chwałę
Gdy pada światło na niderlandzką ziemię 
na mury z czerwonej cegły i okno w mym domu 
na moje ręce i piersi  
i bezruch mych czynów 

Ty dałeś mi ruch i ruch mój zatrzymaj 
i zawsze już będę przelewać 
choć ustaną rzeki i wyschną jeziora 
będę stać, gdyż zastygłam 
na Twoją chwałę 
i doskonałość tej chwili

Do: Jan Vermeer van Delft, Mleczarka
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Podróż między wschodem a zachodem

Wśród gołych ścian
obnażona ze wszystkiego
doświadczam bycia sobą

Uwolniona dusza
wiedzie żywot bohatera mitycznego

Pchli targ. Powszedni rynek czynny 
całą dobę. Tutaj do staniesz wszystko, 
czego pragniesz. Zaspokoisz najdrobniej-
szą, najdziwniejszą zachciankę. Chociaż 
nie zawsze na wszystko cię stać. Ale przy 
odrobinie dobrej woli i pomocy żywej 
wyobraźni zamienisz nieosiągalne na 
bardzo sympatyczny erzac. Środki zastęp-
cze, sub stytuty, leki odtwórcze oraz inne, 
identycznie działające zamienniki ratują 
życie, a przede wszystkim poczucie wła-
snej wartości, bez pieczeństwa i pozornej 
wolności.

Na targu panuje zasada – mam, więc 
jestem.  

Dzisiaj jest tu wielki gwar. Przyjechali 
ludzie z różnych stron świata. Obok moje-
go stanowiska trochę luźniej. To skromny 
stragan – na zwykłym płótnie rozłożonym 
bezpośrednio na ziemi ułożyłam wiele 
odmian uśmiechów (niektóre puste w 
środku), kilka czczych pochlebstw, sporo 
miłości własnej, parę gestów i dobrych rad 
nikomu chyba niepotrzebnych. Nikt nie 
pochylił się na tyle nisko, aby ich dosię-
gnąć. Chociaż istnieje możliwość, że zajęta 
nie za uważyłam tego faktu. Postrzępione 
boki płótna obłożyłam wokół ciężkimi 
kamieniami dobrej woli. Oby wiatr opatrz-
ności nie porwał życiowego dobytku.

Rozejrzałam się. Tuż obok otworzył 
kiermasz, jak można sądzić po rzucającym 
się w oczy wielkim przepychu, człowiek bo-
gaty. Czego tam nie było? Towar nie z tego 
świata. Niektórych rzeczy nie umiałam 
nawet nazwać. On, niczym sułtan, siedział 
wygodnie na pięknie haftowanej podusz-
ce, smukły i wyprostowany, z życzliwym, 
dobrodusznym uśmiechem na ustach. Na 
ustach pomalowanych brązową kredką. 
To dla podkreślenia  olśniewającej bieli 
połyskujących w rozchylonych wargach 
zębów. Głowę do stojnego kupca spowi-
jała delikatna materia ułożona na wzór 
wschodni. Wyglądał na człowieka, który 
osiągnął wyżyny szczęścia i dobrobytu.

Z drugiej strony rozsiedli się jacyś 
biedacy. Wychudzone postacie w znisz-
czonych łachmanach przykucnęły wzdłuż 
alejki. Cisi, w po zach błagalnych, tylko 
oczy rzucały w przechodzących natarczy-
we prośby o jał mużnę. Przed nimi miski. 
Ciągle puste. Bo nawet jeśli ktoś wielko-
dusznie w pustkę miski coś wrzucił, to i 
tak przepadło, pożarte przez nienasyconą 
chciwość dziur.

Mój dostojny sąsiad – właściciel pysz-
nego straganu – po ruszył się. Wyciągnął z 
ukrytej w fałdach sukni torebki paczkę pa-
pierosów. Wyjął jednego, powąchał. Długi 

Lucyna Dobaczewska

Chińskie ciasteczka

papieros miał piękny ustnik, niespotykany 
w tej okolicy. Spojrzałam z zainteresowa-
niem. Wtedy, zupełnie nieoczekiwanie, 
wyciągnął rękę z paczką w moją stronę. 
Wyjęłam nieśmiało jedną cygaretkę, skinę-
łam głową w po dziękowaniu. On pochylił 
się w stronę leżącego u moich stóp płótna 
i wziął pierwszy z brzegu uśmiech. Zwykły 
kolorowy. Pusty w środ ku. Cóż znaczy ten 
wybór? Pomyślałam, że choć wygląda na 
kone sera, dał się oszukać tanim uśmiesz-
kiem. Dziwne. Ale może nie zna wartości 
szczerego uśmiechu albo po prostu jest 
wielko duszny. Jeśli tak, niech poczęstuje 
też tych biedaków, co niedaleko nas sie-
dzą, niechby i oni spróbowali odrobiny 
luksusu. Pokazałam na migi, o co proszę. 
Oburzył się.  Nie, w żadnym wypadku! Jego 
fun dusz reprezentacyjny nie przewiduje 
takiej rozrzutności. Od mówił. Odmówił i 
nie miał przy tym najmniejszych wyrzutów 
su mienia. Żaden cień nie zgasił wyrazu 
błogości na twarzy. Wręcz przeciwnie. Z 
każdym zaciągnięciem się dymem papiero-
sowym ro sło jego samozadowolenie.

Niewiele się namyślając, poszłam w 
ślady niewzruszonego kupca. Zapaliłam 
papierosa i zaciągnęłam się głęboko, z 
nadzieją, że i mnie zdarzy się podobna 
błogość. Nie spodzianka – gorycz i spieko-
ta w gardle. Ohyda! Spojrzałam zazdrośnie 
przez ramię – pali sobie, jakby nektar 
miłosny pił. No cóż, przyjdzie kiedyś taki 
czas, że i ja nauczę się, przyzwyczaję, 
pocieszyłam się w myślach. Czytałam, że 
palenie tytoniu to rodzaj przywary. Wzbo-
gacę swój dobytek o przywarę, może się 
przyda. Zwłaszcza, że ludzie z podobnymi 
przypadłościami obdarzają się wzajemnie 
uczuciem przyjaźni i zrozumienia. A pra-
wdziwa przyjaźń jest wiele warta.

Od pewnego czasu mam własne 
mieszkanie. No, wpraw dzie tylko jeden po-
kój z małą wnęką na garderobę, ale własny. 
Mam tam mnóstwo półek i wieszaków, na 
których poukładałam cały dobytek, łącz-
nie z towarem przeznaczonym na sprzedaż 
i wymianę. Wnękę oddzielają od pokoju 
drzwi. Złośliwe drzwi. Czasem, zupełnie 
nie spodziewanie, otwierają się, żałośnie 
skrzecząc, a z wnętrza wysuwa się jakiś 
element garderoby – czy to niespełnione 
marzenie, czy maska wymuszonej grzecz-
ności, która już od dawna źle przylega do 
twarzy.

Lubię siedzieć pośrodku pokoju oto-
czona z czterech stron gładkimi, pustymi 
ścianami. Pozbawiona wszystkiego, co krę-
puje ruchy i obciąża umysł, całkiem naga 
siedzę przed Bogiem i sobą. Pamiętam, 
kiedy usiadłam w ten sposób pierwszy raz, 
czułam pewne skrępowanie, a właściwie 
strach. Co chwilę rozglądałam się wokół, 
czy ktoś nie podgląda, nasłuchiwałam, czy 
nie nadchodzi. Wyłą czyłam wszystkie świa-
tła. Otulona płaszczem mroku czułam się 
bezpieczna. Rozluźnione zmysły zawisły w 
przestrzeni jak małe okręty zakotwiczone 

na wodach cichego morza. I wtedy wła-
śnie moja dusza podniosła głowę. Wzięła 
pierwszy głęboki oddech. Wdech i wydech. 
Znów wdech. Serce zabiło gwałtownie. 
Z irytu jącej szafy wypełzło wspomnienie 
koszmarnej dyscypliny, izolacji i osa-
motnienia. Lecz zrelaksowany umysł nie 
zwrócił na nie uwagi. Zafascynowany był 
bowiem widokiem rozbudzającej się duszy. 
Odtąd ciągle domagał się podobnego sta-
nu skupienia. Dzień w dzień. Codziennie 
odwieszałam do szafy rozemocjonowaną 
powierz chowność, by wnętrze mogło na-
cieszyć się harmonią i spokojem. Choć nie 
zawsze było to łatwe.

Rozum, przyuczony od kołyski do 
walki o przetrwanie całości, co rusz prepa-
rował pomysły na zdobycie towaru, który 
dałoby się sprzedać. Bo rozum musi coś 
mieć. Cokolwiek. Byle czuł się bezpiecz-
nie, podparty twardą strukturą posiada-
nia. Z wrodzoną sobie bystrością i sprytem 
zaczął rejestrować wszelkie przejawy życia 
coraz bardziej ośmielającej się duszy. Sza-
re puste ściany zapełniły się kolorowymi 
obrazami. Były to kipiące radością pejza-
że, zielone ukwiecone łąki z błękitnymi 
wstęgami rzek, pachnące ży wicą rozgrzane 
polany słonecznych lasów, bezludne plaże 
i spokojny ocean trwania. Pojawiły się 
pierwsze zapisy wewnętrznych rozmów 
i lirycznych monologów. Niektóre z nich 
ukazały się wydrukowane na zgrabnych 
karteczkach. Pomysłowy rozum wciskał je 
w świeże kuliste ciasto. Bezwiednie zaak-
ceptowałam pomysł i przy ciskałam palcem 
wskazującym środek cisteczka, tworząc 
w ten sposób zgrabny dołeczek. Tak po-
wstały pierwsze kruche ciasteczka z my ślą 
pozytywną i filozoficzno-umoralniającą. 
Miałam z czym pójść na targ.

Moje pyzie ciasteczka zrobiły furorę. 
W pewnym momencie ustawiła się nawet 
spora kolejka kupujących. Zaglądali sobie 
na wzajem przez ramię, odczytując zapisa-
ne na karteczkach wierszyki. Radośnie kla-
skali w dłonie, gdy słyszeli słowa pociechy. 
Smucili się szczerze, widząc w oczach czy-
tającego łzy. Podobały im się naj bardziej 
zapiski o marzeniach i uczuciach:

„Wszechświat lubi ciepło marzeń, 
spełnia te najgorętsze”, „Zmieńmy ból 
duszy w przyjemności śnienie, prawdziwe 
życie w twórcze uniesienie” albo: „Brylant 
miłości pięknie lśni wśród pereł łez – cier-
pienia wilgoci”.

Kiedy w pobliskim kościele odezwał 
się dzwon na Anioł Pański, zostałam przy 
straganie sama. Wszystkie ciasteczka zna-
lazły nowych właścicieli, a słowa wyjawione 
mi przez duszę rozeszły się między ludzi. 
Byłam z siebie zadowolona. Z rozpierającą 
od środka dumą, rozejrzałam się wokół. 
Czy wszyscy widzieli, jak mi dzisiaj dobrze 
poszło? Czy należycie ocenią wartość mo-
jego stoiska?

Ktoś nowy, zupełnie nieznany, ustawił 
się po drugiej stronie alejki. Wysoki mło-
dzieniec o dziecięcej twarzy, z brązowymi, 
jak u psiaka wilgotnymi oczyma. Stał. 
Onieśmielony. Na aluminiowym leżaku 
w żółte i zielone paski leżały pluszowe 
zabawki. Bez ładu i składu – niedbale 
leżały, jakby jednym ruchem wysypane 

dokoñczenie na str. 8
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z po jemnika przez niecierpliwe rączki 
dziecka. Naprzeciwko chłopca, z drugiej 
strony straganu stała kobieta w czarnym 
kapeluszu z wo alką. Przyciskała do piersi 
brązowego misia. Po chwili pochyliła się 
nad leżakiem. Odłożyła misia. Wzięła 
pieska. Przytuliła zabawkę, jakby właśnie 
znalazła prawdziwy skarb. I znów się po-
chyliła.

Stałam zapatrzona w niezdecydowa-
nie kobiety w czerni, na jej niezwykłe wy-
buchy namiętności. Byłam już prawdziwie 
zainteresowana zakończeniem tej sytuacji, 
no i oczywiście chciałam bardzo dowie-
dzieć się, którą zabawkę kobieta pokocha 
najbardziej, kiedy stanął przede mną 
nieznajomy. Starszy mężczyzna trzymał w 
ręku grabie. Jeszcze przed chwilą grabił 
pochylony za słaną żółtymi liśćmi ścieżkę. 
Ale nagle przerwał pracę. Zatrzymał się, z 
trudem wyprostował grzbiet. Przekrzywił 
śmiesznie głowę i zaczął przypatrywać się 
czemuś pod moim straganem. Wyglądał 
jak wielki ptak z nadwzrocznością i do 
tego widzący wyłącznie na prawe oko. 
Podparł się grabiami, przyklęknął na 
kolano i gdzieś spod liści wygrzebał za-
gubione ostatnie ciastko w kształcie pyzy. 
Wyschło już i stwardniało. Przy pominało 
teraz wgiętą bilę do snookera. Podniósł 
je. Powąchał. Obejrzał, przysuwając, a 
potem oddalając od oka. Powąchał jeszcze 
raz. Podmuchał i ostrożnie, z pewną po-
dejrzliwością, odgryzł ka wałeczek. Szybko 
wypluł. Wierzchem dłoni wytarł z ust i 
języka drobiny piachu. Już miał wyrzucić, 
kiedy dojrzał sterczący w środku papierek. 
Wyjął go i rozwinął z wielkim zaintereso-
waniem. Zmarsz czył przy tej pracy czoło w 
poprzeczną bruzdę. Przeczytał półgłosem: 
„Człowiek jest jak prądnica generująca 
nieprzerwanym strumieniem pragnienia. 
Może być tylko wiązką pragnień – nikim 
innym. Kim zatem jesteś, jeśli nie jednym 
wielkim chceniem, proszącym w swej nie-
poskromionej zachłanności o najlepsze 
miejsce w niebie?” Zmiął kartkę zniecier-
pliwiony. Zaklął szpetnie, zamruczał pod 
nosem coś o bzdurach i głupotach tego 
świata,  że „oni” nie mają pojęcia o ży ciu, 
skoro takie rzeczy wypisują. Nadgryzione 
ciastko wyrzucił. Kartkę po krótkim namy-
śle włożył do kieszeni spodni.

Nad targiem zgasło słońce. Na niebie 
tłoczyły się warstwy granatowych i stalo-
wych chmur. Zygzak błyskawicy przeciął 
nie biosa na pół. Zagrzmiało. Mężczyzna 
wytarł nos z pierwszych kropel deszczu. 
Wprawnym ruchem zarzucił grabie na 
ramię i odszedł pospiesznie, zadzierając 
co rusz głowę, jakby chciał policzyć, ile 
kropel jeszcze spadnie. Niedługo potem 
zaczęła się prawdziwa ulewa. Wokół nie 
było już nikogo.

Zostałam sama, zauroczona ciepłą 
wilgocią deszczu. Woda obmywała mi 
twarz, oczy, usta, całe ciało. Spróbowałam 
odrobinę językiem – była słona! Jak z mo-
rza. Pomyślałam, że to niemożliwe – skąd 
w chmurach sól? Chyba, że to łzy płynęły 
razem z deszczem z nieba.

Ziemia pod stopami łapczywie po-
chłaniała kaskady wody; stawała się 
miękka i plastyczna. I ja, zrodzona z tej 
ziemi, poczułam się jej częścią. W duszy 
nagromadziły się myśli nie nazwane ni-
gdy żadnymi słowami. Słowa, które dotąd 
pamiętałam, rozerwały się na milion czar-
nych punkcików.

Wnętrze ciała stało się wibrującym, 
uporządkowanym chaosem, krążącym 
wokół jasno świecącego centrum duszy. 
Rozum, znajdując w przemianie ducha 
przedmiot dyskusji filozoficznych, poru-
szył ustami, by stało się słowo. Jakże byłam 
szczęśliwa, iż nie wydobył się z nich żaden 
dźwięk! Ten Brak przegryzłam szybko i 
dokładnie. To Nic przełknęłam jak dobrze 
wypieczone słodkie, pulchne ciasteczko. 
Moja pierwsza wieczerza bez słów i uśmie-
chów. To dobra wróżba – pomyślałam – 
znak, że mogę znów się narodzić. 

Wpatrzona w światło bez barw słucha-
łam głosu deszczu bez mowy i lęku.

Z prochu i mgły ciepłego deszczu
pod niebem jasnym od gwiazd
z chmur białych i czarnych
życie stworzyło dwa skrzydła

Płyną ptaki w przestworzach
w poszukiwaniu wolnych gniazd
dusze wolne od złudzeń
żyją wiecznie szczęśliwe
nie znając początku ani końca

Dziś od samego rana było nieznośnie 
gorąco. Kiedy minęło południe, zgasło 
na niebie słońce zduszone grubą warstwą 
ciemnych chmur. Zagrzmiało. Lunęło.

Starsza, nie wyglądająca na swój wiek 
pani wprawnym ruchem przeszła przez 
dziurę w płocie. Poszła wygrabioną ścieżką 
między pociemniałymi od wilgoci prosto-
kątami marmurów. Obok potłuczonego 
gipsowego anioła skręciła w alejkę prowa-
dzącą wprost do budki dozorcy.

Ostrożnie stawiała stopy w rozmo-
czonej ziemi, a ona łkała śpiewnie, ocie-
rając się o gumowe podeszwy sandałów, 
cmokała chciwie, patrząc w duże oczy 
nylonowej siatki, huśtającej się miarowo 
w rytm kroków starszej pani.

Kobieta niosła swemu pracującemu 
mężowi obiad. Od kiedy lekarz kazał mu 
się lepiej odżywiać, robiła tak codzien-
nie. Właśnie pomyślała, że ojczulek znów 
będzie zrzędził na jej rozrzutność, ale 
przecież te importowane kartofle dają 
ciału tyle siły. Przystanęła na chwilę, wes-
tchnęła.

Deszcz cichutko wystukiwał jakąś 
znaną melodię z dawnych lat. Nie mogła 
sobie przypomnieć, gdzie ją słyszała. To 
nic ważnego, kto by to wszystko spamiętał, 
pomyślała i nacisnęła klamkę drzwi, za 
którymi czekał jej mąż.

Siedział tam na twardym krześle od 
ponad pół godziny, ale nawet nie zauwa-
żył upływu czasu. Oczy uzbrojone w dwa 
szkiełka okularów w plastikowej oprawie 
przypatrywały się drobnym literkom wy-
drukowanym na małej karteczce, wyjętej z 
brudnych i mokrych od deszczu spodni.

Pan Beneyto i kamień

Pan Beneyto postanowił kupić węgiel 
na zimę. Udał się na skład opału, gdzie 
rozpoczął rozmowę z właścicielem.

Czy ma Pan dobry węgiel?
Ja mam najlepszy węgiel. Pierwszo-

rzędny — odparł właściciel.
Pan Beneyto patrząc na czarną 

pryzmę zauważył wystające z niej kamie-
nie.

Ale w pana węglu widzę nie tylko 
węgiel — pokręcił głową Pan Beneyto.

Proszę pana! To, co pan widzi, to 
jest pierwszorzędny kamień. Nie byle 
jaki. Tó granit, a może i bazalt nawet. 
W moim węglu nie mógłby się znaleźć 
kamień marnej jakości — przekonywał 
właściciel.

Pan Beneyto pokiwał jedynie głową 
i zaczął zmierzać w stronę wyjścia.

To naprawdę bardzo dobry kamień. 
- krzyknął za nim sprzedawca. Będzie 
mógł

go Pan wykorzystać wiele razy!
Kamienie nie płoną. — zamyślił się 

odchodząc Pan Beneyto.
Pan Beneyto i głębia
Kazano mi napełnić się głębią. Ale 

ta głębia musi się zmieścić w moich 171 
centymetrach. Inaczej będzie wystawać. 
A taka wystająca głębia może wyglądać. 
— frasował się Pan Beneyto rysując na 
framudze drzwi linię określającą właściwy 
rozmiar.

Pan Beneyto i miś
Pan Beneyto wybrał się na spacer do 

lasu. Gdy wędrował zasłuchany w ptasie 
rozmowy przemieszane z zapachem igli-
wia, stanął nagle jak wryty. Przed Panem 
Beneyto pojawił się wielki niedźwiedź.

Niech się pan nie obawia — powie-
dział. — Jestem z cyrku.

Aha! — odetchnął Pan Beneyto — 
Zgubił się pan?

Nie, uciekłem.
Czemu?
Rząd zakazał występowania zwie-

rzętom w cyrku i chciał mnie uwięzić w 
ZOO. Wsadzić za kratki! Rozumie pan? 
Mnie, artystę cyrkowego.

Pan Beneyto pokiwał głową ze zro-
zumieniem.

Widzi Pan, ja całe życie pragnąłem 
występować przed publicznością. Ile ja 
dni poświęciłem żeby się nauczyć jeździć 
na rowerze, a oni zakazali — westchnął 
zwierz. — Ale gdy się nauczyłem, to 
wspaniale jeździłem wokół areny na 
jednym kole, dostawałem oklaski i byłem 
szczęśliwy. Ale rząd zakazał mi być szczę-
śliwym, żeby mnie uszczęśliwić. Dlatego 
uciekłem.

Nieludzko potraktowano pana, 
panie misiu!— Wykrzyknął ze współczu-
ciem Pan

Beneyto.

Mirosław Pisarkiewicz

Przygody Pana Beneyto

Chińskie...
dokończenie ze str. 7
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Grzegorz Zientecki

AFORYZMY

K Większości z nas udaje się odnaleźć jedynie sęk życia.

K Świat stoi na głowie: twojej.

K Dziupla jest zdziwieniem drzewa.

K Najlepszymi zwierciadłami są studnie: zachowują dystans.

Paweł Ziółkowski

Limeryki

***

Niemłody mechanik samochodowy z Ostrawy
nigdy nie wywiązywał się z terminu naprawy.
Klienta, który doń przychodził,
nową datą odbioru zwodził.
Niesłowny, w końcu otrzymał kalendarz kartkowy.

***

Niemłody, lecz energiczny rolnik spod Opola
lepiej niż inni radził sobie z uprawą pola.
Na bardzo tani grunt się skusił,
wtem rodzinne strony opuścił.
Za pracą udał się w okolice Tarnopola. 

***

Na scenki kabaretowe satyryka z Łodzi,
mimo braku nagłośnienia, zawsze tłum przychodził.
Raz, gdy szybko się przejęzyczył,
głośny śmiech gości go zaskoczył.
Ten skecz opowiadali często starzy i młodzi.

***

Niecierpliwy sportowiec- amator  spod Bostonu
przygotowywał się do słynnego maratonu.
Gdy uznał, że na sukces brak szans,
zmienił plany i przerwał dystans,
Raz ścigał się na rowerze z tyłu peletonu. 

Sławomir Mierzejewski

Myśli

K Szczęściem jest brak nieszczęścia

K Ciężko żyć ze sobą ale jak żyć bez siebie

K Najgorsze co można robić, to nic nie robić 

SATYRA
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Na początku 2019 roku nasze relacje 
z Iranem zaczęły się wyraźnie pogarszać. 
Konferencja  organizowana w Warszawie 
przez USA i Polskę może być postrzegana  
jako akt wymierzony przeciwko Iranowi, 
zagrażający 500-letniej przyjaźni pomiędzy 
naszymi krajami. Media donosiły, iż szefowa 
unijnej dyplomacji nie będzie na niej obec-
na. Zapowiedziany Tydzień Kina Polskiego 
w Teheranie został odwołany. Wstrzymano 
nawet wydawanie wiz polskim obywatelom. 
Nie od rzeczy zatem będzie wspomnieć o 
niezwykłym znalezisku,  relewantnym dla 
relacji irańsko-polskich, wpisanym w mój 
życiorys.

  
Około trzydziestu lat temu w Krakowie 

wstąpiłam do jednego ze znanych antykwa-
riatów, przy ul. Sławkowskiej. Przeglądając 
książki znalazłam tam rzecz bardzo cenną 
i interesującą. Była to wielkich rozmiarów 
twarda okładka zawierająca kilka pożółkłych 
egzemplarzy wychodzącej raz na tydzień 
gazety „Polak w  Iranie”, drukowanej po 
polsku w Teheranie, w roku 1942. Był tam 
również jeden egzemplarz tygodnika „Zew”. 
Pozostałe, równie interesujące tytuły, wydano 
w innych miejscach, np. w Bejrucie.

W czasie II Wojny Światowej Polacy, 
nierzadko po dramatycznych pobytach w 
łagrach, ewakuowali się z sowieckiej ziemi 
głównie przez Iran (dawniej zwany także Per-
sją), który nie stawiając żadnych warunków 
udzielił schronienia ogromnej rzeszy naszych 
rodaków. Było wśród nich około 77 tysięcy 
żołnierzy armii Andersa oraz 43 tysiące cywi-
lów, w tym 20 tysięcy dzieci! Liczne, dobrze 
udokumentowane prace podkreślają nie-
zwykle ofiarną pomoc Irańczyków, empatię i 
dobrą wolę. Jak pisze dr Sylwia Surdykowska, 
specjalistka iranolożka, duża wrażliwość 
Irańczyków na krzywdę ludzką wynika z 
wpisanego w tradycję perską sposobu wycho-
wania i kształtowania człowieka. Rzeczywiście 
akcentuje się, iż mieszkańcy Iranu udzielali 
pomocy, nie dociekając  wyznania, narodo-
wości  czy innych danych. “…Nie pytali, w co 
wierzymy ani skąd przybywamy…”. Przyjmowali 
i ratowali Polaków,  często w fatalnym stanie, 
ciężko chorych, także na choroby zakaźne, 
skrajnie  wycieńczonych, zawszonych. 

Nieznany pozostaje dawny właściciel 
tego prasowego zbioru. Sądząc po oprawie, 
przywiązywał doń dużą wagę i starał się go 
jak najstaranniej  przechować  i zachować. 
Natychmiast nabyłam owo cenne znalezisko 
i, wśród innych materiałów źródłowych, 
pożytkowałam przez wiele lat podczas zajęć 
z licznymi rocznikami moich studentów 
iranistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a potem Warszawskim.  Zbiór ów zawiera 
bowiem cenne informacje, zapisane na 
bieżąco przez Polaków bytujących w Iranie, 
w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Są 
one zatem niezamglone mijającym czasem, 
jak to często bywa z odległymi wspomnie-
niami.  Unikatowe te polonica kilka lat temu 
podarowałam bibliotece  Zakładu Iranistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Tam też moż-
na się z nimi bliżej zapoznać.

Wydawane w Teheranie polskojęzyczne 

Jadwiga Pstrusińska

Kraj w bajkach wyśniony

periodyki zajmowały się wieloma sprawami, 
rzecz jasna, sporo miejsca  poświęcały toczą-
cej się wojnie - nie jedynie w samej Polsce, 
lecz i na innych obszarach. Bardzo liczne są 
również publikacje o wydźwięku patriotycz-
nym, pełne tęsknoty za Krajem. Znajdujemy 
tu takie tytuły artykułów lub notatek jak 
‘Żołnierz polski w służbie Kraju i ludzko-
ści’, ‘Święto żołnierza’, ‘Idziemy do Ciebie 
Ojczyzno, Matko nasza’, ‘Oświadczenie gen. 
Sikorskiego’, ‘Deportacje żydów z Warszawy’, 
‘Bitwa powietrzna nad Anglią’, ‘W Polsce 
giną Niemcy’, ‘Lwow w walce z Niemcami’, 
‘Bombardowanie Warszawy’. Trochę jest 
artykułów lub bieżących wiadomości z od-
ległych kontynentów np. na temat Brazylii, 
gdzie trafiła liczna emigracja polska. 

Znajdujemy też stałe rubryki, np: ‘Kro-
nika tygodniowa wydarzeń wojennych’, ‘Z 
Polski’, ‘Ze świata’, ‘Kronika obozowa’ (o 
życiu Polaków w Iranie), ‘Komunikaty rządu 
RP w Teheranie’, ‘Polskie Radio na Bliskim 
Wschodzie’(podająca czas emisji audycji). 
W rubryce ‘Felieton’ traktowano o przeróż-
nych sprawach. Publikowano nawet teksty 
humorystyczne.  „Zew” zamieszczał również 
liczne ogłoszenia.

W odnalezionej prasie znalazłam rów-
nież wybrane aktualności irańskie, takie np. 
jak: ‘Rocznica konstytucji irańskiej’, ‘Nowy 
rząd w Iranie’, ‘Churchill w Teheranie’, czy 
‘Zamordowanie wice-konsula brytyjskiego’. 
Rzadziej, lecz także, zdarzały się teksty popu-
larnonaukowe o kulturze tego regionu świa-
ta, w którym przyszło wówczas żyć tak licznym 
rzeszom Polaków – np. ‘Książe medycyny’ (o 
ibn Sinie), lub sporadycznie teksty stricte na-
ukowych wykładów, jak np. ‘Demokratyzacja 
wewnętrzna’ pióra dra Adama Skąpskiego. 
Wreszcie znajdujemy także utwory literackie,  
między innymi wiersz polskiego poety  Sewe-
ryna Goszczyńskiego z 1831 (!) roku. 

Najobficiej prezentowano na bieżąco 
wszystko, co dotyczyło ówczesnej polskiej 
obecności w Iranie. Bardzo dużo pisano na 
przykład na temat życia przebywających tam 
polskich dzieci -  jak choćby cykl artykułów 
‘W Teheranie dzieci naszych powitanie’. 
Później pojawił się również tekst ‘Polskie 
dzieci jadą do Indii’.  Ważnym tematem 
była edukacja. Przykładem artykuł ‘Nasze 
szkolnictwo w obozach dla ludności cywil-
nej’, zawierający między innymi instrukcję 
‘Co mają czynić nauczyciele po przyjeździe 
i umieszczeniu w obozie’. Były też: ‘Kącik 
językowy’ (dbający o poprawność języka pol-
skiego wśród polskich uchodźców),  wreszcie 
także ‘Gazetka dla Dzieci’, zawierająca np. 
opowieść ‘O krakowskim hejnale’. 

Pragnę tu podkreślić, iż często pojawiały 
się treści świadczące o bardzo dobrym przy-
jęciu Polaków przez Irańczyków i poczuciu 
uchodźczej wdzięczności. Wzmiankowany 
już tekst ‘W Teheranie dzieci naszych powi-
tanie’ zawiera np. następujący fragment:  „... 
Tymczasem dalekie i ciekawe strony zobaczyliście - 
Persję, kraj chyba w bajkach wyśniony. [podkr. 
moje – J.P] Cudowne okolice pełne gór i strumy-
ków -poznaliście też swych perskich rówieśników. 
Mile się do Was uśmiechały te dzieciaczki... Poko-
chajcie  Drodzy, perski kraj gościnny, wdzięczni 

bądźcie i szanujcie dobre chęci gospodarzy...”
Słuszność tego apelu potwierdzają  - zna-

ne z innych źródeł - wspomnienia żyjącego 
w Kazwinie irańskiego lekarza polskiego 
pochodzenia, dra Filipowicza, który rela-
cjonował:  „...Irańczycy codziennie ustawiali 
się w kolejce przed obozami dla polskich tułaczy 
i przynosili im jedzenie, ubrania oraz pozostałe 
artykuły pierwszej potrzeby i to w sytuacji kiedy 
sami ze względu na ograniczenia gospodarcze w 
warunkach II Wojny Światowej borykali się z licz-
nymi problemami ekonomicznymi i niedostatkiem 
żywności…”   

                                              *
Po wojnie polscy uchodźcy z Iranu 

rozjechali się w różne strony, docierając osta-
tecznie na resztę życia nie tylko do Polski. A i 
różnymi drogami do ojczyzny powracali. Do 
dzisiaj przetrwała pamięć o niezwykłym indyj-
skim maharadży opiekującym się polskimi 
dziećmi. Wielu rodaków znalazło się w Anglii, 
Nowej Zelandii czy w Afryce Południowej. 
Znamy też przypadki polsko-irańskich mał-
żeństw. Część uchodźców pozostała w Iranie 
- na kilku polskich cmentarzach. Najczęściej 
umierali oni krótko po przybyciu, z powodu 
chorób i wycieńczenia. Niestety nie udawało 
się wszystkich uratować, mimo starań gospo-
darzy. Notowano nawet przypadki zgonów 
Irańczyków, którzy opiekowali się wówczas 
Polakami cierpiącymi na choroby zakaźne. 

Warto więc w dzisiejszych czasach bez-
krytycznego generalizowania w wyrażaniu 
niechęci do obcych, a islamu w szczególno-
ści, przypomnieć ten mało znany rozdział 
polskiej wojennej historii.

 
Warszawa/Bydgoszcz, 21 stycznia 2019.

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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JA: - Póki co, będzie anonimowo, więc 
prosiłbym o szczerość, oraz żebyś się nie bał 
ewentualnej oryginalności. Może być?

ON: - W porządku, strzelaj.
- Na mieście mówią, że piszesz wiersze i 

malujesz. Kim bardziej się czujesz, poetą czy 
malarzem?

- Ojej, sorry, ale nie dajesz mi szansy na 
oryginalność. Bo muszę zacząć raczej banalnie 
– jestem malującym poetą. 

- Dobrze, mamy czas. Dlaczego to robisz? 
Pieniędzy z tego  pewnie niewiele, trochę 
więcej uznania i popularności, ale przez małe 
„p”? Coś jeszcze? Trywialna odpowiedź by w 
takim przypadku brzmiała, że twórca czuje 
wewnętrzną potrzebę wyrażenia swych emocji, 
wrażeń… Ty też?

( Dłuższa chwila namysłu, co być może 
oznacza, że będzie bez sztampy )

- No też, nie ma co ukrywać. Ale, ale – 
antycypując kolejne pytanie od razu na nie od-
powiem. Tak, można pisać, malować, rzeźbić 
czy grać, na przykład tylko do szuflady, nieko-
niecznie od razu publikować. Trafiłem?

- Powiedzmy. 
- Zatem, w moim przypadku, jest tak. 

Wiem, bo już nie raz sprawę przemyślałem 
– wydaje mi się, że zawsze mam jeszcze jakiś 
konkretny przekaz dla odbiorcy. Jest tak, 
że napisawszy coś fajnego czuję się bardzo 
fajnie. Natomiast mając świadomość, że tra-
fiam i wywołuję podobne odczucie również 
u innych, zwielokrotnia tę moją fajność. Coś 
jakby gruppensex bardziej ekscytował niż jeden 
na jeden. 

- Dość obrazowe porównanie, nie ma 
co. A skąd pewność, że trafiasz do innych? 
Pardon, pewnie odpowiedź narzuca się sama 
się – recenzje, spotkania autorskie?

- Bardziej komentarze odbiorców niż 
recenzje. I oczywiście bezpośredni kontakt 
też. 

- Jeśli komentarze, to media społecz-
nościowe, tak? Wstawiasz na portalach po-
etyckich?

- Jasne, ale pod nickiem, żeby nic nie 
sugerować. 

- Rozumiem. Wspomniałeś o tym prze-
kazie. Rozumiem też, że jak już, to zawsze jest 
jakiś konkretny, twój indywidualny? 

- Zgadza się. Dawno mi przeszło pisanie 
o niczym, czyli praktycznie o wszystkim. 

- Takiego pisania więc zbytnio nie ce-
nisz? 

- No nie. 
- Idąc tym tropem dalej, oczekujesz pew-

nie, że ten twój konkretny przekaz zostanie 
przez odbiorcę odebrany w taki sposób, jak 
założyłeś. 

- Tak by było idealnie. Aaa…, wiem do 
czego zmierzasz.

- Czyżby? 
- Co, jeśli okazuje się, że ilu odbiorców, 

tyle różnych interpretacji? Zdarza się, na-
wet często, lecz w moim przypadku bardzo 
rzadko. 

- Wielu twierdzi, że to jednak zaleta, bo 
znak, że dzieło wieloznaczne, uniwersalne. 
Co ty na to? Nie kłóci się z tym, co przed 
chwilą powiedziałeś, że skoro autor zamierzał 
przekazać swoją jedną, konkretną myśl, to 

Juliusz  Rafeld

Dialogi u progu, czyli o czym szumi na mieście

ona właśnie powinna zostać zrozumiana, a 
nie jakaś inna?

- Na logikę biorąc, to się kłóci, masz 
rację. 

- To co, gdyby uznać wielość możliwych 
interpretacji za zaletę, w konsekwencji nale-
żałoby przyznać, że najlepsze dzieło to jeden 
wielki ogólnik, czyli o niczym, bo wtedy może 
być o wszystkim. 

- Jak tak mówisz, to brzmi logicznie. 
- Pójdę jeszcze dalej. Przy takim założo-

nym przez autora jednym, konkretnym prze-
kazie, wielość interpretacji to znak, że autor 
nie został zrozumiany, prawda? 

- Nadal logiczne, niestety.
- To jak sądzisz, czyja wtedy wina? Nieudol-

nego autora, czy niekumatego odbiorcy?
( Ponowna dłuższa chwila ciszy )
- A nie może być tak, że fifty-fifty? Bo na 

przykład głęboko filozofujący tekst nie musi być 
przeznaczony dla szerokiego, masowego odbior-
cy, tylko dla garstki, by nie powiedzieć elity. 

- Jednak publikując trudno dokonywać 
selekcji odbiorców. 

- Też racja, ale… Reasumując, chyba jed-
nak skłaniałbym się ku nieudolności autora, niż 
winy odbiorcy. Bo odbywa się przecież pewna 
autoselekcja odbiorców - sami decydują, za co 
się brać. 

- Ergo, tak zwane pisanie o wszystkim jest 
niezbyt wartościowe?

- Chyba, że autor z góry założy taki efekt. 
Tylko że wówczas zachodzi podejrzenie, iż 
pisze właściwie tylko z jakiegoś niezrozumia-
łego przymusu, nie mając jednak niczego do 
przekazania. 

- Czyli co, kłania się grafomania? 
- Z pewnością jej nie brakuje, w poezji 

szczególnie. Dodałbym jeszcze przytrafia się 
też plastykom. Podeszło mi ostatnio zasłyszane 
dictum, że jak ktoś nie umie malować, robi 
instalację. 

- A nie bierzesz pod uwagę, że nawet ten 
już przywoływany przez nas konkretny, autorski 
przekaz, może być na tyle intrygujący, że się 
jednak da interpretować? No, przykładowo 
zależnie od aktualnego nastroju odbiorcy, czy 
choćby jego wiedzy. 

- No nie, bo jeśli to konkretny, do tego 
ważny przekaz, powinien się obronić bez zmian. 
Co innego ewentualne wyciągnięte z niego 
wnioski, lub wywołane u odbiorcy refleksje, a 
nawet sprzeciw, co innego jednak zrozumienie 
prawdziwej intencji autora.  Tu nie powinno 
być rozbieżności. 

- Spodziewałem się czegoś odmiennego i 
zamierzałem zapytać, czy istnieje dla ciebie jakaś 
granica interpretacji, ale teraz to już pytanie 
raczej nieaktualne.

 - Gdyby jednak uznać, że padło, powie-
działbym tak – jest granica, ale nie da się jej 
ustalić. Jak w sądzie, każdy przypadek wymaga 
indywidualnego podejścia. I tu się utwierdzam 
w przekonaniu, że jednak w poezji wielość 
interpretacyjna jej nie służy. Może w plastyce, 
fotografii…

JA: - Jakaś konkluzja na koniec?
ON: - Niech każdy robi swoje. Bo w końcu 

czy to komuś szkodzi? Chyba, że jemu samemu,  
ale jeśli tak, wolna wola, nikt nie zmusza do 
publikowania. 

.

-

.
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Irena Batura

Zabawki i zabawy

Były inne na porę zimną
inne na ciepłą
Na pierwszą leżały pod piecem
- szmaciana lalka roboty cioci
- rozmontowany zegar 
z tyrolskim krajobrazem
na cyferblacie 
i z jego zwieńczenia oderwanym
ołowianym orłem austriackim
(potyczki  z zaborcą za piecem 
wcześniejszego pokolenia
 złamały mu skrzydło)
- platerowa łyżka
z wytartym srebrem

Taki był pożytek
z dziadkowej wojaczki
jeszcze za Franca Jozefa 

O wiele bogatsze były
pomysły latem
- błoto na drodze
do robienia pierogów
- rafka od roweru i patyk
dobre na ścieżki pory suchej
- łażenie po drzewach
które dziecko ze wsi wyżej…
- podkradanie wieczorem jabłek i gruszek
(w dzień i tak nikt ich nie żałował)
-  koncerty na wierzbie
(w jej przecinanej koronie mieściło się 
pięcioro dzieci
i roznosił się na okolicę repertuar 
poznany z toczek)
- wskakiwanie do stawu 
spiętrzonego na górskim potoku

Kto by wszystkie frajdy zliczył

Uszy dorosłych odpoczywały  
gdy zebranej w izbie gromadce
ciotka Gienka czytała książeczki
przywiezione przez tatę z miasta  
Za zasadzenie modrzewi 
na polu Nuty Rywana
leśnictwo ufundowało 
 skórzaną piłkę
 (staczała się w dolinę
trzeba było w górę odkopnąć
- w tym najlepsza Guśka Janiczonka)

Wszyscy chłopcy otrzymali od LZS
narty z bambusowymi kijkami 
(kijki przywłaszczyli dziadkowie
do pasienia krów)
Jak dorosłam do sprzętu
służyły mi za nie pręty leszczynowe
A każde miejsce nadawało się
do zjazdów

Jeżeli w Zaświatach
należą się  zabawki
to Panie Boże daj mi te moje
dawne
Nie chcę
plastikowych o jaskrawych barwach

9 stycznia 2017  

Maria Majewska

Duże miasta

Obserwuję przekrój drgań autobusu
na tle miasta
na tle lasu
na tle wsi
widzę jak działa ciężar
jak prawo Newtona

Widzę w tym wielkie miasto
zamknięte w symbolu
deszcz, który już spadł
kropla, która jeszcze kiedyś była indywidu-
alnością
a teraz razem z innymi
jest przekrojem drgań autobusu

Emil Adam Wnuk

Żmija

Ze wszystkich prezentów urodzinowych
bliźniaczki najboleśniej wspominają skakankę. Gruba żyłka
łączyła plastikowe rączki, a także dziewczynki w cierpieniu.

Kiedy podekscytowane stały z matką w sklepie,
a sprzedawca kładł na ladzie zapakowaną w celofan zabawkę,
nie wiedziały jeszcze, że niewinny artefakt
w nieodpowiednich rękach może służyć jako narzędzie tortur.

Rodzicielka wieszała prezent na drzwiach pokoju dziecięcego
i mówiła: “Oto wasza dyscyplina wy małe kretynki”.
Wtedy dziecięce głowy wypełniała pewność,
że piekące pręgi przykleją się do skóry, nazajutrz w szkole
ślady matczynej troski będą tajemnicą poliszynela i piętnem.

To dlatego dziewczynki zaplanowały zbrodnię,
przy użyciu nożyczek poćwiartowały skakankę.

Żmija nie ukąsiła ich już nigdy.

Gabriela Lilianna Cabaj
 
Lepiej mieć jednego wroga czy jakoś tak

wrogu mój serdeczny gdziekolwiek byś nie był  
święć się imię twoje albowiem tylko ty mnie nie  
zaskoczysz gdyż znam czarną stronę twoją i w razie  
ataku wykorzystam arsenał środków pierwszego  
wrażenia gromadzony od chwili narodzin  
 
motywujesz ty mnie do rozwoju nie dajesz uschnąć  
spędzając sen z moich łagodnych powiek nareszcie  
gotujesz krew w moich żyłach tężeją mięśnie broń  
się sama repetuje nóż otwiera w kieszeni zmieniasz  
mnie w panterę wykonuję skok przyczajony aż się  
śmieją hieny i sępy zlatują na ucztę  
 
a więc żyj i miej się kwitnąco bo i ja żyję przy tobie  
w tobie i z tobą całą moją słodką nienawiścią  
zaklinam  nigdy się nie zmieniaj och moja ty druga  
połowo pamiętaj  
 
gdy zdradzisz mnie lub opuścisz ty taki owaki niech  
cię szlag język stanie kołkiem zęby spróchnieją i gały  
wylecą z orbit  
 
bo tyś moim chlebem powszednim i światełkiem w tunelu  
i nadzieją na przyszłość  
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Kreacjoniści, fundamentaliści religijni, 
zwolennicy płaskiej Ziemi i spiskowych teorii – 
wydawać by się mogło, że zupełnie nie pasują do 
wysoko rozwiniętych cywilizacji naukowo-tech-
nicznych. Tymczasem antynaukowe tendencje 
i doktrynerstwo wcale nie są rzadkością w łonie 
społeczeństw o zachodnim typie racjonalności. 
Niekiedy przybierają maskę uczoności i stano-
wią glebę, na której populistyczni politycy sieją 
strach, ksenofobię i nieodpowiedzialne wizje 
rozwoju.  

Współczesne euroatlantyckie społeczeń-
stwa są tak mocno naznaczone piętnem nauki i 
techniki, że nie wyobrażają sobie bez nich świata. 
Jednak dla przeciętnego człowieka symbiotycz-
ny związek nauki z techniką wcale nie jest oczy-
wisty. Stopień zaawansowania np. popularnego 
smartfona, jest na tyle duży, iż aby zrozumieć 
zasadę jego działania, trzeba mieć niezłe obycie 
w zakresie fizyki, a to siłą rzeczy posiada niewielu. 
Tym samym w szerokiej świadomości społecznej 
nastąpiło oddzielenie nauki teoretycznej od jej 
praktycznych zastosowań. 

Im bardziej nie dostrzegamy już związku 
między wiedzotwórczym racjonalizmem a ota-
czającymi nas zewsząd technicznymi gadżetami, 
tym łatwiej przychodzi nam ignorować również 
teoretyczno-naukowe opisy rzeczywistości. 
Powyższa sytuacja – w sprzężeniu ze słabą edu-
kacją, trudnością w odróżnieniu informacji od 
dezinformacji (tzw. fake news), manipulacjami 
dokonywanymi przez nowoczesne systemy 
informatyczne wprowadzające w błąd przy po-
mocy algorytmów mediów społecznościowych 
– sprzyja natężeniu i szerzeniu się aracjonalnych 
postaw i poglądów. W takim ogólnym klimacie 
społeczno-kulturowym idea racjonalizmu staje 
się tak bardzo abstrakcyjna, że można ją zastą-
pić dowolną narracją, religią, światopoglądem 
albo magią.

Drzemka rozumu
Sektor akademicki, a poprzez niego proces 

rozwoju naukowego jest poddawany różnora-
kiej presji i zagrożeniom, m.in. nadmiernej 
biurokratyzacji, naciskowi wolnego rynku, 
postępującemu podporządkowaniu potężnym 
korporacjom. Świat nauki nie jest też wolny od 
fałszerstw, korupcji, plagiatorstwa czy absurdal-
nych publikacji ukazujących się co jakiś czas na 
łamach prestiżowych czasopism1. Z niektórymi 
z tych zjawisk nauka sobie dość dobrze radzi. 
Fałszerstwa i nonsensowne teorie nie mają szans 
na zbyt długi żywot, bo po prostu się nie spraw-
dzają, nie działają i z czasem są eliminowane 
w „drodze doboru” na rzecz koncepcji lepiej 
opisujących świat. 

Generalnie jednak trend instrumentalizu-
jący naukę nasila się od co najmniej kilkudzie-
sięciu lat. Towarzyszące mu okoliczności, które 
zasygnalizowałem, wpływają niszcząco na etos 
badacza jako kierującego się poszukiwaniem 
najlepszych wyjaśnień i opisów rzeczywistości. 
Nieufność szerokich rzesz społecznych wobec 
nauki narasta. Rośnie także niezrozumienie 
roli nauki w szeroko rozumianej sferze kultury. 
Uprzedzenie i ignorancja powodują, że na pe-
ryferiach nauki, a także w „dalszych zakątkach” 
kultury materializują się alternatywne wobec 
niej sposoby myślenia oparte na fałszywej świa-
domości.

W Stanach Zjednoczonych przeszło 60% 

Cezary Józef Tajer

Kłopoty racjonalizmu w (po)nowoczesnym świecie

obywateli wierzy w różne teorie spiskowe. Przez 
Europę, ponownie (który to już raz?) przetacza 
się fala nacjonalizmu i rasistowskich ideologii. 
Strony internetowe poświęcone okultyzmowi, 
astrologii, wróżbiarstwu czy znachorstwu na 
całym świecie biją rekordy popularności. Polska 
również jest mocno zainfekowana irracjonali-
zmem. Mamy relatywnie najwięcej egzorcystów, 
nasze prawo sankcjonuje homeopatyczną „me-
dycynę”2, a ruch antyszczepionkowy odniósł 
niedawno sukces w parlamencie, gdzie 252 
posłów przegłosowało skierowanie do komisji 
sejmowych projekt ustawy zakładającej zniesie-
nie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Wraz z inflacją narracji stojących w sprzecz-
ności z racjonalizmem opartym na funda-
mencie nauk matematyczno-przyrodniczych 
coraz ostrzej rysuje się pytanie o kondycję tego 
ostatniego. Zastanawiające jest również to, dla-
czego tego typu trendy istnieją i utrzymują się 
w obszarze kulturowym zdominowanym przez 
przyrodoznawstwo i technikę.

Oczywiście można te wszystkie światopo-
glądy wrzucić do jednego worka z napisem 
„ciemnogród”. Tyle tylko, że taka XVIII-wieczna 
oświeceniowa „intelektualna wyższość” niczego 
nie wyjaśnia. Tymczasem niebezpieczeństwo pły-
nące z przyjmowania antynaukowych ideologii 
może być bardzo duże.

Nauka, antynauka i postpolityka
Nurty idące pod prąd naukowych „prawd 

wiary” nie są oczywiście jednorodne. Z całego 
ich spektrum – nie wdając się w drobiazgowy 
podział – chcę wskazać te, które są przykładami 
postaw wrogich naukom szczegółowym oraz 
otwarcie deprecjonujących ich dokonania i 
standardy3. Jednocześnie, i zarazem paradok-
salnie, same potrafią imitować naukę poprzez 
wybiórcze czerpanie z jej dokonań czy przybie-
ranie podobnej zinstytucjonalizowanej formy 
(wykłady, seminaria, szkoły, pisma). Dzięki temu 
mimetyzmowi i czasem przy wsparciu władz po-
litycznych mogą lokalnie na krótki czas wyprzeć 
naukę bądź doprowadzić do jej zapaści. 

Jako klasyczne studium przypadku należy 
przywołać pseudonaukową doktrynę Trofima 
Łysenki. Po brutalnym rozprawieniu się z 
„burżuazyjną” genetyką łysenkizm zajął miejsce 
oficjalnej nauki w stalinowskim Związku Ra-
dzieckim, co doprowadziło do głodowej śmierci 
milionów ludzi4. 

Kolejnym fenomenem jest mitomaństwo 
zwane paleoastronautyką. Ta „nowoczesna” 
mitologizacja rzeczywistości – niezwykle modna 
w latach 70. i 80. XX wieku dzięki książkom 
Ericha von Dänikena – czerpie z archeologii, 
astronomii i opowieści religijnych. Jej zasadnicza 
teza głosi, że pozaziemskie, wysoko rozwinięte 
cywilizacje odwiedzały w przeszłości naszą plane-
tę i doprowadziły do powstania człowieka. Wiele 
starożytnych kultur – zdaniem zwolenników 
paleoastronautyki – miało czcić swoich stwórców 
pod postaciami znanych bogów. Takie poglądy 
popierają także kreacjoniści, którzy odrzucają 
neodarwinowską teorię ewolucji biologicznej, 
wstawiając w jej miejsce inteligentny projekt po-
chodzący od bliżej nieokreślonych sił wyższych 
(nadnaturalnych lub o bardzo wysokim zaawan-
sowaniu technicznym). Promowanie owych 
fantazyjnych teorii, w których wszystko łączy się 
ze wszystkim bez jakiegokolwiek uzasadnienia 

empirycznego, skutkuje obniżeniem społecz-
nego zaufania do profesjonalnych badaczy, a 
także finansowym wspieraniem pseudonauki 
kosztem rzetelnej wiedzy naukowej. 

Trochę innym zjawiskiem, ale mającym 
swoje źródło w antynaukowej propagandzie 
wymierzonej przeciw przyrodoznawstwu, jest 
publiczne negowanie przez prominentnych po-
lityków niewygodnych dla ich interesów faktów 
naukowych. Znanym przykładem są wystąpienia 
prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapew-
ne w celu przypodobania się koncernom naf-
towym i związanym z nimi korporacjom, uznał 
globalne ocieplenie klimatu za zwykłą ściemę. 
Na podobnym poziomie kontrfaktyczności sytu-
uje się nasz rodzimy konflikt dotyczący Puszczy 
Białowieskiej. Zamiast merytorycznego sporu 
i debaty, które w nauce są czymś naturalnym 
i pożądanym, upolitycznione oraz skomercja-
lizowane media zaserwowały opinii publicznej 
niesłychanie emocjonalny, oderwany od faktów 
spektakl z pogwałceniem podstawowych stan-
dardów i reguł dowodzenia. Postpolityczny, 
zideologizowany jazgot zagłuszył ludzi nauki, 
zaś w świadomości społecznej zmącił klarowny 
osąd problemu5. 

Nie mnożąc dalej przykładów, wypada 
podsumować, że częste mariaże niedemokra-
tycznej i populistycznej władzy z „naukową” 
szarlatanerią nie są zwykłym zbiegiem okolicz-
ności. Każdy reżim w pierwszym rzędzie dąży do 
wymiany elit inteligenckich, gdyż te stanowią dla 
niego zagrożenie. Jednak po wyeliminowaniu 
inteligencji powstaje luka, a ponieważ nawet 
władza autorytarna chce swoje działania pode-
przeć prestiżem nauki, dlatego zastępuje dawną 
elitę „naukopodobnymi”, podporządkowanymi 
sobie kadrami. Kanonicznym przypadkiem są 
nazistowskie Niemcy i bolszewicka Rosja, ale 
działalność naukowa zamiera wszędzie tam, 
gdzie demokratyczna wolność, ustępuje na 
rzecz ideologicznego zakłamywania i zaklinania 
rzeczywistości.

Oświecenie na szafocie
Nowożytny okcydentalny ideał racjonali-

zmu naukowego krystalizował się w kolejnych 
epokach historycznych począwszy od czasów 
Francisa Bacona, poprzez Kartezjusza, Galile-
usza i Newtona aż do les philosophes i Rewolucji 
Francuskiej. W trakcie tego procesu na znacze-
niu zyskały nauki matematyczne i empiryczne, 
a ich sojusz na płaszczyźnie metodologicznej 
zaowocował niespotykanym dotąd postępem w 
opisywaniu i wykorzystaniu przyrody. Dopiero 
na tak przygotowanej glebie mogła wzrastać 
myśl oświeceniowa. Cały projekt rozwinął się 
najpełniej na przełomie XVII/XVIII w. we 
Francji, Anglii i Niemczech6.

Z matematycznego przyrodoznawstwa 
uczyniono wzór nie tylko naukowości, ale 
także szerzej rozumianego racjonalizmu. Taki 
fundament wydawał się bardzo solidny, trwały i 
dlatego zaczęto na nim budować zupełnie nowy 
system wartości. W ramach tej racjonalistycznej 
aksjologii przyjęto za oczywiste, że społeczeństwo 
można i należy kształtować w oparciu o ideały 
oświeceniowe. Linia postępu cywilizacyjnego 
miałaby wówczas wieść do republiki gwarantują-
cej ład międzynarodowy, przyspieszenie wzrostu 
gospodarczego i postępu technicznego, likwido-
wanie nierówności społecznych, uporanie się 
z przestępczością i demoralizacją oraz nędzą i 
chorobami z pomocą medycyny. 

Wbrew oczekiwaniom przedstawicieli 
Oświecenia ich wizja świata załamała się sto-
sunkowo szybko podczas wydarzeń związanych 
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z krwawą francuską rewolucją. Na szafocie, 
oprócz rewolucyjnych bohaterów, głowę po-
łożyła również teoria rozwoju historycznego 
wieszcząca nadejście idealnego społeczeństwa 
wiedzy. 

Analiza porażki
Błędne założenia oświeceniowego pro-

jektu i zbyt daleko idące zaufanie do rozumu 
naukowego poddał krytycznej analizie Jürgen 
Habermas. Wskazał on na cztery presupozy-
cje, które ujawniają pęknięcia w radykalnym 
ujmowaniu oświeceniowego myślenia historio-
zoficznego7. W tym miejscu przedstawię jedynie 
esencję Habermasowskiej krytyki.

1) Niemiecki filozof neguje liniową kon-
cepcję postępu naukowego reprezentowanego 
przez współczesne przyrodoznawstwo. „W prze-
ciwieństwie do tego stanowiska, postempirystyczna 
filozofia nauki akcentuje dziś zależność budowania 
teorii od paradygmatów, uświadamia, że kontinuum 
racjonalności naukowej wytwarza się nie bezpośrednio 
na poziomie tworzenia teorii, lecz na poziomie relacji 
międzyteoretycznych, tzn. trudno dostrzegalnej relacji 
pomiędzy różnymi paradygmatami.”8. 

2) Podważa założenie o uniwersalności 
standardów zachodniego przyrodoznawstwa, 
które byłoby zdolne obiektywnie rozwiązać 
nawet problemy religijne czy filozoficzne. Cios 
takiej tezie zadaje bowiem późniejsza szkoła 
historyczna oraz antropologia kulturowa. 

3) Habermas uważa, że jedność rozumu 
teoretycznego i praktycznego nie jest możliwa, 
a tym samym nie jest możliwe łączenie postępu 
naukowego z praktycznomoralnymi aspektami 
stawania się dojrzałym w sensie uwalniania się 
od dogmatyzmu i quazi-naturalnego autory-
tetu. Od czasów Hume’a wiadomo, że zdania 
normatywne nie dadzą się wyprowadzić ze zdań 
występujących w naukach empirycznych. 

4) Jego ostatni zarzut dotyczy tego, że 
oświeceniowi myśliciele nie objaśnili w jaki 
sposób rezultaty poznania przekształcają się 
w postęp techniczny, wzrost ekonomiczny, 
rozumną organizację społeczeństwa. Oświece-
nie programowo uznawało rezultaty poznania 
naukowego wyłącznie za pozytywne. Nie brano 
pod uwagę, że mogą one wywołać niezamierzo-
ne skutki uboczne.

Trudno odmówić zasadności powyższym 
uwagom. Mimo to należy zauważyć, że Haber-
mas poddał w wątpliwość nie racjonalizm nauki, 
lecz towarzyszącą mu Oświeceniową metafizykę. 
Jednak nawet po zawierusze rewolucyjnej duch 
ideałów Wieku Rozumu nie wygasł zupełnie. Po 
kolejnych wzlotach oraz upadkach (filozofia po-
zytywna Augusta Comte’a, empiryzm logiczny) 
ostatecznie pogrążył się w głębokim kryzysie 
związanym z doświadczeniami I i II wojny. 

Fatalizm dziejowy
Matematyczne przyrodoznawstwo wraz z 

inflacyjnym wzrostem techniki zafundowało całą 
serię rewolucyjnych przemian gospodarczych, 
społecznych i politycznych. Na tak szybkie i 
radykalne „odczarowanie” świata ludzie ery 
industrialnej i postindustrialnej – pozbawieni 
optymistycznych wizji XVIII-wiecznego oświe-
cenia – nie byli, i nadal nie są gotowi. 

U progu XX w. zaznaczył się trend, który 
można określić mianem fatalizmu dziejowego. 
Dwie potężne ideologie totalitarne – faszyzm i 
komunizm, narodziły się właśnie jako alternaty-
wy dla dekadenckiego światopoglądu. Obiecy-
wały ludziom lepsze jutro (wręcz raj na ziemi), 
wlewały otuchę w szarą egzystencję. Wszystko 

odbywało się w „światłej” atmosferze propa-
gującej kult nowych bogów – nauki, techniki, 
nadczłowieka. Wielkie opowieści okazały się 
propagandą, zaś nauka i technika zostały wyjąt-
kowo złowrogo wykorzystane. Rozum naukowy 
wprzęgnięty w machinę polityki i gospodarki 
uległ instrumentalizacji, stał się narzędziem do 
sprawowania kontroli, władzy oraz pomnażania 
dóbr, co wiąże się z represją i wyzyskiem. 

W naszym stuleciu oddanie świata we 
władzę nauki i techniki postrzeganych jako 
zło wiodące do upadku lub zniewolenia przez 
„ciemne” siły, elity – nadal wywołuje lęki i obawy, 
które stają się podłożem kreowania spiskowych 
teorii i wizji katastroficznych. Jesteśmy świadka-
mi ukonstytuowania się nowego kontroświece-
niowego mitu – katastrofizmu, będącego wersją 
historiozoficznego fatalizmu.

W 1960 roku Leszek Kołakowski w eseju 
zatytułowanym Wielkie i małe kompleksy humani-
stów dał następującą diagnozę kondycji ludzkiej: 
„Utopie niegdysiejszych humanistów, aż do początku 
XX stulecia, były z reguły optymistyczne i pełne nadziei: 
od Morusa i Bacona, przez Cyrano de Bergeraca aż 
do Jules’a Verne’a i Wellsa. XX wiek dał początek 
nowemu gatunkowi literackiemu: utopiom nega-
tywnym, a więc dziełom, których autorzy – wypadek 
bodaj bez precedensu w historii – przewidywali rychłą 
zagładę wartości przez siebie akceptowanych. (…) 
Nigdy chyba przed XX wiekiem nie doszła do głosu 
rozwinięta samowiedza ludzi przeświadczonych o tym, 
że wszystkie wartości, które cenią, skazane są przez 
historię na zagładę. (…) Nawet utopia Orwella nie 
jest tylko wizją antykomunistyczną; jest także – na 
co Izaak Deutscher zwracał uwagę – wyrazem lęku 
wyniesionego z doświadczeń rozwoju nowoczesnego, in-
dustrialnego społeczeństwa.”9. Takim tendencjom 
– zauważa dalej Kołakowski – sprzyja izolacja 
między kulturą techniczną a humanistyczną. 
Jednak to nie sam postęp techniczny lub jego 
przyspieszenie ostatnimi czasy prowadzi do 
barbaryzacji życia. Prowadzi do niego niewła-
ściwe stosowanie techniki, a przede wszystkim 
związane z postępem technicznym ideologie, 
doktryny technokratyczne, mówiąc ogólniej – 
fałszywa świadomość. Stara się też motywować 
humanistów do walki o „lepsze” jutro: „Triumf 
ideologii technokratycznych, który musiałby dopro-
wadzić do produkowania społeczeństw bezwolnych, 
biernych, poddających się bez oporu dowolnej władzy, 
pozbawionych źródeł inicjatywy i zaspokojonych w 
zuniformizowanej kulturze dziecinno-żołnierskiej – 
trumf taki nie jest bynajmniej naturalnym produktem 
postępu technicznego: musiałby dojść do skutku na 
terenie kultury umysłowej, a więc tam, gdzie humaniści 
dysponują prawem głosu.”10. 

Współcześnie temat ten został podjęty 
przez innego polskiego filozofa – Jacka Breczko. 
Wymienia on różne rodzaje wizji katastroficz-
nych. Katastrofizm związany z wyobrażeniami 
„zderzenia cywilizacji”, eko-katastrofizm, 
techno-katastrofizm (bunt robotów, wszech-
kontrola społeczeństwa za pomocą systemów 
informatycznych, sztuczna inteligencja, inży-
nieria genetyczna) czy kosmo-katastrofizm. 
Autor zauważa, że są one wykorzystywane przez 
hollywoodzkie produkcje, które jednak samo-
zwrotnie podsycają i potęgują obawy społeczne. 
Stwierdza, że współczesna kultura Zachodu jest 
egalitarna, co prowadzi do spotęgowania złych 
gustów i wygrywania prymitywnych przekazów. 
„Otóż w kulturze coraz większy wpływ uzyskuje kultura 
masowa; kultura masowa staje się zaś coraz bardziej 
obrazkowa, jaskrawa, hałaśliwa, wulgarna, z coraz 
większymi dawkami erotyzmu i przemocy. (…) W poli-
tyce mamy zaś do czynienia w coraz większym stopniu 
z „demokracją mass-medialną” (czyli rozszerza się sfera 

polityki robionej z myślą o gustach masowych), co z ko-
lei przejawia się zanikiem poważnej debaty politycznej, 
zastępowanej chwytliwymi hasłami oraz polemikami 
przypominającymi podwórkowe kłótnie (…).”11.

Nowy Wiek Rozumu?
Przytoczone diagnozy filozoficzno-społecz-

ne stanowią zarys teorii krytycznej, która byłaby 
zdolna rozpoznać przyczyny obecnej zapaści ra-
cjonalizmu, a nawet starać się go przezwyciężyć. 
W jakimś sensie wyziera z nich głęboka tęsknota 
za nowym rodzajem oświecenia.

Jedna z najnowszych prób kontynuacji 
oświeceniowego programu została zaprezen-
towana przez Edwarda O. Wilsona w książce 
Konsiliencja. Jedność wiedzy. Znany amerykań-
ski zoolog i ojciec socjobiologii proponuje 
zasypanie różnic oraz podziałów między 
naukami przyrodniczymi a humanistycznymi 
i społecznymi. Postuluje unifikację wiedzy, co 
do metody. Wysuwa nawet uniwersalistyczne 
roszczenie nauk przyrodniczych jako podstawy 
współczesnej racjonalności i stwierdza: „Nauka 
oferuje dziś najśmielszą metafizykę naszych czasów.” 
Według niego uniwersalna kultura zasadza się 
na intelektualnej wspólnocie wszystkich ludzi. 
Trzeba ją tylko odbudować, poprzez szkolnictwo 
ogólne, a także podnieść porzucony sztandar 
ideału jedności wiedzy. Jak twierdzi uczony: 
„Większość problemów, które na co dzień niepokoją 
mieszkańców naszej planety – konflikty etniczne, 
eskalacja zbrojeń, przeludnienie, kwestia aborcji, 
zagrożenie środowiska, rozszerzające się ubóstwo, by 
wymienić kilka najbardziej palących – nie da się 
rozwiązać bez integracji wiedzy z zakresu nauk przy-
rodniczych z rozwiązaniami zaproponowanymi przez 
nauki społeczne i humanistyczne.”12. To swobodne 
poruszanie się po różnych obszarach wiedzy 
ma nam zapewnić – zdaniem Wilsona – jasny i 
adekwatny obraz świata, odmienny od obrazu 
widzianego przez pryzmat ideologii, dogmatów 
religijnych i krótkowzrocznej polityki zaspoka-
jania doraźnych potrzeb. 

Ponieważ oświecenie należy rozumieć 
jako proces, a nie tylko jednorazowy nieudany 
projekt w dziejach, więc jakaś jego forma wydaje 
się być możliwa w przyszłości. Niewykluczone, 
że taki swoisty transracjonalizm – będący zdol-
nością rozumiejącego przekraczania bariery 
między humanistyką a przyrodoznawstwem 
– mógłby odegrać rolę w tworzeniu świeżego 
oświeceniowego scenariusza, skrojonego na 
miarę potrzeb i wyzwań stawianych przez współ-
czesność. Ale może to tylko zwykła intelektualna 
nostalgia wsparta filozoficzną naiwnością?
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„WYPOCZYNEK NA WSI”
Przez Hałuszową przechodzi główny szlak turystyczny Pienin, prowadzący 

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

ZAPRASZAMY!!!

I
Święta Krowa zatrzymała się przed 

staroświeckim zydlem, napuszonym ro-
dzimą historią i zbytkownym wystrojem. 
Zamierzała, dostępując wygód, w spokoju 
przemyśleć ostatnie wydarzenia, o których 
przed chwilą był do niósł sam de Nuncja-
tor, składając poufną wizytę na przeszło 
dwie godziny. Tak długa rozmowa mogła 
wywrzeć istotny wpływ nawet na losy kra-
ju, pokrzyżować  zobowiązania i sojusze, 
zmienić kursy walutowe i wiele jeszcze na-
robić, toteż Opinia Publiczna snuła różne 
wścibskie domysły. Jednostki zdawały się 
już wszystko wiedzieć i każda Jednostka 
wiedziała co innego. Wśród chaotycznej 
samowiedzy jedynie fakt wizyty de Nuncja-
tora nie wy daje się podejrzany. Jakkolwiek 
część Opinii Publicznej właśnie na ten fakt 
obróciła podejrzliwość.

II
Sytuacja w kraju pogarszała się. Święta 

Krowa zatrzymała się nagle jakimś ruchem 
spełnienia, który tyle może. Rozprostowała 
się w zgięciach, nadała twarzy szlif oficerski. 
Strzeliła wzrokiem. Podeszła do lustra; w 
lustrze zobaczyła Święta Krowę. Spodoba-
ła jej się ta lustrzana Święta Krowa i dalej 
w śmiech. Obie się śmiały. Lecz Święta 
Krowa z zewnątrz mebla oburzyła się, aż 
druga zbladła w lustrze. Cóż ona wyprawia 
zamiast stać w lustrze jak wojsko przed 
generałem! Odeszła zgorszona. Zaczęła 
posępnieć, stygnąć od siebie i w środku, 
podeszła do zydla, usiadła. Wycierając z 
czoła dowody zdenerwowania, machnęła 
ręką na tamtą Świętą Krowę. Dała spokój 
i przywołała de Nuncjatora. Zrobił na niej 
wielkie wrażenie. Stanął z gotową buzią i 
regulował znacząco potęgę swego gromo-
władnego basu. Powoływał się na środki 
ostrożności. Poufnie, ma się rozumieć. A 
ona nadstawiła słuchy, sprężała się koncen-
trycznie. Była pewna, że nastało jedno nie 
kończące się, za długie milczenie Opinii 
Publicznej i że było to milczenie złośliwe, 
perfidne. To chciała podnieść w rozmowie. 
Jeszcze bardziej uskromniła swoja figurę, 
przez co nabrała powagi dyplomatycznej. 
Wielki Kawaler de Nuncjator znalazł w tym 
momencie wyraz dla swej tajemnicy. Wy-
dobył z okolic brzucha bardzo szlachetny, 
niemęski głos;

– Pet zamordowany. Maniuś Pet.

Łkał w rzeczywistości, bez efektów 
donosicielskich.

III
W Świętym Kraju władzę sprawowała 

odwiecznie Święta Krowa. Rządziła za 
pomocą dwunastu ministerstw. Każdemu 
ministerstwu podlegało dwanaście de-
partamentów. Naczelną rolę odgrywało 
Ministerstwo Anikotynowe, posiadające 
autonomiczne prawa i możliwość inge-
rowania we wszystkich urzędach, o ile za-
chodziła potrzeba walki z dymem. Kiedy 
dymiło się wbrew ustawom, minister stwo 
desygnowało jeden z wozów strażackich z 
wodą destylowaną i antysep tycznymi stra-
żakami. Dym wywożono do cel gazoszczel-
nych i stawiano przy nim jeszcze straże, aby 
na wypadek ulatniania się, kierować go do 
celi, noszącej w urzędowej nomenklaturze 
nazwę separatki. Tutaj dym poddawano 
dokładnej obróbce w taki sposób, że dalsze 
ulatnianie nie tyle stałoby się niebezpiecz-
ne, ile – nieopłacalne. W rezultacie potęga 
dymu sięgała jedynie separatki.

Wszakże obiegiem dymnym zajmował 
się tylko jeden departament Minister stwa 
Anikotynowego, a to posiadało ich dwa-
naście. Wszystkie odgrywały donio słe zna-
czenie i przynajmniej pod tym względem 
w kraju panowała jednomyśl ność. Nawet 
minister resortu w swoich cotygodniowych 
wystąpieniach dzielił przemówienie na 
równe dwanaście części i zwracał się do 
dwunastu stron świa ta. A mówił przez dwa-
naście godzin i mówiłby przez dwanaście 
razy więcej. Od niepamiętnych czasów ów 
sprawiedliwy podział zachowywał Sir M. 
Pet, szano wany jako rozumny minister i 
kochający mąż.

IV
Święta Krowa pozwoliła wypłakać się 

Wielkiemu Kawalerowi.
Po dwóch godzinach powiedziała:
– Musimy zająć się tą sprawą.  Jest 

dwunasta zero zero.
Wielki Kawaler ani myślał zajmować 

się. 
Święta Krowa znowu powiedziała:
– Jestem gotowa zredukować dotacje 

na Parnas. Pieniądze przydadzą się spra-
wie.

Wśród kawalerskiego płaczu dalsza 
rozmowa potoczyła się nieprzyjemnie, bo 

Święta Krowa powiedziała:
–  Wynoś się z tym płaczem, Kawale-

rze. 
Krótki dialog miał takie następstwa, że 

Święta Krowa została sama w gabine cie, ner-
wowo dreptając między stylowymi meblami 
i dając niezliczone dowody roztargnienia. 
Głowę podnosiła raz z godnością, to znów 
chwytała ja obiema rę kami, z sadyzmem 
ściskając policzki, miętosząc uszy, bądź dla 
odmiany szczypiąc koniuszek nosa. Jeśli 
zakładała ręce z tyłu, to palce robiły mły-
nek (a na Wielkim Palcu jaśniał pierścień, 
pięćdziesięciokaratowe insygnium odpo-
wiedzialności przed historią). Ostrym, 
starannie pielęgnowanym paznokciem 
zadawała sobie ból (zachodziła obawa, że 
paznokieć złamie się pod naciskiem siły i 
namiętności). Albo wznosiła słabe okrzyki, 
gestykulując szeroko i zakreślając  różności 
w napiętej atmosferze. 

Zatrzymała się. Na wprost wychodziły 
ciężkie, kute w żelazie drzwi.

Postanowiła wezwać pierwszego do-
radcę.

V
Z prywatnej willi nieopodal Metropolii 

odszedł w zaświaty Sir M. Pet, a jego ciało 
spoczęło w sypialni w nienaruszonym stanie 
od chwili morderstwa. Na gó rze, w pokoiku 
na własny użytek, siedziała wdowa po mini-
strze. Patrzyła prze raźliwie długo w jedno 
miejsce i paliła papierosa bez zaciągania 
się. Prawdopo dobnie pomieszały jej się 
idee byłego małżonka z osobistą możnością 
i wskutek tego narobiło się tyle dymu, że 
wystarczyłoby go dla wszystkich dzielnych 
stra żaków. Pani Donna zachowała przy tym 
gorszącą obojętność i zimne, przeni kliwe 
oczy.  Właśnie moce tkwiące w tych oczach 
sprawiły, że strażacy z ochotą żadnego 
dymu nie widzieli.

Pani Donna dawkowała spokój z umia-
rem. Mogła ukryć smutek i rozgorycze nie, 
nawet cisnące się łzy, nie mogła natomiast 
opanować zdenerwowania. Nie było to 
zdenerwowanie bojaźliwe ani desperackie, 
wyrażało raczej tęsknotę i oczekiwanie. 
Tak, Pani w oknie czekała. Do chwili, kiedy 
służąca żałobnym gło sem obwieściła przy-
bycie Detektywa i wyszła z wiadomością, że 
Pani prosi do siebie. 

Drzwi się znowu otwarły. Pani powie-
działa:

– Przyszedłeś, kochanie?
Był to w istocie de Nuncjator, który 

inwigilował, między innymi, obrót dymem. 
Działał dla dobra kraju incognito. Stanąw-
szy w drzwiach, wywąchał dym i stwierdził 
ze znawstwem detektywa, że pochodził z 
ust Pani Donny. Przemawiało za tym dłu-
gie pasmo chuchu. To pasmo roznosiło 
się na metropolię, a nawet na cały kraj. 
Podejrzliwy Wielki Kawaler przemyśliwał 
sprawę nie całując nawet rączki Pani Don-
ny, tak był lojalny wobec Świętej Krowy i 
całej administracji państwa. Kalkulował, że 
ten chuch wywołał już w mieście pożary, a 
może zabił samego Maniusia Peta, który, 
wraz z Panią, wymieniali chuchy. Nie na-
brał pewności co do swej wersji wydarzeń, 
lecz jak nakazywało kawalerstwo, podszedł 
do Donny i pocałował ją w rękę, bojąc 
się uczynić to w usta, aby nie spotkała go 
kara, która dotknęła już nieodżałowanego 
Maniusia Peta. 

Stanisław Stanik

Chuch
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Stefan Pastuszewski

Się życie

żyć to jakby książkę pisać
zdanie po zdaniu
chwila po chwili
wie co się napisze
ale i tak pisze inaczej
życie:
- się do kieszeni sobie schowaj -
mówi życie
większe i silniejsze niż wszystko

Jerzy Utkin

bez żalu

,,Ktoś się zaczaił pod drzwiami. Ktoś podsłuchuje i czeka.
Cicho, na palcach podchodzą – śmierć, zakonnica i lekarz.’’

Władysław Broniewski (1897 – 1962) - ,,Śmierć’’

pod tlenowym namiotem na łóżku w szpitalu
odejdę z tego świata bez większego żalu

odetchnę nawet z ulgą ulotną jak dusza
że nie muszę się wreszcie do niczego zmuszać

ciało stanie się słowem wyrytym na płycie
metaforą zastygłą w rzeźbionym granicie

epitafium obłudne jak nad trumną mowy
ja na szczęście tę farsę będę miał już z głowy

obojętny na wszystko gdy przyjmie mnie ziemia
mam gdzieś czy ktoś ocali mnie od zapomnienia

Rafał Roszczyniała

***

Wszystko moje
jest inne niż twoje
dwa razy 
dwie dłonie twarze
w lustrze dwie koszulki
nawet sposoby
jakie sięgamy po papierosa
ja waham się
jakby papierosy leżały nie tam
gdzie trzeba
a zapałka miała się nigdy nie zapalić
mówię z lekiem
z przywiązaniem do swej
samotności
ty odpowiadasz zręcznie
cicho
już wiesz
że kłamstwom
chodzi tylko o słowa

Paweł Kuszczyński

LIST DO GRZEGORZA

Łza pożegnania, pamięci 
mieszczącej cały świat.
Mowa urwana, zwodzą słowa, 
milczenie ocala, co pozostało.
Opustoszał matecznik dusz.
Chyli się nieboskłon dzieciństwa, 
gdy niedostatek chleba nie gubił radości 
w czasie nieuświadomionym.
Wiedz, że nie tylko źle dziś bratu.
Śmierć rachunkiem wystawionym za życia, 
szansą spotkania Boga.
Twój grymas zawieszony w półuśmiechu 
zostawił nas z przyszłością, 
o której niewiele wiadomo.

   Poznań - Zielona Góra 5-9 kwietnia 2018

Maria Majewska

Światło tak samo z siebie

Jest jeszcze jasno
ale nadal
3 tak samo z siebie musiałoby się równać przecież zeru
słońce odbija się żółtawo od budynku
co potwierdzają obliczenia
ale już inne
niedotyczące idei
Promienie, przedostając się tu, 
przedstawiają mi
mnie samą
ale na matowej powierzchni

Tęcza na kawałku metalu od większej konstrukcji
będzie dziś moją
bramą do nieba
będzie dziś dla mnie odległą przyszłością
zostanie dokładnie przemyślana
i jeszcze dokładniej zapomniana
jak źródło kropel soku w pomarańczy
albo przepływ prądu przez metal

Słońce odbija się pomarańczowo od budynku
chcąc pokazać nam wymarzone widoki
ale na matowej powierzchni
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Rafał Jaworski 

Wiersz najprostszy

Dziesięć lat temu umarła moja matka.
Śmierć była narodzinami dla nieba.
Nie ma w tym patosu: osnową jej życia 
było poświęcenie, wątkiem – modlitwa.
Idzie tam po pierzastych obłokach
w nieustannej procesji. Niesie wielką gromnicę
i śpiewa: hosanna, hosanna na wysokości.

Z pewnością grzeszyła. Miłość do mnie
nie była bez wady zaślepienia. Ale jako mój adwokat
wygrała proces z księciem tego świata.

                     Na dłuższą metę zło jest cholernie nudne,
diabły stróże ordynarne i bez polotu.
Mogę to zaświadczyć przed trybunałem młodości,
dla którego pieniądz i ciało 
są Biblią do przysiąg i utrapieniem.

Umarła matka. Nie otarła się o czyściec:
ciężaru życia starczyło do oczyszczenia.
Nie pogodziła się z wygnaniem spod Lwowa,
choć słowo o tych czasach najrzadziej raniło wargi.

Wychodzimy na Jutrznię,
którą odprawią saletyńscy zakonnicy.
Hosanna, Mamo!

Dębowiec, 3 lipca 2003

Stanisław Stanik

Płoty

Dwa płoty biegły nad drogą, 
jeden prawą drugi lewą nogą 

Stare plecy nisko przygarbiły, 
teraz gonią tak resztkami siły

Pozostały już daleko w tyle, 
już zniknęły w roznieconym pyle

Pędzi droga do samego słońca, 
nie dopadną jej płoty do końca

Robert Skrzypek

Patrzenie
 
 
czasem po prostu wyjdzie,
stara i piękna, nie bogata.
na papierosa, kiedy zapalają się 
wszystkie latarnie w mieście.
w oknach wtedy gaśnie światło.
nikt już na nas nie patrzy, bo 
kto by miał patrzeć. nikogo nie
interesuje. nikogo niema,
pod latarniami, i na przystanku,
w kawiarniach i księgarniach.
nikt nie patrzy jak odchodzi,
i ja nie patrzę. idzie tam, w 
ciemność. tam nikt nie patrzy.
jest stara i piękna, kiedy nikt
nie widzi.

Piotr Grygiel
 
Prezydent ….

Gdy miłość odsączy nas złotym dukatem
I w niebo uleci czas pełen nadziei
Gdzieś w cieniu czai się diabeł zwany katem
Prezydent umiera na scenie

Jak kropla zbawienna trafiona do puszki
Mknie srebrną mgławicą między śniegu płatki
Saniami przez iskry zło kroczy na smyczy
Prezydent umiera na scenie

I toczy zjawisko między ostre granie
Na scenie zmieszane triumf i marzenie
Wciąż depcą po piętach gdzieś ukryte cienie
Prezydent umiera na scenie

I z mroku wyłania pazur swój ponury
Antychryst zrodzony demon i atrapa
W światełku do nieba widzi żer krwiopijcy
Prezydent umiera na scenie

Otwarta kurtyna jak drogi do serca
Otwarte ramiona z modlitwą u progu
Wykraja szaleniec błyskiem swego ostrza
Prezydent umiera na scenie

Zagrała orkiestra jak na Tytanicu
Gdy pośrodku morza tonął pełen życia
A w tańcu tym upiór wbija sztylet głębiej
Prezydent umiera na scenie

Styczeń, 2019 r.
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Żyjemy w dobie powszechnej globali-
zacji. Zawiera ona w sobie pierwiastki pozy-
tywne a także  negatywne. Ciekawie na ten 
temat pisze Stefan Pastuszewski w „Akancie” 
w lutym 2019 roku. Tytuł artykułu „Lokalnie 
i globalnie”. Wg Pastuszewskiego pozytywne 
aspekty to: wzrost towarów i usług, wzrost 
ilości czasu wolnego, wzrost konsumpcji 
indywidualnej, wydłużenie długości trwania  
życia, eliminacja wielu chorób. Negatywne 
zaś skutki globalizacji to m. in.: dyspropor-
cje dochodowe, powiększanie się obszarów 
nędzy, wymuszanie mentalności konsump-
cyjnej, wywoływanie populizmu, zacieranie 
zróżnicowanych tożsamości społecznych.

Powstrzymanie rozwoju technicznego i 
technologicznego jest niemożliwe. Możliwe 
jest jednak przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom globalizacji. Takim interwentem 
jest tzw. układ lokalny. Jest on związany z 
określonym terytorium. Układ taki sprzyja 
podtrzymaniu więzów międzyludzkich, 
tworzy wspólnotę jako pozytywne, naturalne 
środowisko społeczne człowieka.

Taki wzorcowy niemal „układ lokalny” 
zaprezentował Stanisław Drzewiecki na 
wystawie „Moja rodzinna miejscowość na 
starej fotografii  Władysławów Russosice” w 
Bydgoszczy w pięknym, zabytkowym ośrod-
ku kultury „Wieża Ciśnień”. To wieloletni 
pracownik Miejskich Wodociągów i Kana-
lizacji w Bydgoszczy, inżynier, od wielu lat 
prezes tej firmy. Tu odniósł duże sukcesy 
zawodowe. Jest człowiekiem na pewno speł-
nionym zawodowo ale to nie wszystko...

Ciągnie go, z jakąś wielką mocą Na-
tury, do rodzinnych stron we wschodniej 
Wielkopolsce. Zachowuje się niczym stado 
łososi oceanicznych wracających rzekami 
pod prąd nurtu, do swego miejsca narodze-
nia aby tam dać życie nowemu pokoleniu. 
Pan Stanisław dawno już nie mieszka w 
rodzinnych stronach; po ukończeniu we 
Władysławowie /w powiecie tureckim/ 
szkoły podstawowej wyruszył w świat. Liceum 
zaliczył w Turku, a następnie politechnikę 
w Poznaniu.

Drzewiecki idzie zdecydowanie pod 
prąd powszechnej globalizacji i zatracania 
tożsamości lokalnej, ba, nawet narodowej 
/typu ”jesteśmy jedną, europejską rodzi-
ną”/.

Autor wystawy przekazuje w bardzo  
czytelny i zrozumiały sposób dzieje swych 
rodzinnych stron, ze szczególnym uwzględ-
nieniem czasów przedwojennych. Motto 
jego wystawy jest: „Uratować od zniszczenia 
ostatnie materialne dowody minionych lat, 
pozwolić, by te stare zdjęcia przemówiły 
opowiadając historie zwykłych ludzi i ich 
świata, który przeminął”. A także „Ożywić 
zdjęcia uwięzione na strychach i w szufla-
dach”.

S. Drzewieckiemu udało się to w pełni. 
W historii tej niewielkiej, rolniczej gminy 
można wyczytać dzieje naszego narodu 
skupione jakby w pigułce. Doszukamy się 
tam założenia wsi Russosice w połowie XIII 
wieku przez szlachecką rodzinę Russockich, 

Roman Sidorkiewicz

Tożsamość lokalna w bydgoskiej Wieży Ciśnień

Konfederacji Barskiej, Powstania Stycznio-
wego a także założenie w roku 1727 mia-
steczka Władysławów przez Jana Władysława 
Kretkowskiego, jako centrum tkactwa. Na 
zdjęciach widzimy zabytkowe domy tkaczy 
ściągniętych z terenów niemieckich. Przed-
stawiona jest historia Żydów, którzy zdomi-
nowali handel i rzemiosło. S. Drzewiecki 
pokazał bardzo bogate życie przed wojną, 
nie omieszkał przedstawić drażliwych zdjęć 
zwiastujących pogromy narodowościowe. 
Pokazane jest życie kulturalne wszystkich 
trzech nacji – Polaków, Niemców i Żydów. 
Autor nie zapomniał o ukazaniu pracy or-
ganicznej – nowoczesnej techniki na polach 
uprawnych czy Kasę Stefczyka. W tej nie-
wielkiej miejscowości przed wojną istniało 
aż sześć zespołów teatralnych! Cztery były 
polskie, po jednym żydowski i niemiecki. Od 
roku 1891 istniała orkiestra strażacka, dzia-
łały chóry śpiewacze, zespoły gimnastyczne. 
Niebywałe to wszystko. Jakaż to  siła do spo-
łecznego działania tkwiła w mieszkańcach! 
Ciekawe ile by naliczyć można dzisiaj w Byd-
goszczy amatorskich zespołów teatralnych? 
Ponadto odbywały się kursy haftowania pod 
patronatem sławnej firmy „Singer”produ-
cencie  maszyn do szycia. Oczywiście, czasy 
się zmieniły, dziś rządzi telewizja i internet, 
które spowodowały lenistwo w obszarze 
działania społecznego.

W XIX wieku, do jego połowy, Wła-
dysławów był prężnym ośrodkiem tkactwa. 
Istniało ponad sto warsztatów tkackich 
prowadzonych głównie przez potomków 
Niemców. Niestety, w drugiej połowie tegoż 
wieku tkactwo przechwyciła Łódź i rzemio-
sło to zanikało. Ale prężni rzemieślnicy zna-
leźli lukę na rynku – Władysławów zasłynął 
z produkcji bryczek i powrozów. Dziś takie 
zawody – stelmach, powroźnik, kowal czy 
kołodziej to odległa przeszłość. 

W okresie zaborów Władysławów przez 
120 lat był pod panowaniem carów rosyj-
skich. Ludzie na swój sposób przyzwyczaili 
się do porządków tego zaborcy. Kiedy w 
latach 1915 – 1918 byli pod panowaniem 
niemieckim to wyrażali z tego powodu 
wielkie niezadowolenie. Tak jak w filmie 
„Sami swoi” - lepszy wróg stary niźli nowy. 
Ale był pewien pozytywny akcent rządów 
kajzerowskich – Władysławów odzyskał w 
roku 1917 prawa miejskie, które utracił po 
Powstaniu Styczniowym.

Przed II wojną struktura ludności była 
następująca – 50% Polacy, 30% Żydzi, 20% 
Niemcy. Autor wystawy bogato przedstawia 
ówczesne życie swej rodzinnej miejscowo-
ści. Eksponowana jest nawet autentyczna 
księga posiedzeń rady miejskiej. Widzimy 
młodzież szkolną, uroczystości państwowe, 
religijne, sportowe. Ale też pokazany jest 
zwiastun niepokojów narodowościowych 
lat trzydziestych. Rosną w siłę szeregi na-
rodowców z hasłami typu „Nie kupuj u 
Żyda”. „Polski sklep chrześcijański”. Wśród 
potomków kolonistów niemieckich poja-
wiali się emisariusze hitlerowskiej NSDAP. 
Drzewiecki wiele energii zużył jak choćby 
dokładne opisywanie zdjęć. Jest tam miła, 
staropolska odmiana nazwisk - Alicja Ciesioł-

kiewiczówna, Stanisława Zasadzianka, Ela 
Rosprzerówna, Monia Bronsztajnówna itp. 
Niestety w roku 1933 Władysławów znowu 
stracił prawa miejskie.

Przyszła  II wojna światowa. Zawalił się 
cały dotychczasowy świat w gminie Włady-
sławów. Autor to dokumentuje, przedstawia 
fotografie, które jakimś cudem ocalały. 
Gehenna  objęła Polaków a nade wszystko 
miejscowych Żydów. Przed wojną było ich 
274 osób, 56 rodzin. Z pogromu ocalały 
cztery osoby, wśród nich Fela Tobiak, która 
po wojnie wyjechała do Palestyny/ jej walka 
o życie i przetrwanie godna jest dużego 
opowiadania/ Krewny Feli, Jakub Tobiak 
znalazł się szczęśliwie w ZSRR, tam zaciągnął 
się do armii generała Władysława Andersa. 
W Palestynie zdezerterował z wojska, jak 
wielu Żydów. Gen. Anders przez palce pa-
trzył na to zjawisko. Uciekło z wojska blisko 
tysiąc Żydów, którzy zasilili partyzantkę 
syjonistyczną na terenie ówczesnej Palesty-
ny, będącej pod protektoratem brytyjskim. 
Wśród dezerterów był sławny później polityk 
Menachem Begin/Mieczysław Biegun/. 
Żył w latach 1913 -1992, laureat pokojowej 
Nagrody Nobla w roku 1978.

Żydów wysiedlono do getta w pobliskim 
Czachulcu. Było to getto typu rolniczego, 
Żydzi pracowali na roli. Pod potrzeby tegoż 
getta wyrzucono Polaków. Niedługo to getto 
przetrwało, ludzi zdolnych do pracy hitle-
rowcy kierowali do łódzkich fabryk tekstyl-
nych. Innych zaś kierowali do obozu śmierci 
Kulm am Nehr /Chełmno nad Nerem/. Tam 
ich natychmiast uśmiercano.

Polakom też nie było lekko. Niemiec-
kie plany opiewały na redukcję ludności 
polskiej w powiecie tureckim, do połowy, 
czyli do maksimum 62 tysięcy osób. Co mia-
ło być z resztą, można się tylko domyślać. 
W najlepszym wypadku deportacje gdzieś 
za Ural. Polskich rolników zaczęto wyrzu-
cać z gospodarstw. Ich miejsca zajmowali 
przybysze – Niemcy z krajów bałtyjskich i z 
Besarabii /dzisiejsza Mołdawia i Ukraina/. 
Przybyli tu w wyniku paktu Ribbentrop – 
Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Zjechało 
ich pięć tysięcy do powiatu tureckiego. 
Polscy rolnicy zostali wypędzeni na cztery 
strony wiatru. Ulokowano ich w różnych 
więzieniach. W Bydgoszczy taki obóz istniał 
w dzielnicy Smukała – Opławiec w pomiesz-
czeniach dawnej fabryki karbidu. Warunki 
były straszne, śmiertelność wysoka.

Wielu Polaków z Władysławowa zginęło 
podczas okupacji. Autor pokazuje nam foto-
grafie zamordowanych nauczycieli, księży, 
działaczy narodowych. Niektórzy zginęli w 
Katyniu z rąk innego zaborcy. Niebywała 
jest historia czterech braci Ślusarskich. 
Jeden z nich zginął pod Tobrukiem w roku 
1941, drugi był  pilotem dywizjonu DB 300 
w Anglii i zginął nad Kanałem La Manche 
w roku 1943,, trzeci walczył w bitwie pod 
Monte Cassino, a czwarty przebywał w ła-
grach na Syberii.

Administracja niemiecka też nie próż-
nowała. System kar był bardzo srogi. Przed-
stawię niektóre z zabronionych występków 
- puszczanie luzem gęsi na polach żyta, 
nieprzestrzeganie obowiązku trzymania 
psów na łańcuchu, pozostawienie samo-
chodu ciężarowego na rynku z włączonymi 
reflektorami, wypasanie bydła na cudzym 
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gruncie, jazda na rowerze bez pozwolenia, 
zabrudzenie szosy popiołem i odpadami 
kuchennymi. 

Administracja ta była bardzo sprawna, 
kary nakładano do samego końca okupacji. 
Ostatni wpis opiewa na siedem dni przed 
paniczną ucieczką Niemców przed Armią 
Czerwoną. Wszystko to zawiera księga kar 
eksponowana na wystawie.

Wystawę S. Drzewieckiego ogląda się 
z najwyższym zainteresowaniem. Rzadko 
organizowane są wystawy tego rodzaju. Naj-
częściej pokazywane są na wystawach znane 
postacie, znane fakty – najczęściej związane z 
martyrologią narodową. Drzewiecki poszedł 
pod prąd tej mody – ukazał zwykłych ludzi 
w zwykłej gminie. Nie uwidzisz tam żadnych 
wielkich postaci, które najczęściej są ma-
gnesem ściągających rzesze zwiedzających. 
Pokazanie zwykłych ludzi w ich codziennym 
bycie, ich walki o godne życie to właśnie jest 
majstersztykiem. Drzewiecki poszedł, może 
bezwiednie, drogą wielkich pisarzy, którzy 
właśnie błysnęli tworząc genialne utwory o 
prostych ludziach. Przypomnę niektórych 
z nich – Hemingway pokazujący prostego 
rybaka, Haszek twórca postaci poczciwoty 
Szwejka, Hrabal piszący genialnie o zwy-
kłych kolejarzach.

A czego zabrakło na tej wspaniałej wy-
stawie? Zabrakło życia wsi w okresie Polski 
Ludowej. To też byłoby ciekawe. A czas ucie-
ka, minęło już 30 lat od tych czasów, młode 
pokolenie niewiele o tym wie. Trudno jed-
nak wymagać aby pan Drzewiecki od razu 
to upamiętnił. To  ponowny ogrom pracy. 
Chcę poinformować, że przygotowanie 
obecnej wystawy zajęło autorowi bite dwa 
lata, poświęcił urlopy i weekendy. Wyrażam 
nadzieję, ze autor nie spocznie na laurach w 
dokumentowaniu pamięci o tej gminie.

Wystawę w bydgoskiej Wieży Ciśnień 
winni obowiązkowo odwiedzić pasjonaci 
historii a także studenci bydgoskich uczelni, 
nie tylko humanistycznych. Z tymi studenta-
mi wiem, że jest ciężko, nie chodzą nawet na 
wystawy i sympozja na swych uczelniach a co 
dopiero gdzieś tam w bydgoskiej dzielnicy 
Szwederowo.

Szkoda, że wystawa potrwała raptem 
trzy tygodnie. Stanowczo za krótko.

Gmin wiejskich w Polsce jest ponad 
dwa tysiące. Każda ma jakąś historię. Kiedy 
jedziesz przez nasz kraj, mijasz wsie, mia-
steczka to nawet nie zdajesz sobie sprawy 
jakie interesujące życie tam kwitło. Ja też 
kiedyś zawitałem do Władysławowa celem 
organizacji wypoczynku zimowego dla tam-
tejszych dzieci. Byłem w urzędzie gminnym, 
na wieś nawet nie spojrzałem. Wydawało mi 
się nic nie interesującego. A tu… patrzcie, 
patrzcie, dawny mieszkaniec tejże gminy 
Stanisław Drzewiecki tak wspaniale oświecił 
mnie i tłum zwiedzających gości. Chwała 
mu za to. Oby każda gmina miała takiego 
ambasadora!

Literatura:
- Stanisław Drzewiecki, „Moja rodzinna 
miejscowość na starej fotografii. Władysław 
Rusocice Muzeum Wodociągów. Galeria 
Wieży Ciśnień. Od 1-22.0.22019
 
- Stefan Pastuszewski, „Lokalnie i global-
nie”, „Akant” 2019,  nr 2 (275) s. 16-17

Na klatce schodowej cały czas pali się 
światło. Światło to życie domu, uśpione 
domy z czarnymi oknami - martwe domy. 
Lubiłem tę klatkę schodową bardziej niż 
swoje mieszkanie. Przez nią się przecho-
dziło, a do mieszkania się dochodziło. 
Ściana i koniec. No, no, było jeszcze okno, 
przez które można przecież wyjść. Jeszcze 
nie teraz…

Gdybym mógł, to bym zamieszkał na 
klatce schodowej. Wiele mi do szczęścia 
nie potrzeba. Jakiś materac, obowiązkowo 
poduszka, bo moja głowa musi mieć mięk-
ko. Pozostało  mi to jeszcze z dzieciństwa, 
z tego wielkiego łóżka z ciężką, zbitą od 
potu i starości pierzyną. Ciepłego bez-
piecznego łóżka. 

Jak się człowiek dobrze przykryje, 
to i na klatce schodowej będzie ciepło 
jak w rodzinnym domu. A od tego ciągle 
palącego się światła można uciec, nakła-
dając na twarz gruby ręcznik. Człowiek 
przynajmniej będzie w ruchu, a ruch to 
życie. Na klatce schodowej przecież jest 
ruch, choćby tylko od czasu do czasu.

Wszystko popsuło się gdy straciłem 
pracę. Nie będę tak jak inni przedstawiał 
okoliczności utraty pracy. Tłumaczył się 
lub oskarżał innych. Po prostu była praca 
i nie ma pracy. A mężczyzna musi codzien-
nie rano wykonać trzy czynności: oddać 
mocz, ogolić się i iść do pracy. Teraz 
nie mam dokąd iść. Szukanie pracy, bo 
przecież cały czas jej szukam, to nie cho-
dzenie dokądś. To szamotanina. Także w 
czasie. Do pracy trzeba pójść o określonej 
porze, chyba że uniemożliwiają to jakieś 
szczególne okoliczności-  choroba, czyjaś 
śmierć. A tu nie trzeba. Nie trzeba wstać 
z łóżka kiedy się nie chce, ale zazwyczaj 
się nie chce. Za oknem ciemno. Spać! Nie 
chce się nawet spać! Czasem się jednak po 
przebudzeniu zaśnie, a potem przez pół 
dnia boli głowa. 

Szukanie pracy to bezna-
dziejna szamotanina. Niech pan 
zostawi swoje CV. W ciągu kilku 
dni damy panu znać…. W jed-
nym na dziesięć przypadków, 
a nawet i na więcej, dają znać. 
Oczywiście, że z przykrością i 
oczywiście, że jak się sytuacja w 
gospodarce poprawi… Są oczy-
wiście prace, których się nie 
chce albo do których się nie 
nadaje. Zauważam, że wraz z 
upływem czasu coraz mniej 
ofert  mnie interesuje.  To 
symptom bezrobocia.  Z czło-
wiekiem bezrobotnym jest jak 
z koniem. Gdy przez pól roku 
nie jest używany, to już bardzo 
trudno będzie go użyć. 

Patrzę przez dziurkę od 
klucza na cały czas  oświetlo-
ną klatkę schodową. Jak tam 
jasno! Za oknem nawet nie jest 
granatowo czy czarno, tylko 

Stefan Pastuszewski

Okno

szaro. Szaro aż gęsto. Gdyby nie to, to bym 
to okno otworzył i... 

Póki co otwieram drzwi na klatkę 
schodową. Bucha światłem i różnymi ku-
chennymi zapachami. Kamienice mają to 
do siebie, że człowiek nie jest w nich sa-
motny. Czuje i słyszy innych ludzi. Nawet 
gdy wrzeszczą, stukają, walą, rozsiewają 
spaleniznę, to nie jest to tak beznadziej-
ne jak cisza we własnym mieszkaniu i ta 
bezduszna woń dezodorantu, bo jestem 
przecież człowiekiem czystym, codziennie 
sprzątam i w każdym pomieszczeniu mam 
załadowany atomizer. 

Usiądę sobie na trzecim stopniu 
schodów, trzecim od dołu, abym mógł wy-
godnie nogi spuścić i tak sobie posiedzę. 
Może którejś nocy przyjdę z materacem, 
poduszką i kocem… Jeszcze nie teraz.  
Mogę nawet tak usiąść, aby mieć przed 
sobą okno, bo przez to światło rozlewa-
jące się na klatce schodowej nie jest ono 
przeraźliwie szare, nawet jakby jakieś złote 
łuski na nim się mieniły.

- Co pan tu robi, sąsiedzie?
- Co robię…? Co robię…?
Nie wiedziałem co odpowiedzieć. 

Prawdziwie nie wiedziałem. Nawet nie 
potrafiłem dalej myśleć. Jakby wszystko się 
urwało. Nie film, bo widziałem przecież 
i słyszałem, ale jakby w głowie jakiś pas 
transmisyjny się urwał. Pas wewnętrznej 
świadomości, ciąg mojego ja. Mnie nie 
było, a wszystko, co było na zewnątrz, 
było.

Sąsiad popatrzył na mnie jakoś dziw-
nie i sobie poszedł. Widocznie bardzo 
musiał, bo po kilku minutach usłyszałem 
szum spuszczanej wody. A potem poczu-
łem zapach smażonej kaszanki i cebuli. 
Mam jej trochę w lodówce. Zaraz sobie 
usmażę. Zapalam światło  w kuchni. Na 
gęstych, szarych szybach mojego okna 
łuski słońca jak na tafli jeziora.

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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Polityka kulturalna w Polsce Ludowej 
była jednością…. Ona miała różne oblicza 
w określonych punktach zwrotnych… Po 
pierwsze PRL została proklamowana dopiero 
na podstawie konstytucji 1952 roku.  Jeżeli 
będziemy traktować jednak, że „PRL” trwała 
od 1944 roku, to już na początku będzie to 
zupełnie coś innego, niż było później. Do 
1947 roku istniał rząd koalicyjny, w którym 
dość istotną – zwłaszcza w kulturze – rolę 
odgrywało PSL i Stronnictwo Pracy. Były 
rozmaite ośrodki kształtowania kultury dość 
niezależne od władz państwowych. Rolę 
mecenasa  ogrywał też Kościół Katolicki i 
inne związki wyznaniowe (chociaż oczywiście 
wpływ był niewspółmierny). Po ucieczce 
Mikołajczyka i scaleniu ruchu robotniczego 
w PZPR nastąpił odwrót od wielowątkowości 
kultury do uniformizacji, opartej ściśle o 
wzory radzieckie. Jedyną formą popieraną 
przez państwo był realizm socjalistyczny… 
A jednak i w okresie stalinizacji powstały 
w Polsce dzieła wybitne. Twórcy stosowali 
swoisty kamuflaż -  np. w muzyce jest to na-
wiązywanie do twórczości ludowej, w oparciu 
o najnowocześniejsze trendy, a  przejawy 
tego nurtu były dostrzegalne przecież już w 
okresie międzywojennym i wcześniej (ludo-
maństwo), czyli oparte o rodzime tradycje. 
Ulubioną metodą stawała się cytatologia 
– czyli wybieranie z kontekstu  fragmentów  
klasyków marksizmu – leninizmu, zwłaszcza 
w filozofii, humanistyce, podpierające cał-
kiem niezależne treści humanistyczne. Część 
autorów niepokornych trafiła do podziemia, 
czyli pisząc do szuflady (np. Herbert). Część 
– jak np. Gałczyński potrafiła objawić swój 
geniusz, przełamując stawiane bariery, acz 
nie bez konsekwencji osobistych… Takie 
było np. malarstwo grupy krakowskiej… 
Po 1954 roku pojawiła się odwilż, zrazu 
delikatna, potem po Festiwalu Młodzieży 
i Studentów mocniejsza (np. rehabilitacja 
jazzu, abstrakcji w malarstwie, nowoczesne 
nurty muzyki poważnej np. aleatoryzm). 
Państwo, nie rezygnując ze swoistej presji 
ideologicznej, pozwalało na dość szerokie 
ujmowanie kultury.  Potem był wybuch 
Października, wiążący się z tworzeniem 
przeróżnych klubów dyskusyjnych, nie tylko 
„Po Prostu”, ale i np. inteligencji katolickiej, 

Wojciech Batura

Polityka kulturalna w Polsce Ludowej

aktywności stowarzyszeń twórczych. Trwało 
to krótko, bo następowało hamowanie i coś, 
co  nazwano małą stabilizacją. Pewną cezurą 
wydaje się zamknięcie „Po Prostu”. Chociaż 
ożywienie popaździernikowe dotrwało do 
połowy lat 60. Zakłócone zostało dwoma 
wydarzeniami – otwartym konfliktem z Ko-
ściołem Katolickim na tle listu do biskupów 
niemieckich oraz histerią antysemicką, okre-
ślaną jako antysyjonistyczną. W wyniku tej 
nagonki wielu wybitnych artystów i myślicieli 
opuściło kraj… Potem mamy „liberalizm” 
początku lat 70., wreszcie od połowy tego 
dziesięciolecia znowu pojawiła się swoista 
presja ideologiczna, którą przerwał wybuch 
rewolucji „Solidarności”, a poprzedzał ją np. 
rozwój ośrodków kultury niezależnej i dru-
giego obiegu. Ale przecież mamy dotowane 
przez państwo kino moralnego niepokoju. 
Po półtora roku następuje reakcja wynikła 
ze stanu wojennego. Kontynuowano dwupo-
dział kultury, zarysowany wcześniej. I kom-
promitacja polityki PZPR także w sprawach 
kultury w roku 1989… W tym wszystkim 
nieźle sobie dawała radę muzyka i plastyka, 
gorzej z literaturą i filmem (chociaż na tym 
polu także powstawały osiągnięcia na skalę 
światową)… Tak ja  widzę PRL i myślę, że ten 
mój obraz nie jest wcale odkrywczy. 

Przystąpmy do ankiety. Już przy pierw-
szym pytaniu tworzy się wahanie. Czy wła-
dzom zależało na rozwoju kultury? Ależ tak. 
Przecież miała mieć charakter propagan-
dowy. Inwestowanie w kina, teatry, w domy 
kultury, budynki filharmonii czyli w bazę… 
Jednak odbywało się to  z perturbacjami, jako 
że części partyjnego establishmentu wyda-
wało się to zbędnym luksusem, zwłaszcza na 
najniższym szczeblu, zdającym sobie sprawę 
z niedostatku środków inwestycyjnych. 

Odnośnie do instrumentów (pkt.2). 
Oczywiście, w okresie PRL mamy do czynie-
nia z wszystkimi wymienionymi instrumenta-
mi, acz w rozmaitym natężeniu. Otwartych 
represji zwłaszcza po 1954 roku było raczej 
niedużo, jednak są przykłady ich stosowania 
w stosunku do artystów, pisarzy (np. Mel-
chiora Wańskowicza, Józefa Szpotańskiego). 
I to raczej nie za twórczość ale za postawę 
polityczną.

W jaki sposób były te instrumenty stoso-

wane? Z punktu widzenia władz, np. cenzury 
były one konsekwentne, ale że twórcy potra-
fili owe ograniczenia omijać, to wychodzi, 
że raczej były to zabiegi nieudolne. Bywało, 
że stosowano je pro forma. Tak że każda 
odpowiedź pasuje.

Kwestia szacunku (pkt. 4). Ależ tak – 
poszczególni artyści byli powoływani i do par-
lamentu i do najwyższych władz partyjnych 
(np. Tadeusz Łomnicki, Jerzy Putrament), 
ze swoiście rozumianego rozdzielnika (klu-
cza) – określony limit na kobiety, artystów 
itd. itp. Lekceważony? Chyba nie, skoro 
nad otwartymi listami czy zachowaniami 
debatowały gremia decyzyjne, nawet jeśli 
podejmowano akcję negatywną. Artystów 
zwłaszcza wybitnych raczej nie ignorowa-
no… Zapewniano w pierwszej kolejności 
mieszkania. Już na Mariensztacie. Chociaż 
dla wielu przedstawicieli ówczesnej władzy 
była to (jak dziś) sprawa nieistotna i starali 
zachować obojętność. Czy to była maska? 
Bywało różnie. Władze były niejednolite, 
składały się i z prymitywów, i ludzi czujących 
kulturę, zależnie od tego, jakie wzorce dany 
osobnik uznawał za wiodące. Byli wśród nich 
nawet intelektualiści. 

Tak samo człowiek staje z wahaniami 
wobec kwestii doboru animatorów kultury 
(pkt. 5). Jak można mówić o selekcji nega-
tywnej, gdy wśród kierowników domu kultury 
lub klubów studenckich mamy takie postaci 
jak Jerzy Grotowski, Piotr Skrzynecki, Leszek 
Moczulski, Marian Jonkajtys. To samo od-
nośnie do dyrektorów teatrów! Tu nazwisk 
nie wymieniam, bo by zajęło całą stronę. To 
samo kierowników zespołów filmowych… 
Trochę to różnie bywało z redaktorami na-
czelnymi czasopism kulturalnych, ale pełnili 
zazwyczaj rolę politycznego parasola. Ale 
inaczej było to na szczeblach niskich. Dra-
matycznie szukano i starano się wykształcić 
rozmaite kadry. Na przykładzie naszego 
dziś 30. tysięcznego miasta powiatowego, 
a wcześniej mniejszego, mogę wymienić 
kierowników domów kultury. Pierwszy, 
którego pamiętam, to był działacz sportowy 
ze Lwowa, szybko wyłuskany do obsadzenia 
władz partyjnych, potem dostrzegam nauczy-
ciela i to chyba nauczania początkowego. 
Trzeci także miał związek z WF, absolwent 
WSR – wielce zaangażowany działacz tury-
styczny (odwołany, bo dopuścił się zbytniej 
otwartości ideologicznej i bałaganiarstwa). 
Czwartym był jakiś krótki czas zaangażowany 
w pracę klubową dentysta. Piątym wylany z 
kombinatu turystycznego PTTK po okresie 
próbnym organizator turystyki, urzędnik z 
przedwojennym doświadczeniem i jakiś czas 
handlowiec i przedsiębiorca tzw. drobnej 
inicjatywy, ponoć wyrzucony za sfałszowanie 
świadectwa uczelnianego. Nastąpiło to w cza-
sie, gdy przebywał na naradzie w Warszawie. 
Za jego czasu był największy rozwój działal-
ności rozmaitych zespołów i form kultury, 
nawet rozpoczął tworzyć muzeum. Potem 
awansowano na kierownika panią, która 
po niepełnych studiach prawnych uczyła 
tuż po wojnie fizyki, gdy ideologicznie nie 
pasowała chroniono ją poprzez zatrudnienie 
w sekretariacie liceum, wreszcie pasowano ją 
na kierowniczkę klubu, wielka admiratorka 
teatru i reżyserka przedstawień amatorskich. 
Rzuciła pracę, gdy za jej działania, otrzymał 
odznaczenie młody działacz partyjny i zatrud-
niła się w szkole jako bibliotekarka. Potem 
nastąpiła era osób z wyższym wykształceniem 
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magisterskim – historyka z KUL wplątano w 
aferę na tle alkoholowym (nawet siedział), 
następny wpadł w rozstrój nerwowy i poszu-
kał spokojniejszej pracy w kinie, dwa lata 
wytrzymał absolwent centralnej kuźni kadr 
kulturalnych, ale wybył do gminy w centrum 
Polski, gdzie miał lepsze warunki pracy i 
mieszkaniowe. Najdłużej była pani, która 
zabłysła jako szansonistka w zespole PSS, 
dobra konferansjerka i organizatorka balów, 
próbowała sił literackich m.in. tekstów pio-
senek. Nie wiem, jakie miała wykształcenie, 
ale zaocznie ukończyła odpowiednie studia 
kulturoznawcze z tytułem magistra. Zdmuch-
nęła ją rewolucja lat 1989-1990. Borykała się 
już z konkurencją TVP i wielkich osiągnięć 
nie miała, za to była spolegliwa i niekłopo-
tliwa… Raczej pozorowała aktywność wobec 
dramatycznej sytuacji lokalowej placówki. 
Sprzyjała rozwojowi twórczości amatorskiej 
dość niskiego poziomu.  Nb. na jej miejsce 
„rewolucja” postawiła panią geolog, która z 
racji braku zatrudnienia swej specjalności 
uczyła w szkole, rozszerzając znacznie jej 
uprawnienia i pobory… Na tych przykładach 
widać przypadkowość doboru.     

Co do pkt. 6. Tu raczej zaskoczę. Czy 
ograniczenia nakładów lub skromność 
programów telewizyjnych nie sprzyjały pod-
noszeniu poziomu kultury? Moim zdaniem, 
widzimy jak fatalny wpływ na ten poziom ma 
dzisiejsza zasada popytu-podaży (poczytno-
ści) i oglądalności… A przecież sterowanie 
kulturą powodowało upowszechnienie do-
brych wzorców. Choćby fenomen „Kabaretu 
starszych panów” i Teatru Telewizji. W latach 
60. i 70. była dostępność nagrodzonych na 
festiwalach filmów, dość powszechna. Można 
było – kto chciał – kształtować gust. Dziś dla 
osób niezamożnych te dzieła są niedostępne. 
W radiu mogliśmy i nadal możemy słuchać 
wybitnych wykonań muzycznych. Ciekawe 
dyskusje panelowe toczyły się w telewizji, 
profesor Zin uczył nas obcowania z zabyt-
kami, Studio 2 nadawało także wartościowe 
programy (kabaret Olgi Lipińskiej). De-
mokratyzacja niestety ma gorsze efekty niż 
oświecony absolutyzm… Duża część dorobku 
przepadła… A w telewizji wszelakiego auto-
ramentu dominuje chłam.

Z pkt. 7 – najbardziej mi odpowiada 
odpowiedź c). Zresztą kształtowało się różnie 
w różnych okresach.

Pkt. 8. Oczywiście, że tak. Zaraziłem 
się muzyką w dzieciństwie na objazdowych 
audycjach Filharmonii Narodowej…

Pkt. 9. O jakiej wspólnocie ducha mo-
żemy mówić? Co innego uczył kościół, co 
innego szkoła, co innego rodzina…

Pkt. 10. Moje relacje z władzami były 
niezbyt aktywne. Szukałem zazwyczaj po-
średników i wykorzystywałem działaczy To-
warzystwa Miłośników Regionu. Usiłowałem 
się nie podporządkować, gdy uszczęśliwiono 
nas wystawą, na którą nie miałem miejsca; 
ówczesny wice naczelnik miasta wziął mnie 
na krzyk. Oczywiście przechowana w nieod-
powiednim warunkach uległa deprecjacji. 
Udawałem aktywność, rozwijając zaintere-
sowania naukowe i krajoznawcze.

Wiek 69 lat, mężczyzna , ośrodek powia-
towy 30 tys., wykształcenie wyższe, status – w 
części twórca (autor publikacji naukowych 
i krajoznawczych), w części animator (kie-
rownik placówki kultury), w części aktywny 
odbiorca.

W książce „Mitologie popularne” z 
roku 1994 możemy przeczytać tekst kul-
turoznawcy Wojciecha Michery :

„Nie ulega bowiem wątpliwości, że 
czerwone oko twardego dysku, reagujące 
na sygnał biegnący z klawiatury, to dla 
wielu współczesne oko opatrzności, za po-
mocą modemu i coraz doskonalszej sieci 
telefonicznej komputer ogarnia natych-
miast cały świat, wdziera się do pamięci 
kryjących największe tajemnice, niczego 
nie zapomina, dokonuje sprawiedliwego 
osądu, wskazuje przyszłość”.

Koniec XX wieku był przeniknięty en-
tuzjastycznym oczekiwaniem, niemożliwą 
obietnicą trwania w szczęśliwe i współcze-
sności. Towarzyszyła temu niezachwiana 
wiara w postęp, bezkrytyczne zaufanie do 
przyszłości. zapatrzenie w utopijne zapo-
wiedzi lepszego jutra.

Potem przyszłość została zdyskredy-
towana, ludzie uświadomili sobie, że ta 
utopijna wizja to znikający punkt, które-
go nigdy nie dogonią. Ludzie czekali na 
przyszłość jak na zbawienie, wypełnieni 
nadzieją bogacenia się, jakby miał na-
stać jakiś rajski czas nowoczesności. Gdy 
cywilizacja minęła ten punkt, widmo 
szczęśliwego trwania znalazło się za nami. 
Nowoczesność stała się retro.

W XXI wieku świat jutra nie nadszedł. 
Zamiast wielkich wynalazków mamy odli-
czanie kolejnych modeli iphona. Jedno-
cześnie cywilizacja nie doznała amnezji, 
nie zapomniała swoich grzechów, wręcz 
przeciwnie, przeszłość jak na złość nie 
chce odejść, a przyszłość nie chce na-
dejść. Zamiast linii biegnącej wprzód, 
doświadczamy płynnej teraźniejszości. W 
jakimś zaniechanym czasie utknął świat 
wyidealizowanego jutra. Maszyny nie 
wprowadziły nas do świata przyszłości, nie 
ma zbawienia, jest za to wieczna konsump-
cja. Przepowiednie przyszłości zastąpiło 
poczucie końca.

Współczesne twory cywilizacji od 
początku skażone są nietrwałością i roz-
padem. Do niedawna cykle zastępowania 
produktów były dużo dłuższe, dziś ich czas 
tkwi w nich unieważnienie. Rytm techno-
logicznej konsumpcji przyspiesza często 
pozorne i kosmetyczne.

Podobnie jak cykle technologiczne, 
skróceniu uległa też pamięć. Fragmenta-
ryczność i niespójność wspomnień sama w 
sobie niepokoi. Ziarno saturacji jest coraz 
mocniejsze, aż w końcu szum przesłania 
obraz. To, co udało się zapisać na twardym 
dysku pamięci, staje się niezależnym od 
nas tworem wyobraźni. Szczątki rzeczywi-
stości gniją tu i tam, medialne symulacje 
generują nadrzeczywistość, pozbawioną 
źródła i realności. Świat jest reprodukowa-
ny w nieskończoność, nie można odróżnić 
map od terytorium, które miały opisywać. 
Zamiast wspomnień pojawiają się widma 
minionych zdarzeń, zamiast chronolo-
gicznie ułożonej historii wykwitają mity. 
odradzaj, si, dawne mody, ideologie. holo-si, dawne mody, ideologie. holo-dawne mody, ideologie. holo-
gram, rzeczywistości. Następuje kopiowa-
nie kopii i obsesyjne duplikowanie, które 

doprowadza do utraty znaczenia.
Ta pustka rodzi nostalgię, która 

rozrasta się bez końca. Lata 80 i 90 XX 
wieku Îedwo się wyłoniły, a już są odle-się wyłoniły, a już są odle-
głą przeszłością. Na peryferiach kultury 
pojawiła się moda na kolekcjonowanie 
utopijnych widm, dygitalizowanie wspo-
mnień, odtwarzanie fantazji i wyobrażeń 
o szczęśliwej dorosłości. W wyczerpanej 
kulturze dominuje powielanie i stylizacja 
na kiczowate lata 80 i 90. 

To poszukiwanie resztek czegoś stałe-
go w zużytym świecie, który przeżywa kry-
zys nadmiernego wzrostu. Spektra, który 
nawiedziły naszą rzeczywistość, mnożą się 
bezustannie, a euforia fin de siecle przeszła 
w deliryczne halucynacje, w poczucie 
niemożności zapanowania nad sprzeczno-
ściami zawirusowanego systemu.

Dzisiejsza sztuka nie żywi się już 
utopijnymi wizjami, ale obserwowaniem 
stanów rzeczywistości Jak światłoczuła 
błona analogowego aparatu wychwytuje 
cząsteczki światła, tak ponowoczesna 
sztuka, wyczuwa skomplikowane wahania. 
Na przykład wychwyciła nostalgię wielkich 
centrów handlowych. Echo przyjemnej 
muzyki, parkingi po godzinach, schody 
automatyczne sunące bez pasażerów. 
Takie niuanse lepiej od literatury zapi-
sują dźwięki. Powstał więc kilka lat temu 
podgatunek, nawiązujący do muzyki 
granej w galeriach by umilić konsumen-
tom krążenie pomiędzy witrynami. To 
część gatunku znanego jako vaporwave. 
Momentami ociera się o kakofonię, lecz 
tu chodzi raczej o estetykę, o zbiory 
zapętlonych dźwięków przywodzących 
określone retro-futurystyczne obrazy - w 
których wspomnienia z dzieciństwa mylą 
się ze snami, grami komputerowymi, 
ścinkami z kaset VMS, reklamami, popem 
i abstrakcyjnymi prezentacjami video. 
Pomyślmy o czołówce starej Sondy, o 
wibrujących uderzeniach ksylofonu z pro-
gramów edukacyjnym o chemii. Weźmy na 
przykład płytę i Hologram Płaza zespołu 
Disconscious, która ma chyba wzbudzać 
wrażenie, że znaleźliśmy się w widmowej 
galerii handlowej, stworzonej ze świateł i 
jaskrawych obrazów. Przezroczyste dźwięki 
odurzają, wypełniają przestrzeń echem, 
równie przyjemnym co niepokojącym. 
Oto płyniemy pomiędzy witrynami, ale 
gdy muzyka zaczyna się zacinać i cichnąć, 
rodzi się lęk, że oto te wszystkie złudzenia 
zaraz znikną.

Nad bezkresnym oceanem świeci 
wieczne słońce, panują ciepłe barwy 
wiecznego lata i nostalgia końca sezonu. 
Gdyby zacięcia grafiki nie zmieniły jej w 
groteskowy symulakron, ta idylla przy-
pominałaby stockowe zdjęcia używane w 
folderach reklamowych. To element mody 
na nostalgią sztuki i technologii lat 80 i 
90, a w zasadzie pewnych niespełnionych 
miraży, które wtedy powstały. Choć nie-
którzy postrzegają to jako bunt przeciwko 
późnemu kapitalizmowi, modę tą już 
dawno podchwycił mainstream.

Wioletta Klinicka

Lepsze jutro było wczoraj

dokoñczenie na str. 22
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Opero- balet „Naïs” miał swą premierę w 
roku 1749 w Paryżu, odnosząc ogromny sukces. 
Ale ani kompozytor Jean Philippe Rameau, ani 
autor libretta Louis de Cahusac nie spodziewali 
się chyba, że ich dzieło po bez mała 270 latach 
niemal histeryczną, prawie jak na koncertach 
rockowych, owacją przyjęte zostanie na XXV 
Festiwalu Operowym w Bydgoszczy. Zespół 
„Il Giardino d’Amore” musiał parokrotnie 
bisować. Ale rzecz była zaiste porywająca. I to 
nie tylko, emocje. Ileż w swą pracę wykonawcy 
wkładali energii, może zaświadczyć choćby 
widok pękających szwów i wyrwanego rękawa 
w kostiumie dyrygenta, Stefana Plewniaka, 
którego jedna z moich znajomych, nawiasem 
mówiąc, żona również dyrygenta, w ekstatycz-
nym uniesieniu nazwała „diabłem wcielonym”. 
Bo też prowadził orkiestrę w taki sposób, jakby 
on właśnie był owym bogiem wywołującym 
burze, wodne nawałnice i huragany szalejące 
na projekcjach Adama Nyka, a potem deli-
katnością ruchów zamieniał owo szaleństwo 
w imię kwitnącej wiosny i uroków jutrzenki w 
upojne ukojenie. A orkiestra poddawała mu się 
całkowicie, niczym zakochana Naïs Neptunowi 
w ostatniej scenie. 

Ale zanim do tej sceny doszło ileż iście nie-
biańskich chwil podczas tej pastorale- hréoqïue 
przeżyliśmy. Ilu oryginalnych głosów wysłucha-
liśmy…Jak ciekawe, rzadko już dziś spotykane 
instrumenty nam przypomniano…

Wcielająca się w postać tytułowej bohaterki 
mezzosopranistka Natalia Kawałek, laureatka 
m.in. Międzynarodowego Konkursu Opery 
Barokowej w 2012 r. w Innsbrucku a rok póź-
niej Międzynarodowego Konkursu Wokalnego 
Hilde Zadek w Wiedniu zachwyciła publiczność 
nie tylko wspaniałą barwą i skalą głosu, ale i 
aktorskim talentem. Zwłaszcza w chwili, kiedy 
dowiedziała się kim naprawdę jest jej ukochany. 
Na twarzy artystki prawie jednocześnie malowa-
ło się zdumienie, lęk, szczęście, tkliwość i wiele 
jeszcze innych trudnych do nazwania emocji, 
wywołanych  nieoczekiwaną sytuacją.

Usłyszeliśmy w tej inscenizacji tak cha-
rakterystyczne dla epoki Baroku, a dziś rzad-
ko spotykane głosy haute- contre tenorów. 
Śpiewało nimi dwóch wykonawców, Sean 
Clayton kreujący postać Neptuna i Erwin Aros 
Arawenna wcielający się w rolę Astériona. Clay-
ton nie tylko doskonale partnerował Natalii 
Kawałek, ale świetnie kontrastował i głosem, i 
ruchem scenicznym ze swym ponurym rywalem 
Télénusem uosabianym przez Davida Witczaka, 
śpiewającego przepięknie głębokim basem. 
Wokalnie zachwycała też Cécille Achille jako 
Pasterka i Flora.

Arcyciekawie dla współczesnego odbiorcy 
brzmiały też niespotykane dziś już poza orkie-
strami specjalizującymi się w muzyce baroku 
violone i teorba, na których grali Łukasz Madej 
i Etienne Galletier. 

Orkiestra i chór cudownie zgrani przeno-
sili słuchaczy w iście niebiańskie przestrzenie 
mitycznych światów, rzeczywistości zawieszonej 
pomiędzy kosmosem a ziemią, a i podmorskich 
krain Neptuna. Otwierając dla zmysłów odbior-
cy cały wszechświat. 

Bardzo ich w tym poczynaniach przez cały 
czas wspierały wizualizacje emocji i obrazów we 
wspomnianych już projekcjach oraz sugestywne 

Anita Nowak

„Naïs” na XXV BFO. Międzynarodowe arcydzieło

operowanie światłem Macieja Igielskiego. Łączył 
też te wszystkie warstwy spektaklu przecudnej 
urody eteryczny balet w mistrzowskiej chore-
ografii Iwony Runowskiej i perfekcyjna reżyseria 
Oliviera Lexa. Ten spektakl to przebogata a 
równocześnie idealnie spójna kompozycja 
brzmienia i wizji. Artyzm najwyższego lotu. A 
jeśli doda się do tego pokojowe i ekologiczne 
przesłanie całości, nie sposób nie dziękować za 
szanse jego obejrzenia w Bydgoszczy.

W sztuce wizualnej eksploruje się 
estetykę szumów, zacięć i zniekształceń. 
Biały szum jest wyrazem lęku przez własne 
rozpiskelizowanie w chaosie informacyj-
nym albo ma zastąpić go kojącą i bezcelo-
wą kontemplacją. Świat jest uproszczony, 
jak w amatorskiej aplikacji do kartono-
wych okularów VR.

Te nurty i moda na to co niemodne, 
wynikają z rozczarowania współczesną es-
tetyzacją. Globalizacja estetyczności miała 
sprawić, że świat będzie lepszy. Nachalne 
dążenie, które miało obdarzyć świat pięk-
nem, kończy się na rozpowszechnianiu 
ładnego wyglądu. To rodzi z czasem nie-
smak. Upiększanie wszystkiego jest zgubne 
dla jakości. Rodzi się w końcu tęsknota za 
kiczem, brakiem estetyki, ochota na pau-
zy i zakłócenia, szukanie ruin i pustkowi 
pośród sztucznie wykreowanej hipereste-
tyczności.

Zmiany ustrojowe pozostawiły so-
bie masę nieużytecznych, niemodnych 
przedmiotów. Można te przedmioty lat 
dziewięćdziesiątych porównać do kultu 
cargo. Jakbyśmy obudzili się w samym 
środku amerykańskiego snu, ale ten sen 
przeminął szybko wraz z młodością. Może 
dlatego pamiątki po latach dziewięćdzie-
siątych są tak cenione. Jakby pochodziły 
z odległej przeszłości, a nie sprzed kil-
kunastu lat. Sieć stała się elektronicz-
nym przedłużeniem życia „widmowych” 
przedmiotów ery kiczu i niedoskonałości. 
Trwają tam, w swoich limbach, lub są 
wystawiane na aukcjach, w zakątkach, 
„pawlaczach” Internetu, bezwstydnie 
archaiczne i ostentacyjnie niemodne, 
wskrzeszone z martwych. Mamy nieco 
wyrzutów sumienia, bo wyrzuciliśmy je na 
śmietnik, upchnęliśmy pod łóżko lub do 
piwnicy. Być może lepiej by było, gdyby 
tam pozostały. Są nastawione ironicznie, 
jakby wiedziały, że kiedyś wrócą do tego 
wymiaru, dogonią nas i przeżyją. Wraz z 
historią, przed którą chcieliśmy uciec w 
błogosławiony ocean nowoczesności. Gdy 
na tej nowoczesności pojawiła się dystorsja 
i okazało się, że to hologram, powróciły 
wygrzebane widma i przedmioty. Są ni-
czym zapowiedź przeszłości, która goni 
nas jak chmura nanobotów, obracająca 
wszystko z powrotem w jakiś pra-rosół.

W latach 90 ogłoszono koniec histo-
rii, miała się zacząć ciągła era kapitali-
stycznego rozwoju, odmierzana kolejnymi 
etapami nowoczesności. Okazało się, że to 
była fatamorgana, a w idylliczny obrazy 
ledowych wyświetlaczy wdarł się dysonans, 
defekt obrazu, narastający cyklicznie 
szum. Następna okazja na załapanie się 
na windę do krainy wiecznej szczęśliwo-
ści, została przesunięta daleko w przód, 
w niemożliwy do ogarnięcia ocean trans-
uhumanizmu. W najbliższych dekadach 
będziemy mogli co najwyżej zatopić się 
w symulacji raju, za pomocą aparatury 
wirtualnej rzeczywistości. Pomysł ten jest 
zresztą jak najbardziej retro, wywodzący 
się z zamierzchłych czasów przed Inter-
netem.

Organizator:  Gminna Biblioteka Publiczna 
w Cekcynie
 
Patronat: Wójt Gminy Cekcyn 
 
Cele konkursu: 
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktyw-
ności twórczej w dziedzinie poezji, 
- ujawnienie oraz promocja rodzimych talen-
tów literackich, 
- możliwość spotkania twórców, wzajemnego 
poznania i doskonalenie warsztatu.

Regulamin: 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy 
piszący w wieku od 15 do 30 lat. 
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nade-
słanie w wydruku komputerowym zestawu 
zawierającego od 1 do 3 wierszy (nie więcej), 
które nie były nigdy publikowane, zamiesz-
czane w Internecie lub nagradzane.  Każdy 
wiersz powinien być opatrzony godłem 
(pseudonimem) i nadesłany w 4 egzempla-
rzach. Do takiego zestawu należy dołączyć za-
klejoną kopertę (na niej napisać godło i wiek) 
z kartką zawierającą następujące informacje:  
imię i nazwisko autora, adres, e-mail, rok 
urodzenia i numer telefonu. 
3. Tematyka prac dowolna, mile widziane 
wiersze inspirowane pięknem Borów Tuchol-
skich. 
4. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia  br. 
(decyduje data stempla pocztowego). 
5. Oceny utworów dokona Jury powołane 
przez Organizatora. 
6. Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną 
w kwocie 1000 zł. 
7. Uczestnicy wyróżnieni otrzymają nagrody 
rzeczowe i pieniężne. 
8. Wiersze nagrodzone zostaną opublikowane 
w miesięczniku literackim „AKANT”. 
9. Laureat i osoby wyróżnione zobowiązane 
są do osobistego odbioru nagród w dniu 
finału Konkursu (nieodebrane nagrody, z 
wyjątkiem szczególnych uzasadnionych przy-
padków, nie będą wysyłane).   
 
Uroczyste wręczenie „Cisowej gałązki” na-
stąpi w sobotę 06.07.2019 r.  o godz. 19.00 w 
Amfite  atrze nad Jeziorem Wielkim Cekcyń-
skim, na wieczorze literacko-muzycznym, 
połączonym z prezen ta cją nagrodzonych 
utworów.

Organizator: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Cekcynie 
ul. Szkolna 2 
89-511 Cekcyn 
tel. 52 33 47 568  
biblioteka@cekcyn.pl 

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki   
 o „Cisową gałązkę” 

im. L. Wyczółkowskiego

Lepsze...
dokończenie ze str. 21
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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

Po „Bezsenności” (2005) i „Oswajaniu 
snów” (2014) ALINA RZEPECKA zaserwo-
wała czytelnikom nowy tomik wierszy zaty-
tułowany „Punkty styczności”. Posłużyła się 
terminem matematyki – królowej nauk. Na-
suwają się dwa pytania: dlaczego i po co? Nie 
zapominajmy, że autorka to matematyczka 
i to jest odpowiedź na pytanie pierwsze. Na 
drugie postaram się odpowiedzieć zgodnie 
z wolą autorki na końcu, bo wiersz tytułowy 
umieściła właśnie jako ostatni. 

Pierwsze wrażenie po zapoznaniu się 
ze spisem treści budzi obawy, że to skła-
danka z części nie posiadających wspólnego 
mianownika. Całość zaczyna się sześcioma 
wierszami sygnalizującymi tytułami jakiś 
brak, wśród nich piękny epigramat „Bez-
domność”. Dalej dwie sekwencje erotyków. 
W pierwszej obiektem doznań erotycznych 
jest tylko człowiek, w drugiej w roli obiektu 
i podmiotu – morze. To ciekawy zabieg, 
pozwalający poetce uzmysłowić odbiorcom 
własne poczucie więzi, nawet jedności z 
morzem, ziemią, wszechświatem, nieskoń-
czonością.

Bardzo szkoda, że nie oddzielono 
czterech wierszy z incipitem zaczynającym 
się od słów „kobieta w kuchni…” ciekawych 
i pięknych, lecz słabo powiązanych z eroty-
kami. Trzy kolejne sekwencje dotyczą więzi 
międzyludzkich jak związek z przodkami, z 
rodziną, z przyjaciółmi – z człowiekiem po-
trzebującym pomocy jak w tych z incipitami 
zaczynającymi się od słowa terapia.

Gdy spojrzymy wstecz, okaże się, że 
każda sekwencja struktury tomiku poka-
zuje nam relacje podmiotu lirycznego z 
otoczeniem – wspólnotę z ludźmi, łączność 
z przyroda, spójnię z Ziemią, doskonałą 
komitywę z morzem, kontakt z niebem i Nie-
bem, obcowanie z wiecznością. Kruchość 
tych relacji sygnalizuje „Motyw muzyczny” 
kończący go – „nasze życie bez słów przez nie-
widzialny mur / krucha pozorów gra...”. Całość 
zamyka wiersz tytułowy „Punkty styczne”. 
Zauważmy, że  aby określić o czym są wiersze 
w poszczególnych sekwencjach potrzebne 
były słowa: relacje, więzi, wspólnota, zwią-
zek, jedność, spójnia, kontakt, komitywa, 
obcowanie, a więc synonimy słowa s t y c 
z n o ś ć. Wszystkie odsłaniają potrzebę 
afiliacji, tzn. bliskich kontaktów, która jest 
metapotrzebą człowieka; służy rozwojowi i 
doskonaleniu, wzbogaca jego osobowość 
a niezaspokojona prowadzi do nerwic eg-
zystencjalnych, depresji, nawet do postaw 
patologicznych takich jak alienacja, apatia, 
nawet cynizm.

Innym tropem prowadzącym do odpo-
wiedzi na pytanie - po co?- są nagromadzone 
przez autorkę takie słowa i zwroty jak: lęk, 
niepokój, obawiam się, boisz się siebie, 
niedotlenienie, bezradność, krzyk puch-
nie w krtani, błąka się, zapętla doznania, 
szukam, ćwiczę odchodzenie od siebie, 
drogi nie mają adresu, od klamek wieje 
chłodem, idziemy nierównym krokiem / 
pośród ruchomych piasków .Odsłaniają 
one świat nieprzyjazny, kruchy, chwiejny.Są 
w nim demony, choć démodé, jak napisała 

Zofia Grabowska-Andrijew

Potrzeba afiliacji

autorka, ale też Anioły – „ich bose stopy / 
wydeptują bezpieczną ścieżkę / i przywra-
cają równowagę”.

Ratunkiem według poetki jest właśnie 
przywrócenie równowagi, wybaczenie, 
wiara.

W wierszach znajdujemy częste na-
wiązania do jej obrzędów, na przykład : z 
twoim imieniem pod językiem, iść w stronę źródła, 
niepodzielny opłatek zakłamania, nie używam 
imienia twego na daremno, nie mam cudzych 
zachwytów przed tobą.

Warstwa językowa wskazuje to co nie 
zostało nazwane ekspressis verbis, ale prze-
biło się w stanach uczuciowych i odsłania 
niestabilność, chaos, brak poczucia bezpie-
czeństwa, bo „reguły zawodzą / oddalenie 
jak rana / inicjuje lęk”. Stąd szukanie 
oparcia, poszukiwanie punktów styczno-
ści. I nie są to tylko dłonie pojawiające się 
dwukrotnie -  w „Na zawsze” – „pewni tylko  
swoich splecionych dłoni” oraz w wierszu 
„terapia dzień wodny” – „trzymam go za 
rękę i niczego się nie boję”, to także piach 
plaży, bose stopy mocno na ziemi, szorstka 
pieszczota morza, oddech we włosach, na 
skórze odciski palców, lęk co „zastyga na 
kształt serca” (wolałabym w kształt ) to 
„stapiam oddech / z podniebnym szme-
rem”, „dotykam twoich listów”  i jakże 
piękna jednia samej autorki z kaszubską 
ziemią, przyrodą i pamięcią dziadka (nie 
o dziadku!), którą wnuczka przechowa i 
poniesie przez czas, .wyrażona w ostatniej 
całostce poruszającego „Listu do Anglii” 
:                                                             „urosnę 
szybko / lepką żywicą / kaszubskie drzewo 
/ z twoją pamięcią”. Bo pojęcie styczności 
występuje nie tylko w kontekście łączenia 
elementów i nie dotyczy wyłącznie stykania 
się czegoś z czymś, przylegania, lecz także 
doznawania czegoś. Autorka, matematyczne 
pojęcie punktów stycznych stosowane w 
wielu naukach, nałożyła na codzienne, po-
wszechne znaczenia słów krzywizna, prosta, 
uzyskując efekt pogłębienia ich znaczeń – „z 
dnia na dzień większa krzywizna horyzontu 
/ szukam punktów stycznych z prostymi / 
myślami sięgam powikłanych”. 

 Rzepecka stosuje zabiegi zmierzające 
do poszukiwania nowych znaczeń; wyeks-
ploatowane, rutynowe zwroty reanimuje 
umieszczając je w nowych kontekstach, 
np. „nie mam cudzych zachwytów przed 
tobą” w odniesieniu do morza, a nawet tak 
zakorzeniony w przykazania zwrot: „nie 
używam imienia twego na daremno” ożywa 
zastosowany do człowieka. To cenna próba 
łamania zasad, nawyków, stereotypów, np. 
„między zenitem a nowiem” lub „od słowa 
do warg spierzchniętych”. Mówi obrazami, 
czasem, jak w „Erotyku jesiennym” nawet 
pointa wyrażona jest obrazem: „rdzawo nam 
i purpurowo” lub w „Erotyku zazdrosnym” : 
„wyschnięte usta / zwilżam twoim imieniem 
/ które nie mieści się w szepcie”.

W tomiku jest wiele ciekawych metafor 
, czasem zwykłe przedmioty jak sztućce czy 
skórka obranego jabłka uzyskują dzięki nim 
nowe, niezwykłe znaczenie i blask, np. 3 i 

4 wiersz o kobiecie w kuchni: „z krzywych 
zwierciadeł łyżek / usuwa twarze niepro-
szonych gości / starannie zdejmuje odciski 
palców / z rękojeści noży”, albo „na stole 
serpentyna skórki / cień węża”. W budowie 
wersów dominuje składnia, stąd odczucie 
zwyczajności, bo to tok opowieści, rozmowy, 
w razie potrzeby łamany przez poetkę po-
działem zdania pojedynczego na dwa wersy 
lub przerzutnią – zawsze funkcjonalnie.

Poezja Aliny Rzepeckiej jest wyciszona, 
erotyzm dyskretny, nie ma w niej uczuć 
gwałtownych ani buntu, świat napełnia ją 
lękiem, ale nie przerażeniem. Chciałaby 
go naprawić, więc porządkuje pamiątki,, 
etykietuje, zmienia klucze, pisze: „wysku-
buję pasemka osnowy / wplatam miłość / 
mocniejszą od nienawiści / próbuję odna-
leźć zagubionych ocalić przegranych”. Czy 
można ten tytułowy wiersz i zawarte w nim 
wyznanie autorki skwitować takimi słowami: 
„Ale ta deklaracja jawi się po to głównie, by 
uzasadnić autobiograficzny charakter wier-
sza.” jak zrobił to cytowany na okładce Kazi-
mierz Rink??? Ten wiersz to przecież klucz 
do zrozumienia całości. To nie jest mocne, 
zdecydowane a raczej trochę bezwiedne, 
podskórne oskarżenie współczesnego roz-
chwianego i gwałtownie zmieniającego się 
świata, w którym dotychczasowe „reguły 
zawodzą” podmiot liryczny traci poczucie 
bezpieczeństwa, czuje się niepewnie i szuka 
punktów stycznych oraz oparcia w wierze, 
że „…to nie my / toniemy”. To właśnie ten 
tytułowy wiersz, wskazujący na stan emocjo-
nalny podmiotu lirycznego, jest zwornikiem 
i kluczem do całości. 

Pozostaje życzyć poetce i światu, któ-
ry coraz głębiej wkracza w kolejną, teraz 
technologiczną rewolucję, by jej ta wiara 
nie zawiodła.

Alina Rzepecka, Punkty styczności, Wydawnictwo WM 
2018, ss.60
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„Wesołe wiersze i smutne fraszki” Stefa-
na TYCJANA TYCZYNY już samym tytułem 
zachęcają, by się z nimi zapoznać, bo ten tytuł 
odważnie zakłóca nasz spokój, odwracając- że 
tak powiem trywializując nieco- kota ogonem. 
Przyzwyczajeni jesteśmy, że wiersze muszą być 
smutne, dołujące, oddające vanitas vanitatis 
naszej egzystencji, a fraszki wesołe, nawet jeśli 
konstatacja, że doktora Hiszpana boli głowa i 
męczy kac, gdyż dnia poprzedniego nadużył, 
dla samego doktora wesołą nie jest. Stefan 
Tyczyna ten porządek zakłóca, odwraca zna-
czenia, nadaje nowy sens starym dobrze zako-
dowanym w umysłach czytających pojęciom. 
Odważnie atakuje nasze poczucie humoru. 
Pisze fraszki przy których trudno się weselić, 
bo cóż wesołego w tym, że poeta, który cierpi 
za miliony a żyje za grosze: „Przeterminowany 
zużyty poeta/-sprzedaje swoje wiersze/Za 
wino kotleta i peta...” (Poeta przetermino-
wany s. 62.)?

Nawiązań do Jana Kochanowskiego, 
ojca polskiej fraszki jest sporo. I we fraszkach 
wyodrębnionych jako osobny gatunek poezji i 
w wierszach, które będąc poezją sensu stricto 
w rzeczywistości niedaleko od fraszek odbie-
gają. Parafrazą fraszki Kochanowskiego „Na 
lipę” można uznać wiersz Tyczyny: „Ostatni 
urlop...” (s. 21). Lipę co prawda zastąpił 
orzech, i nastrój nie jest tak sielankowy jak u 
odrodzeniowego mistrza, bo jest to miejsce 
gdzie poeta: „W małym miasteczku Orze-
szu/ W ogrodzie pod wielkim rozłożystym 
orzechem/ Rozgryza twarde do rozgryzienia 
orzechy/Przeżuwa naszą Zawiść* i Zazdro-
ść*(Zawiść, Zazdrość - dzielnice Orzesza, 
miejscowości na Górnym Śląsku)”, ale realia 
spod lipy podobne, nieco odbrązawiające trud 
poety i sielankowość twórczego bytowania. 
Pisze więc fraszki nie zawsze wesołe, ale czy 
wiersze zgodnie z tytułem tomiku wesołymi 
są? Jeśli do dobrego nastroju, wystarczy ob-
razek opisany w „Wesołym wierszu”(s. 57); 
„Szafa wielka jak mieszkanie/Życie porządnie 
poukładane[...] Z gazet podniety/Sklepów 
pełne winiety/Wieczór romantyczny/Film 
miłosny - erotyczny”, jeżeli taki minimalizm 
komuś wystarcza, to śmiejmy się!

Trochę tytuł tomiku jest na wyrost, bo 
smutno kabaretowy realizm naszej codzien-
ności, którą tak udanie poeta portretuje, do 
wesołości raczej nie zachęca. Tyczyna jest 
poetą faktów, a jakie fakty są, każdy widzi i 
chociaż nie jest zadaniem poety nas, czytel-
ników martwić, nie jest też jego zadaniem 
wpędzać czytelnika w ontologiczny błogostan. 
Można więc jedynie, chcąc być w zgodzie z 
sobą i opresyjną rzeczywistością nieco ocieplić 
codzienność, zneutralizować grozę, strojąc 
ją w odrobinę sarkazmu i ironii. Nawet jeżeli 
Tyczyna podzielił tomik na wiersze i fraszki, 
ja bym tego podziału za bardzo się nie trzy-
mał, bo cała twórczość tego niebanalnego 
poety z Tuttlingen posługuje się satyrą jako 
świadomym zabiegiem artystycznym służącym 
do zobrazowania swoich poglądów i oceny 
współczesności z lekkim przerysowaniem i 
dobrotliwym przymrużeniem oka. Taka me-
toda nie jest poezji obca, śmiało posługiwał się 
nią i Norwid i Różewicz. Jeżeli czasem nawet i 

Zbigniew Radosław Szymański

Wiersze, które pomagają żyć

uśmiechamy się przy niektórych strofach, to 
jest to raczej humor wisielczy.

Myślę, że tytuł tego zbiorku wierszy to 
nie chwyt marketingowy, ale smutna konsta-
tacja względności słów i pojęć w czasach, gdy 
ich dewaluacja prowadzi do coraz większych 
nieporozumień i alienacji jednostki. Ba, żeby 
to jednostki... Alienacji całego gatunku homo-
(do niedawna jeszcze czasami sapiens) pojo-
nego 200 gramami popularnego dopalacza w 
płynie udającego dawną ćwiartkę. Dewaluacja 
ćwiartki, gdy nie można już być pewnym słów, 
pojęć, czasowników, bez których niemożliwa 
jest wszelka literatura; gdy nowomowa rynsz-
toku udaje poezję, gdy jak pisze Tyczyna: 
„Brak(mi) słów/Stare umierają/Nowe jeszcze 
niezapisane”(„(Nie)modny wiersz”s.3ł)- zrób-
my wszystko dla tychże słów i pojęć obrony, 
bowiem: żadna k... ani ch.../Odmienione 
nawet prawidłowo przez wszystkie przypadki/
Nie zastąpią tych wszystkich starych słów/
nawet w tej nowej poezji”(tamże).

Gdy nic już nie jest tym czym jest, potrzeb-
ny jest poeta, który spróbuje te rozrzucone-
(czyją ręką?) puzzle stworzone przez Stwórcę, 
na powrót poukładać. I Tyczyna to robi. Bez 
epatowania fajerwerkami metafor, głębią eru-
dycyjnego blichtru, który zresztą od czasu, gdy 
każdy może go sobie wyguglować też się mocno 
zdewaluował. Wiersz jest dla Tyczyny formą 
komunikowania się ze światem, dialogiem z 
losem, z życiem, próbą pocieszenia czytelnika, 
że ten egzystencjalny horror nie będzie trwał 
wiecznie: „Trzeba się było nie rodzić/Skoro 
boisz się jasności kolejnego dnia//  Pocieszę 
cię jednak że nie jest ich zbyt dużo/ ”Jak ci 
dobrze pójdzie”/Jakieś dwadzieścia trzydzieści 
tysięcy/Krótkich dni i krótkich nocy” („Mała 
(nie)poetycka pociecha” s. 28). Pocieszeniem 
przewrotnym, bo i wizja dalszego ciągu sielanką 
nie jest: „Przed nami niebotyczna droga do 
„nieba”/Tłumy i przepychanki w kolejce do 
„czyśćca”/Lub przepełnione i dobrze wybru-
kowane ,,piekło”(tamże).

Czyli i tam, „po życiu” -a dla niektórych na-
wet i użyciu jeśli w porę nauczyli się kombinacji 
z vat - samo życie. Najważniejsze jednak- wszak 
żyjemy w dobrze, po niemiecku zorganizowanej 
Unii, gdzie nawet krzywizna banana, nie mówiąc 
już o innych narządach ma swoje zadekre-
towane parametry, że: „Wszystkie procedury 
zostały zachowane i skrupulatnie wypełnione/
Odchodzimy powoli i niepostrzeżenie” („Bogu 
dzięki...” s. 24).

A czym jest w takim razie życie, skoro 
jego „po” maluje poeta w tak przygnębiających 
barwach? Jest zwycięzcą w tym nierównym boju, 
bo chociaż nie brakuje wśród wierszy Tyczyny 
tych o tematyce funeralnej, to jednak życie 
zwycięża, chociaż smutno, że za cenę naszego 
nokautu: „No i nie pokonaliśmy go... [...] Choć 
walczyliśmy z nim niekiedy bardzo ostro...
[...] Przetrąciło kręgosłup/Zniewoliło naszą 
wolność/Udusiło duszę/I zadało ostatni cios” 
(„Życie...” s. 43).

Zwycięża życie, i nawet jeżeli uczyni nas 
niezdolnymi do dalszej walki, gdy: „Przeżyją nas 
nasze ubrania buty klucze numery telefonów 
adresy/Nasi winowajcy i przyjaciele...” („Bogu 
dzięki” s. 24), to nie martwmy się, pamiętając, że 

to „Wesołe wiersze”, bo „Bogu dzięki...”: „wszyst-
kie procedury zostały zachowane i skrupulatnie 
wypełnione” (tamże). Czyli operacja się udała, 
tylko pacjent zmarł, taka odrobina przewrotne-
go optymizmu w niewesołych konstatacjach.

Ale póki co, pacjent jeszcze w nie naj-
gorszej formie. Wspomagany przez dopalacze 
wierszy, które: „... chodzą tak za mną te moje 
wiersze/jeżdżą samochodem/Pracują śpiewa-
ją [...] Ale najczęściej jednak pomagają żyć...” 
(„Moje wiersze” s. 30)...)- on wciąż jeszcze nie 
waha się przed łamaniem przykazań Dekalogu: 
„oprócz piątego i siódmego przykazania/inne 
złamałem niezliczoną ilość razy”.(„Tajemnica 
spowiedzi” s. 47) A że poeta dostał za to „szybkie 
rozgrzeszenie i małą pokutę/ A to dowód na to 
że prawda zawsze popłaca i się opłaca”(tamże), 
więc nie wierzmy jemu, gdy udaje zakompleksio-
nego, nie umiejącego wcielić w życie mądrości 
życiowej Witkacego wyrażonej w jednym z listów 
do żony: „Wino się pije,/Piwo się żłopie,/a 
wódkę to tylko się chla/Panny się liże,/Damy się 
gwałci,/a w dziwki to tylko się pcha” („Skromny 
i to wcale nie odwrócony „Panegiryk”... s. 36). 
Nie wierzmy gdy pisze: „Wina nie piję/Piwa nie 
żłopię/Wódki nie chleję/A żadnych panien ani 
dam/Niestety nie znam...’’(tamże), bo doświad-
czenie uczy, że z nałogu życia tylko niewielu 
potrafiło się wyzwolić, i zapewnienia wszelkich 
„A.A.”, raczej włóżmy między bajki.

Tyczyna pisze przeważnie wierszem wol-
nym, niewolnym jednak od uważnej analizy 
zakresu semantycznego użytych wyrazów i 
zwrotów. Kondensacja myśli przy równoczesnej 
oszczędności słowa i braku modnego szukania 
poklasku w ezoteryczności wierszy, odważne 
sięganie do języka potocznego, powodują, że 
te wiersze czyta się z pozorną łatwością. Piszę 
„pozorną”, bo ich jednoznaczny odbiór wcale ta-
kim jednoznacznym nie jest. Warto sięgnąć pod 
chociażby: „pokrywy studzienek ściekowych”, 
których fotografie kolekcjonuje: „Mój znajomy 
poeta”. Wiersz ,,Spuścizna” (s. 32), bo to on trak-
tuje o owych studzienkach i nietypowej manii 
kolekcjonerskiej, to w gruncie rzeczy alegoria 
naszego ludzkiego losu. To zwięzły, i nie pozba-
wiony sarkazmu wykład prezentujący infemum 
poety nieustannie wadzącego się ze światem, 
rewidującego nasze rytualne przyzwyczajenia i 
przenicowującego semantyczną otulinę naszej 
egzystencji. O dziwo, owo infemum jest bardzo 
tradycyjne, niewiele odbiegające od znanej nam 
z dzieł innych autorów wizji Szeolu, Hadesu, Pół 
Elizejskich, Piekła i Nieba. Tak jak Dante w „Bo-
skiej Komedii” przy pomocy poety Wergiliusza 
prowadzi nas przez kręgi Piekła, tak Tyczyna 
zachęca do pochylenia się nad wejściem do kry-
jącej naszą ludzką spuściznę otchłań otchłani, 
znajdując doń wejście w pokrywach ściekowych 
studzienek. A, że współczesny człowiek jest 
praktyczny, wysiłek go mierzi, więc już powstało: 
„MUZEUM WŁAZÓW KANALIZACYJNYCH” 
pozwalające zwiedzającym na nieco przewrotną i 
od mniej wzniosłej strony widzianą zadumę nad 
miejscem, gdzie znajduje się: „CAŁA NASZA 
CZŁOWICZA SPUŚCIZNA/ która mogłaby 
przecież pobrudzić nasze czyste ciała i dusze” 
(tamże).

Jest już poeta w wieku, gdy może o sobie 
powiedzieć: „Piękny czas(mi)nastał.../Już nic i 
niczego nie muszę.../Ani w nikogo ani nikomu 
ani w nic (nie)wierzyć..” („Serwus-Serwus” s. 
51). To czas, gdy nachodzi człowieka Nostalgia 
Nr 3” (s. 20). A więc charakterystyczne dla 
starczej demencji sięganie w czas zaprzeszły, 
nie pamiętanie zaś tego, co dopiero co, co 
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zaledwie wczoraj. „Nostalgia” Nr 3- chociaż 
tak zatytułowana musiała być poprzedzona 
Nostalgią nr 1 i 2- sięga w przeszłość niezwykle 
odległą: „Niespodziewanie i po raz pierwszy/
Przyszła do mnie „Nostalgia”...//Oglądam 
stare zdjęcia młodej Brigitte Bardot” (tamże), 
i gdy to czytam już wiem, nie zaglądając do 
zamieszczonego w tomiku biogramu, że autor 
jest z mojego pokolenia, więc śmiało mogę na 
starczy spleen zareagować podobnie jak poeta, 
którego nostalgia: „Opuściła mnie też szybko i 
niespodziewanie/Wyrzuciłem ją zwyczajnie i po 
prostu do kosza”(tamże). Prawda, że proste? Tyl-
ko jak się do tego zabrać i czy: „...piersi i figurę 
Katarzyny Figury” da się tak bezceremonialnie 
potraktować, to mimo starczego uwiądu trudno 
mi sobie wyobrazić.

Nie bardzo też dowierzam poecie, gdy 
deklaruje: „Rzuciłem pi sanie/... szkodzi zdro-
wiu/i może być przyczyną wielu groźnych...” 
(„Wiersz dla (nie)piszących” s. 79), bo nawet 
jeśli: „niepiszący dają dobry przykład”, to prze-
cież wiem(y) dobrze, że i tak: „Ręka sięga po 
ołówek/Zapalam Światło/Piszę pierwsze i ostat-
nie słowo/Od jutra już nie...” tamże). Tyczyna 
nawet jeśli z właściwą poetom minoderią składa 
deklaracje niepisania, to dla kogoś, kogo odwie-
dza Muza I (s. l8) i Muza II (s. l9), zamilknięcie 
jest niemożliwe. Szczęśliwy to twórca, bo gdy 
trzeba(gdy nie trzeba też) Muza I przychodzi 
do niego: „Przychodziłaś prawie codziennie/
Na ostatni przystanek za miastem [...] Zdej-
mowałaś płaszcz/Dotykalna i bliska/ usypiałaś 
nas głodnymi ustami i winem” (s. 18), to mimo 
wybitnie destrukcyjnego zachowania, nadejście 
jej(Muzy) nie mogło pozostać dla autora bez 
znaczenia. Być może ta wizyta zaowocowała 
utworami o mniejszym znaczeniu, mniejszej 
wadze problemów, ale czy koniecznie owoce 
jej wizyty można(należy) zapomnieć?

Za to wizyta Muzy II, chociaż jak pisze 
poeta: „Zjawiałaś się tak rzadko i niespodzie-
wanie!)..] Zapalałaś poranne czerwone słońce 
[...] Budziłaś nas zapachem malin i miodu” (s. 
l9), wydaje się bardziej twórcza pomimo swojej 
rzadkości. Czy należy to rozumieć jako pochwałę 
oszczędności w pisaniu wierszy, większej wstrze-
mięźliwości w dzieleniu się z czytelnikiem swoim 
talentem? Jeśli tak, to my czytelnicy protestuje-
my. My chcemy Tyczyny jak najczęściej, a już 
od niego zależy, czy skorzysta z usług Muzy I, 
zimnej, dość lekko się prowadzącej, czy Muzy 
II, trudnej, ale za to cieplejszej.

A po co nam one(wiersze Tyczyny) skoro 
nie można; „Zapłacić nimi za czynsz ani czyjąś 
„miłość”.../Kupić czyichś wierszy a nawet kropli 
Whisky...” (Banalny wiersz s. 41)? Bo chociaż: 
„Zmuszają do pisania...//Ale najczęściej jednak 
pomagają żyć.../ / Tak jak i TY..” (Moje wiersze 
s. 30). Do kogo skierowane jest owo „TY”? Czy 
do adresata dedykacji wiersza; „Panu J.W.”? 
Czy do tego, którego imię lub zaimek piszemy 
zawsze wielką literą? My oczywiście wierzymy, 
że ów Ty, to my, czytelnicy, i na tym polega czar 
dobrej literatury, że pozwala nam utożsamiać się 
z postaciami wykreowanymi przez autora.

Nawet, jeśli kolejna wiosna, tak jak ta z 
2006/2018 roku (Wiosna 2006/2018 s. 55) 
uświadomi nam nasze rzeczywiste potrzeby: 
„Igrzysk chleba(bata)”, to z Tyczyną będzie nam 
chyba jakoś cieplej, a i bat jakby bardziej z sex 
shopu niż średniowiecznej katowni.

„Byle do wiosny...”, więc, i kolejnego to-
miku poety.

Stefan Tycjan Tyczyna, „Wesołe Wiersze I Smutne Fraszki” 

Wydany przed rokiem tom poetycki 
KRYSTYNY CEL otwiera cykl kaprysy Muz. 
Dziewięciu tradycyjnych Muz z orszaku antycz-
nej tradycji, ale sportretowanych w wierszach 
inaczej niż pokazują starożytne płaskorzeźby. 
Na tyle inaczej, niestereotypowo, że w przed-
mowie zwróciłem uwagę Czytelników na 
nowe rysy w liryce poetki. Warto obejrzeć się 
na tamte kreacje, by docenić odświeżające 
znaczenie każdego swoiście odkrywczego po-
mysłu, wzbogacającego dawne sztychy o inne 
elementy. W przypadku tamtego tomu mamy 
taką właśnie wizerunkową nie lada atrakcję.

Tym razem – poza kilkoma ważkimi 
uniwersalnymi tematami – taką atrakcją 
jawi się spuentowany niebanalną refleksją 
Szekspir. Otóż rozpoczynająca obecny tom 
Szekspirologia przywołuje później całą paletę 
wtopionych w wersy tytułów sztuk najwybit-
niejszego klasyka światowej dramaturgii. To 
egzamin zdany przez K. Cel na piątkę nie tylko 
z tego, co zakodowało się w naszej zbiorowej 
pamięci. Ale też wskazanie na odniesienia do 
autentycznej fascynacji archetypami postaw, 
jakie symbolizują Szekspirowskie postaci. Z 
wierszowych wcieleń odsłania się wpierw – 
jakże mogłoby być inaczej – Hamlet w całym 
zawikłaniu swego „obolałego jestestwa”, jakie 
utrwaliło się w micie hamletyzmu, ale i – i tu 
przypomnienie zaskakujące! – jako mieniący 
się na nieboskłonie drogowskaz: Herber-
towska gwiazda-ostoja zbawczej nadziei, co 
umiera ostatnia. Następną postacią jest Ofelia, 
obok której (co personifikuje w sukurs nasza 
wyobraźnia) stają Eros i Thanatos, spleceni 
zesobą węzłem opłakiwanego przez nią od-
wiecznego fatum. I zaraz potem wyłania się 
postać Makbeta – przesądne fatum teatru. 
Patrzymy, jak „aktorzy budzą piekielne moce/ 
poddając okrutnej próbie/ nieposkromione 
żądze”. Niepokój i lęk rodzą pytanie: „…czy 
[owe natarczywe żądze] zdołają [w porę] 
poruszyć serca i umysły/ wzbudzić [na czas] 
litość i trwogę// zanim las birnamski podej-
dzie/ pod zachłanne mury/ naszych mrocz-
nych namiętności”. W ślad za tym pytaniem 
wyłaniająca się z „upiornych cieni” Lady 
Makbet „…aż prosi/ o odrobinę litości/ gdy 
[musi pożegnać się] ze światem/ i ze sobą”. 
W Szekspirowskim teatrze świata aktorzy stale 
i wiernie oddają tę całą bezradność człowieka 
wobec okrucieństwa nękających go bezlito-
śnie dotkliwych w skutkach wad i przywar, 
kiedy intryga z zemsty, wywołanie haniebnie 
podsycanej zazdrości i podejrzliwości rujnują 
tragicznie spokojne pożycie zakochanych i 
wiernych sobie Otella i Desdemony, przy czym 
poetka ze szczególną dociekliwością osoby 
wrażliwej stara się zrozumieć absurdalną na 
pozór siłę racji bohaterki, która, nie stawiając 
oporu, „przyjmuje śmierć z ręki ukochanego/ 
i w swoim ostatnim oddechu/ jeszcze usiłuje 
go bronić”. I stąd wyprowadza wniosek wart 
głębszego przemyśliwania:

miłość gdy jest wielka
musi być poza rozumem
poza rozsądkiem
poza logiką

dlatego doświadczają jej

Stanisław Nyczaj

Wrażliwe porachunki i kapryśne rozterki

tylko nieliczni

Równie wciąż otwarte dla Krystyny Cel 
są pola do refleksji nad Królem Learem czy 
Ryszardem III. W przypadku wołającego „kró-
lestwo za konia”, ważąc litość osamotnionego 
na pobojowisku i „dziejową sprawiedliwość” 
spotykającą „okrutnika i tyrana”, pyta: „jakim 
był naprawdę”? i dodaje: „dla badaczy jego 
dziejów/ to dotąd niesłabnące wyzwanie”.

W tym Lirycznym monodramie swoistym 
nastrojowym antraktem jest – rozświetlony 
gwiazdkami z palety komputerowej klawiatury 
– tryptyk Miłosne rozterki. Właśnie, nie pora-
chunki zaostrzające relacje między dwojgiem 
bliskich sobie uczuciowo, a rozterki – te ka-
prysy, dąsy, przekomarzania, pretensje mniej 
dokuczliwe i narażające. Bardziej, może, ro-
mansowa zabawa, w której słowa i okoliczności 
zdarzeń tworzą klimat niezobowiązującej, z 
lekka erotycznej frywolności?

Odetchnąwszy Rozterkami miłosnymi, 
przystąpmy do Porachunków z czasem. Są to po-
rachunki głębokie, niesłychanie bolesne, gdyż 
dotyczą największej udręki człowieka, jaką jest 
przemijanie. Mogłaby poetka zaryzykować 
prowokację, jak w wierszu Cmentarne atrakcje, 
demonstrując żartem, kpiną swoje ponadcza-
sowe „ja”, arogancko „zaklinając”, że czas jej 
się nie ima (i znalazłaby na to argument!). 
Jednak w tym nierównym porachunku de-
cyduje się, zdobywa na elegancję. Sposobi z 
godną rozwagą do możliwego porozumienia. 
Wyjścia z matni „sporu przeciwstawnych racji”. 
Proponuje konsensus:

odwieczni wrogowie
i odwieczni sprzymierzeńcy
może kiedyś podamy sobie rękę

bo przecież na całą wieczność
trzeba się jakoś przyzwoicie
rozstać

Pierwszym warunkiem, aby coś dla siebie 
zyskać, byłoby, jak się zdaje, „oddalić metę 
[…] biegu czasu”. Ale czy to możliwe? Warto 
by więc poznać jego naturę… Aczkolwiek 
– wsłuchujemy się w emocjonalne myślenie 
przejętego problemem podmiotu – „trudno 
[tę naturę] zgłębić”, gdyż” „może [czas] wcale 
nie biegnie/ bo i po co”, tylko „po prostu  j 
e s t/ wypełnia sobą całą przestrzeń/ tę za-
krzywioną również/ i niewzruszony wszystko 
przetrwa// nawet ostatni krzyk/ naszej zbłą-
kanej planety”. Taka konstatacja winna stać 
się alarmującym o sprzeciw ostrzeżeniem. 
Wszak w dochodzeniu swoich racji nie mamy 
nic do stracenia. 

Także cykl Wobec losu opowiada owymi 
sugestywnymi obrazami kołaczące się w 
świadomości bohaterki Lirycznego monodramu 
myśli. A to o surowości retrospektywnej samo-
oceny („cóż tamtej [jaką byłam sprzed lat] 
dziś powiem/ skoro tak ją zawiodłam/ jak się 
usprawiedliwię/ i jak sama siebie wybaczę”), 
o wielkiej sile zaparcia, by przetrwać pod 
ciosami losu „skulonej w sobie” i zamarłej w 

dokoñczenie na str. 26
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obezwładnieniu, gdy „sądząc że [podstępnie 
uderzając] dokonał swego dzieła/ aż zatarł 
ręce w uniesieniu/ przekręcił klucz w zam-
ku// i wyszedł”, a to o samorozgrzeszaniu się, 
„przecięciu na zawsze krępujących więzów” 
siebie obecnej z własnej przeszłości, to znów 
o możliwości rozporządzenia sobą po przekro-
czeniu „bramki” czasu starości – zobaczmy, 
jakim sposobem (udając wychodzenie losowi 
naprzeciw):

dla niepoznaki ubiorę się inaczej
zmienię też kolor włosów
założę okulary zgarbię się
i podeprę laską

jeśli mnie nie rozpozna
przejdę przez niebezpieczną bramkę
i już sama sobą rozporządzę

Czytelnik, podążając dalej tokiem róż-
norodnych myśloobrazów, znajdzie poza tym, 
co dotąd zasugerowałem, wiele innych pobu-
dzających wyobraźnię inspiracji. Ma bowiem 
w sobie ten tom takie właśnie animujące do 
przemyśleń bogactwo, w którym co wiersz, to 
studium jakiegoś duchowego stanu, przejmu-
jącego nastroju, miłosnego bądź pejzażowego 
zauroczenia, niepokojącej sytuacji, intrygują-
cej tajemnicy. Metaforyka wizualizuje wywód 
liryczny, a emocjonalne określenia i epitety 
zdają się przydawać refleksji nerwu osobistej 
wrażliwości.

Pragnę przy tym zwrócić uwagę, jak duże 
znaczenie mają dla poetki puenty, sumujące 
liryczne zwierzenia z przeżyć, doznań, zadu-
my. I tak np. Sacrum i profanum wieńczy kon-
kluzja: „Manichejska dialektyka/ równoważy 
się sama”. Głębie Tajemnic znaczą tyle, ile w 
nich „niedocieczonego wątku”. Wiersz Siedli-
sko przekonuje, że nie ma zgody na dobrosą-
siedzki azyl dla zmartwień i trosk. Wędrówka 
obrazowych skojarzeń w wierszu Trudne ślady 
zmierza wzrastającym napięciem emocjonal-
nym do granic samoobronnej wytrzymałości, 
aż po nieznane „wolne miejsca” na „obrzeżach 
niepamięci”. Dla kontrastu Fizyka miłości na 
poły żartobliwie domniemuje, że i ekscytujące 
przeżycie miłosnego apogeum rozkoszy może 
grozić… „odlotem bezpowrotnym”.

Bywa, że konstrukcja wierszy Krystyny 
Cel polega na swoistym (zasygnalizowanym 
przeze mnie wyżej aluzyjnie) logolirycznym 
wywodzie, w którym zamysł początkowy roz-
wijany jest skojarzeniowo do zbieżnego z nim 
nawiązania jakby „wynikowego” pod koniec 
(np. Myśli: I, IV). To dobra szkoła dyscypliny 
w tworzeniu zwięzłych, wewnątrzfunkcjonal-
nych poetycko wątków.

Reasumując, podmiot liryczny iście po 
aktorsku modulując tematy i nastroje, wpro-
wadza zasłuchanych w przestrzeń wyobraźni. 
U każdego wszelako, kto się włączy z własną in-
terpretacją, odmienną. Zależnie od osobistej 
wrażliwości – swoistą. Rejestrując zatem moje 
lekturowe przeżycie, zachęcam wnikających w 
ten tom – dla wzbogacającej konfrontacji – 
również do własnego, osobnego spojrzenia.

Krystyna Cel, Liryczny monodeam, Kielce 2018, Oficyna 
Wydawnicza „STON 2”, s. 92.

Pęknięcia, najnowszy tomik ZDZISłA-
WY GóRSKIEj, to obszerny wybór poezji 
mogący zaskoczyć czytelników. Tych, 
którzy nie znają jeszcze sposobu pisania 
autorki zdziwić może precyzja, elegancja 
i wyrafinowanie w splotach wersów. Sub-
telność liryki zazwyczaj łamie ulubiony 
podział wersu na dwa, gdzie drugi jest 
dopełniającym. Natomiast dla tych, któ-
rzy już znają możliwości twórcze poetki 
niespodzianką będą mocne, nowoczesne 
punkty. Kilka brawurowo zardzewiałych 
gwoździ świeżo wyciągniętych z trumny 
naszych czasów. Nie będę ukrywał, że to 
moje ulubione momenty emocjonalnej 
szarady - bardzo intensywnie mrugające 
na panoramicznych ekranach, będących 
mnogą wizualizacją odczuć autorki.

Nie bez powodu wspomniałem o 
gwoździach. Warto podkreślić, że są to 
gwoździe od trumny, nie do niej. Nie ta 
pora i absolutnie nie ta jakość. Mamy tu 
również wieloznaczne klepsydry i drugą 
stronę brzegu przyczajoną w rozedrganiu. 
Dużo o przemijaniu w świecie, w którym 
wrodzone wartości uległy degradacji. Lub 
może jedynie z rzadka i niepospolicie. 
Co najwyżej wdają się w podrobione ma-
teriały budujące „rachitycznego Pegaza”. 
Pojawia się, monotonia dnia codziennego 
wobec absolutu i oczekiwania na ostatecz-
ne pęknięcie. Nieuniknione przemijanie 
– (wiersz Ponad czasem). Kwitnienie ostat-
kiem sił i dawanie owoców „niepotrzeb-
nych dziś nikomu” (wiersz Urok drogi). 
Mamy wiele odwołań do natury, jak w 
wierszu Przed burzą, gdzie „białe kwiaty 
czarnego bzu (...) pachniały obłędem”. 
To jednak nie wciągający w odmęty smu-
tek, to zaduma i dostrzegalna ironia. Bo 
zawsze jest jakiś mur. Na każdym etapie 
życia jakaś nowa, wymyślna przeszkoda. 
Wyrywane są drzewa „podcięte złym sło-
wem” (wiersz Wołanie). A wokół bezkarne 
i bezlitosne słowa - wiersz Jesteśmy:

słowa ostre jak brzytwy 
nie znające umiaru 
by ciemność Hadesów stworzyć 
wśród żyjących?

Słowa, w których zmiksowano prawdę 
i plewy. Pełna goryczy opinia o świecie 
skorym do ocen, złośliwości, wyliczania 
win „strzałami wykrzykników” – (wiersz 
Interpunkcja). Każdy ma swoje mocne zda-
nie. Twarde, ugruntowane betonem. Pod 
tym względem jesteśmy w epoce „młyń-
skiego kamienia”. Obecnie można mieć 
sporo wątpliwości wobec prawdy, nawet 
tej z biblijnych praczasów, bo „słowo pi-
sane dziś mniej znaczy” (wiersz W obronie 
Ewy). Kiedyś nie było kamer, podsłuchów, 
niezbitych dowodów. Dziś są, a i tak nie 
ma komu zaufać. Wszechobecny motyw 
vanitas, jak w Księdze Koheleta. Górska 
jednak nie prawi kazań. Ona opowiada i 

Piotr Kasperowicz

Autoportret

to nie na surowo. Aż nadto zagłębiła się 
w temat.

Zaznacza się w utworach chęć uciecz-
ki, choćby „w zakamarki luster” (wiersz 
Gdzie). Autorka, zanim ucieknie, „burzy 
domki z kart nienawiści”. Bo dokąd 
mogłaby ona zaprowadzić, jeśli nie do 
większej zguby potęgującej frustrację, że 
obecnie „nawet Nic wiele znaczy” (wiersz 
Upadek). Jest udręczona od nadmiaru 
„zużytych racji i poglądów” (wiersz EXIT 
awaryjne), które mieszają się ze sobą, 
jedynie mącąc myśli w głowie. Zwraca 
uwagę na zagęszczenie wszystkiego, zbyt 
dużo danych, kolorowych obrazków, aż 
do przesytu w natłoku bodźców. Jedyne 
co można, to uciec od siebie. Nie po an-
gielsku, bynajmniej.

Zdzisława Górska umyka w nawią-
zania. Widać, że sztuka innych artystów 
niezmiernie ją inspiruje. Mamy tu odnie-
sienia do Wojaczka, Chopina, Gaudiego, 
Tuwima, Białoszewskiego, Konwickiego, 
Brechta. Przyrównanie życia do wzno-
szenia, względem sztuki trwającej w od-
daleniu. Są relacje względem mitologii 
greckiej oraz Starego Testamentu. Pasja 
wiersza jak „lot w nadprzestrzeń”. Przywo-
łania Madrytu, Luksemburga, czy Nowego 
Jorku. Tęsknota za córką w Danii. Lęk 
opadania „w lodową szczelinę”. Obawa 
skostnienia.  „Ostry bój w pustce drgają-
cego ekranu”. Gorzki mariaż z obrazem 
Krzyk Edvarda Muncha w wierszu Słowa, 
ponieważ „nie nauczono nas mówić praw-
dy o sobie”.

Autorka nam tę prawdę naświetli, 
ubolewając nad losem. Opisuje jak prze-
stajemy sobie radzić ze sobą i otaczają-
cym nas wypaczeniami. Wygięciem życia 
względem kosztów. Zawsze coś kosztem 
czegoś.  Nieuniknione kompromisy 
zgodne ze światem idącym na skróty. 
Na zamieszczonych w tomiku zdjęciach, 
samodzielnie zrobionych przez autorkę, 
widać cienie. Jakby coraz mniej człowie-
ka w skali człowieczeństwa. Tylko jego 
wspomnienie. A mogło być tak pięknie. 
Pod jaworem... - wiersz odwołujący się 
do bukoliki Franciszka Karpińskiego, w 
którym „mocny zapach prawdy” rozsiany 
przez maciejkę zdewaluował się wobec 
dnia dzisiejszego, „gdzie sielanka tam 
browar i mdławy zapach moczu”. Błogość 
potraktowana tragicznie. To nie schadzka 
pod jaworem, to Piknik pod Wiszącą Skałą 
Petera Weira. Jedynie Górska oszczędziła 
nam zakończenia. Współczesny świat, 
jak widać, wystawił na próbę wstrzemięź-
liwość poetki. Jakby zachlapał jej serce 
fluorescencyjną farbą wzbogaconą ra-
dioaktywnymi opiłkami żelaza, po czym 
z przekąsem oświadczył ex cathedra, że 
to właśnie sztuka wysoka. Wspomniany 
wiersz jest bardzo mocnym punktem na 
mapie tomiku torującym drogę rozcza-

Wrażliwe...
dokończenie ze str. 25
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rowaniu. Gdyż „niewiele nauczyliśmy się 
dobroci i pokory przez ponad dwa tysiące 
lat przykładów” - wiersz Świątki i anioły. 
Można odnieść wrażenie, że utknęliśmy w 
matni tego świata i nie ma jak czmychnąć 
„z wysypiska węzłów gordyjskich” –(wiersz 
Bez wyjścia). Poetka znalazła sposób, jakże 
godny i prosty zarazem - „na moment 
podaj mi rękę”.

Wszystkim zdaje się rządzić przy-
padek, a rynsztunek też czasem należy 
zostawić w domu. „Trudno iść w kolcach 
na bal w operze” (wiersz Nieprzypadkowy 
przypadek). Doświadczenie całego życia 
pozwala na nie spojrzeć bez obaw, „stąd 
uśmiech jak parabola”. Ból przemijania 
jakby słabnie skonfrontowany z „tęsknotą 
za jutrem” (wiersz Powidok ze słów). „Bez 
życzliwości słów bylibyśmy echem ka nio 
nów”. Pozostaje rozciągnięte podźwię-
kiem oczekiwanie. Starość dziwiąca się 
światu. Zagubienie. Wiersz Skagen:

Głodem uczuć przymieramy 
nawet po ostatnim dzwonku konwalii

Wróciłam. Z etiudą kropli na liściach

Ciągłe oddalenia i powroty, bezpow-
rotność drogi, bezsenność i nieustanne 
kołysanie „pod bzem rozczarowań”. Zwąt-
pienie podczas wchodzenia w cień i przy-
gasanie. Ulotność pokory „i zawodzenie 
sowy”. Wieczne niespełnienie na danym 
nam dystansie, „na drgających niecierpli-
wie ekranach”. Co z tego, że mądrość, sko-
ro ma „oczy zranionej sarny”. Przemijanie 
obojętnie dopasowane jako „ostatnia faza 
milczenia”. Jak na ironię „utknęłam w 
sobie”, drwiąc z homonimów „rąbnęłam 
głową o inny pułap myśli”. Powypadkowo 
bystra refleksja w optyce poetki.

Zdzisława Górska podejmuje wiele 
tematów ostatecznych, ale bez drama-
tycznego rwania szmat, łykania tabletek 
uspokajających, tudzież wyjmowania 
Rozalki z pieca, zawczasu. Jest przy tym 
błyskotliwa i nowoczesna. Karpińskiemu, 
który nieopatrznie zaparkował pod jawo-
rem, rysuje po karoserii zardzewiałym 
gwoździem - widać nie było to miejsce o 
przeznaczeniu postojowym. Jej myśli są 
precyzyjne, wyrażone słowami na miarę 
ludzkiej przenikliwości. Emocje ma pro-
longowane w czasie, przez co są odporne 
na bodźce i opanowane niczym oko snaj-
pera. Nawet jeśli drgają całym sercem, 
to tylko dlatego, że prowokuje je niesta-
bilność kursora lub wypalony monitor. 
Kogo nie wkurza kursor, kiedy zwróci się 
na niego uwagę i zastanowi nad faktem 
upierdliwości jego mrugania (?). Jednak 
to „czas patrzy na zegar słoneczny”. Au-
torka zerka do przodu z nadzieją, do tyłu 
z nostalgią. Jest jak każdy z nas tu i teraz, 
czyli w swoim najlepszym momencie. 
Skondensowana myślą i absolutnie piękna 
słowem - zdecydowanie nie jednym. Ota-
cza ją niestety kurewska rzeczywistość, na 
szczęście Ona epikurejska.

Zdzisława Górska, Pęknięcia

„Motyl z Nagasaki” jest czwartym zbio-
rem wierszy krakowskiego poety-podróżnika 
WALDEMARA HłADKIEGO. Tym razem 
autor oprowadza nas oszczędnym, esencjo-
nalnym słowem po Japonii, Indochinach, 
Kanadzie, Alasce i Islandii. Ale też - nie ujmu-
jąc im urody - po miejscach mu bliskich, a są 
to: Kraków ( miejsce zamieszkania), Brodła 
(podkrakowska wieś, w której posiada „dom 
na trawie”), Rzeszów (miejsce urodzenia), 
Bydgoszcz  (dedykacja dla Wiktora) czy 
Opole, gdzie poeta pewnej jesieni zgrabnie 
schwycił w sieć lirycznej wypowiedzi muzykę 
skrzypiec. Ale wracając do wierszy z dalekich 
podróży, których jest zdecydowanie więcej w 
zbiorze „Motyl z Nagasaki”. No cóż, nie jest to 
bynajmniej łatwa lektura, przystępny „poetyc-
ki przewodnik”, chociażby z uwagi na obce dla 
wielu czytelników nazwy miejscowe, toponimy, 
czy znajomość kultury odległych cywilizacji. Z 
pomocą tutaj zdąża sam poeta, umieszczając 
pod każdym z wierszy dokładny opis miejsca 
oraz datę powstania utworu. Uzupełnia je 
znakomitymi fotografiami, na których utrwala  
zabytkowe obiekty architektoniczne, niezwy-
kłe pejzaże czy też mieszkańców zwiedzanego 
kraju, regionu. Takich zdjęć z pewnością  nie 
znajdzie czytelnik w przewodniku Pascala, bo 
są to zatrzymane w kadrze wyselekcjonowane 
zabytki, schwytane na gorąco sceny z życia, 
ulotne zjawiska w przyrodzie, wychwycone 
– co należy podkreślić – okiem wytrawnego, 
wrażliwego obserwatora, reportera i globtro-
tera – poety Waldemara Hładkiego. 

Potrafi autor „Motyla z Nagasaki” su-
gestywnie malować słowami zauważone w 
każdym wymiarze piękno, oprowadzając nas 
po świątyniach w Tokio: „ Na równinie Kanto 
/ gdzieś w dali / samotna pagoda / wyciąga szyję 
/ w świątyni spokój Buddy / miska ryżu / koniec 
pragnienia / jeszcze nikt / nie słyszał o Edo / trudno 
szukać / wielkiego miasta / niedźwiedź osaczony / 
bambusową knieją / bezpiecznie wzdycha (wiersz 
„Samotna pagoda”), po katedrach: „Na wieży /
katedry Notre-Dame / okna o stalowych ramach / 
patrzą na świat / betonowe mrowisko / pochłania 
przestrzeń / tylko zieleń / cesarskiego pałacu / upar-
ta plama / nie daje się wyczyścić / tam chmura / 
odsłania świętą Fuji / ocean błyszczy / w imperium 
słońca / garbaty dzwonnik / stracił serce / dla uko-
chanej / milczy pusty dzwon (wiersz „Katedra”), 
nie pomijając wyjątkowych posągów, z których 
najbardziej przyciąga uwagę ten zbiorowy, z 
wiersza „Dzieci z kamienia”:  

Przez bambusowy gaj
majaczy zatoka Sagami
dymią słodkie kadzidła
na wzgórzu
dziecięce figurki
z martwego kamienia
czekają w szeregu
na swego Godota
niema bogini
mądra hydra
powtarza święte sutry
przez bambusowy gaj
majaczy zatoka Sagami
rybacy jeszcze nie wrócili

świątynia Hase-dera

Irena Kaczmarczyk 

Poetyckie peregrynacje Waldemara Hładkiego

Kamakura, 3 maja 2013r.

Ogromne wrażenie sprawia gigantycz-
ny posąg z uniesioną ręką, spoczywający na 
potężnym kamiennym postumencie pośród 
drzew w Parku Pokoju, muzeum ofiar wy-
buchu bomby atomowej. Poeta zamyka jego 
symbolikę w krótkiej impresji: „ Jeden raz to za 
mało / by oślepić blask / cesarskiego słońca /nawet 
boski wiatr / Kamikadze / opuścił niezwyciężonych” 
(wiersz „Nagasaki”). 

Kilka utworów w zbiorze poświęca Wal-
demar Hładki obiektom wpisanym na listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przy-
rodniczego UNESCO, np.: Wielką Wschodnią 
Świątynię w Nara, czy Zamek Białej Czapli w 
Himeji (Japonia).

To prawda, czytając wiersze podróżne 
krakowskiego poety z tomu „Motyl z Naga-
saki”, należy dość często zadawać pytania 
wujkowi Google, ale przecież z pożyteczną 
dla czytelnika korzyścią, bo po pierwsze, nie 
każdy może wybrać się do Kioto czy na Alaskę, 
a odpowiedzi z Wikipedii poszerzą znacznie 
jego wiedzę geograficzną; poczuje przy tym 
smak i zapach egzotycznych, niedostępnych 
miejsc. A jeśli uważniej przeczyta każdy z 
utworów, dostrzeże w nich głębię duchowo-
ści mijanych kultur Wschodu i rzeczywistość 
rozmaitych cywilizacji. Można powiedzieć, iż 
Waldemar Hładki tworzy swoisty i rozpozna-
walny turystyczny przewodnik poetycki, dołączając 
tym samym do plejady uznanych twórców, 
wymienić choćby nazwiska: Iwaszkiewicza, 
Przybosia, Gałczyńskiego czy Herberta, któ-
rzy podejmowali w swojej twórczości wątek 
podróży. Przy tym, tak konstruuje swoje 
wiersze, że praktycznie nie da się ich cytować 
we fragmentach. Stanowią zwartą, zamkniętą 
całość. Poetycką migawkę, opatrzoną dodat-
kowo profesjonalną fotografią, poprzedzającą 
każdy utwór. 

Ale niepełną byłaby moja refleksja doty-
cząca tomu „Motyl z Nagasaki”, gdyby pomi-
nąć znakomite, pełne ciepła liryki, opiewające 
wartość powrotu do własnego domu, tego w 
Krakowie i zbudowanego „na trawie”. Poeta 
pisze w Brodłach:

Mój dom z drzewa dobrego 
wypełnia spokój
malowanych aniołów
zaprasza ciszę
na wyspę zielonego przylądka
bym je słuchał w milczeniu
stękają drewniane ściany
otulone chłodem
wieczornej rosy
kocur pomalowany  nocą
wpadnie czasem
na chwilę nieproszony
sen zakrada się
nie wiem kiedy
sąsiedzi z lasu
zagadują przez płot
z łagodnym świtem
najpierw nieśmiało
potem przećwierkują się
jakby zapomnieli

dokoñczenie na str. 28
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o dobrym wychowaniu
otwieram oczy z nadzieją 
(Dom na trawie)

Jakież to polskie, nasze i...ludzkie. Jakże 
bliskie to „przećwierkiwanie” każdemu, kto za-
smakował snu w wiejskiej chacie, sąsiadującej z 
lasem. Poeta- globtroter ucieka do domowego 
azylu, ceni sobie jego błogostan, bo - o czym 
nie wspomniałam wcześniej - jest profesorem 
medycyny, pełni wiele znaczących funkcji w 
życiu zawodowym i artystycznym. Ale, artyści 
i poeci wiedzą, iż natchnienie nie lubi czekać 
i nawet zmęczona dłoń chwyta za pióro, bez 
względu na porę dnia czy nocy, aby usidlić 
w strofę, uporczywą -  kąsającą mózg - myśl. 
I w ten sposób właśnie u autora „Motyla z 
Nagasaki” rodzą się kolejne wiersze przywie-
zione z dalekich i bliskich podróży; podróży  
rozumianych w wielu aspektach. Nie jest to 
na pewno ostatni zbiór wierszy poświęconych 
peregrynacjom w odległe rejony naszego 
globu. Wracając jednak jeszcze do zielone-
go tomu „Motyl z Nagasaki” zauważymy, iż 
podobnie jak w poprzednim zbiorze: „W 
podróży”(2014), poeta z utęsknieniem zdąża 
do kraju, do krakowskiego domu; wraca też 
wspomnieniami do miejsca urodzenia, które 
jak pępowina zespala go z nim:       

Przylepiam obraz
do swego patrzenia
by nie zniknął za chwilą
zamienioną w odlatujące skrzydła
głosy te same
wspomnienia te same
historie w różnych miejscach
już nie wszystkie trwają
uśmiechy na twarzach
zniekształcone przemijaniem
czterdziestu cykli
błękitnej kuli
wokół jasności
szukam nieśmiało przeszłości
oddycham zapachem 
tamtych jaśminów
w zapomnianym ogrodzie  
(Powrót do przeszłości)

I jeszcze chociażby słów kilka o edytor-
skiej urodzie książki. To wyjątkowo dopraco-
wana publikacja, o wysmakowanej szacie gra-
ficznej; zawiera 34 wiersze i 25 znakomitych, 
kolorowych zdjęć, ilustrujących poszczególne 
przystanki poetyckie. W mojej recenzji spe-
cjalnie pominęłam wiersze z Kanady i Alaski, 
Wietnamu i Islandii, by zachęcić czytelników 
do spaceru po 100-letnim moście w pobliżu 
Vancover, wstąpienia do zabytkowej kilku-
poziomowej złotej stupy buddyjskiej (44m.
wys.), wyciszyć oczy nad zatoką Ha Long czy 
zachwycić się szmaragdowym spokojem rzeki 
Bow.

Podróżujcie, drodzy czytelnicy, z kra-
kowskim poetą, bardem, fotografikiem, po-
dróżnikiem, animatorem kultury, lekarzem, 
człowiekiem nauki – Waldemarem Hładkim 
po wersach jego wysmakowanej, stonowanej 
poezji, która ubogaca wyobraźnię i pobudza 
do mądrych refleksji.

Waldemar Andrzej Hładki, Motyl z Nagasaki, Towarzystwo 
Słowaków w Polsce 2017, s.73

Jest w naszym języku frazeologizm: bić 
się z myślami. Ale, jeśli się ma pod ręką  
złote myśli, to  trzeba by je przygarnąć do 
siebie, a nie bić się z nimi. Tak uczyniłem 
ze zbiorem sentencji  HENRYKA CZAR-
NIAWSKIEGO – bo nazwą sentencje a nie 
złote myśli posłużył się autor – pod tytułem 
Lekko  uchyl drzwi. Uczyniłem tak, ale nie 
uwolniłem się od przepychanek z własnymi 
myślami. Ponieważ co rusz nadziewałem się 
na jakąś niespodziankę redakcyjną. Ale o 
tym potem.

Na ogół zbiory sentencji (senten-
cja, aforyzm, złota myśl, są to synonimy 
równoznacznych utworów) układane są z 
zachowaniem utartych reguł. Niespodzian-
ką może być zmiana liczby słów – kluczy, 
albo mogą być one inaczej ustawione – nie 
alfabetycznie lecz według podobieństwa 
znaczeń itp. Ale zawsze są to sentencje, 
czytaj także: aforyzmy, złote myśli, już go-
towe, uformowane, funkcjonujące w mniej 
lub bardziej powszechnej świadomości, w 
zbiorach, cytatach etc. Jeśli szeregowane są 
według alfabetu, to na początku spotkamy 
zazwyczaj kilka albo więcej definicji pojęcia 
aforyzm (wiemy, że chodzi również o senten-
cję lub złotą myśl). Cytaty zamieszczone w 
omawianej książce nie dają się podciągnąć 
pod synonimiczną definicję, więc próby ich 
kwalifikacji pozostawiono czytelnikowi. Są 
to wyimki z wielu opracowań, zajmujące 
od kilku do kilkunastu wersów. Powiązane 
są z określonymi słowami kluczowymi, ale 
nie grupującymi się w klasy semantyczne, 
w których zachowane byłyby wymogi kom-
plementarności i symetrii. Na przykład 
jako słowo – klucz wymieniono: wiosna, 
ale nie ma lata, jesieni i zimy. Jest żona, ale 
nie ma męża, brata, siostry, babci, dziadka 
oraz innych krewnych; jest dzień, lecz nie 
ma nocy, wieczoru, ranka, ani  południa itd. 
Autor posłowi zaznaczył, iż zdecydowana 
większość myśli reprezentuje chrześcijań-
ską wizję świata i człowieka. Nie ma jednak 
w opisywanej książce takich haseł jak Matka 
Boska, papież, prymas, biskup, ksiądz, hostia, 
odpuszczenie, odpust, przysięga, Baranek Boży, 
Lud Boży, ołtarz, pasterz, żal za grzechy itp., 
które to wyrazy są sprzęgnięte z niemal co-
dziennością myśli i narracji Polaka – kato-
lika. Oczywiście, wolno autorowi zachować 
pełny luz i nie brać pod uwagę drobiazgów, 
jak te wyżej wymienione. 

Najbardziej docenionym, żeby nie 
rzec: uprzywilejowanym,  myślicielem w 
zbiorze jest ksiądz Roman E. Rogowski. 
Na jego koncie jest 137 cytatów. Drugie i 
trzecie miejsce, choć daleko za liderem, 
zajmują św. Jan Paweł II oraz hinduski 
jezuita Anthony de Mello – po około 60 
cytatów. Z polskich poetów przykładowo A. 
Mickiewicz ma 9 cytowań, J. Słowacki – 1, 
M. Rej – 1, J. Kochanowski – 0, Cz. Miłosz 
- 2, za to Anna Kamieńska -35. Przypadek 
A. Kamieńskiej jestem skłonny zrozumieć, 
jej wiersz pt. Adam i Ewa, który mam przed 
sobą, ma nad wyraz bogate konotacje, moż-
na więc wnosić, że pozostała jej twórczość 
jest nie mniej nasycona mądrościami i 

Mieczysław  Wojtasik

Przedpokój pełen złotych myśli

esencjami.
Osobowość ks. Romana E. Rogowskie-

go – sadząc na podstawie biogramu - jest 
bardzo interesująca. To autor wielu prac 
z zakresu teologii, duchowości oraz esejów 
teologiczno-literackich poświęconych mi-
styce gór, o czym  świadczą choćby tytuły  
jego książek: Wejść tak wysoko, Mistyka gór, 
Mistyka Tatr. Jest też alpinistą, zachęcają-
cym od lat do poszukiwania śladów Boga 
na szczytach gór. Jednak spośród 137 
zestawów jego myśli, nie ma ani jednej 
nakierowanej na jakiekolwiek góry – rze-
czywiste lub symboliczne, albo na ich oto-
czenie. Także napór wiedzy teologicznej z 
elementami odniesienia do gór biblijnych, 
jak Ararat, Synaj, Karmel, Góra Kuszenia, 
Góra Błogosławieństw, Tabor, Góra Oliw-
na czy Golgota, nie spowodował inicjacji 
wątków związanych z górami. 

W wielu przypadkach przedstawio-
ne w zbiorze cytaty nie zostały wcześniej 
uformowane lecz są efektem pracy redak-
cyjnej „z drugiej ręki”, czyli autora zbioru 
owych „sentencji”. Oto „sentencja” ks. R. 
E. Rogowskiego umieszczona pod hasłem 
umartwianie (umieranie) na s. 310:

W każdej mądrej nauce życia tkwi nauka 
umierania. Jedną z lekcji tej nauki jest umar-
twianie […]. Umartwianie to nie tylko kilka 
wyizolowanych z życia praktyk ascetycznych, ale 
styl życia. Najpierw to umieranie dla grzechu, 
potem miłość wszystkich i wszystkiego, ale bez 
przywiązania […]. Jest to dążenie do celu z 
entuzjazmem […],  z gotowością dokonania 
korekty […],  to psychiczna, duchowa gotowość 
do stawania każdej chwili przed Bogiem […], 
to śmierć egoizmu […]  i miłość w absolutnej 
wolności

Cóż, godna podziwu to ekspresja, ale 
nie  utrzymująca formy  sentencji (złotej 
myśli, aforyzmu). Takie, jak przytoczona 
powyżej, choć przeważnie krótsze wypo-
wiedzi, prezentują się na 377 stronicach 
książki. Ale są też sformułowania, które 
bez wątpliwości można potraktować jako 
sentencje. Jak np. myśl tego samego R. E. 
Rogowskiego na s. 373: Życie jest szukaniem, 
a śmierć jest zdziwieniem, albo na s. 372: 
Życie to najtrudniejsza ze sztuk inspirowanych 
wiarą.

Summa summarum Henryk Czarniaw-
ski, autor licznych publikacji z zakresu 
psychologii oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy, felietonów i recenzji muzykolo-
gicznych, a także artykułów i książek ob-
razujących kresowy świat jego młodości, 
solidnie się napracował, aby doprowadzić 
do sfinalizowania bardzo okazałej pozycji 
wydawniczej. Materiały do książki – jak 
informuje autor posłowi – gromadził przez 
ponad 60 lat. Intrygujący tytuł tego dzieła 
celowo przyprawiłem ironią, aby zwrócić 
większą uwagę na niezupełnie trafne 
kwalifikacje cytowanych wypowiedzi oraz 
pozostawiającą wiele wątpliwości planistykę  
redakcyjną. 

Henryk Czarniawski, Lekko uchyl drzwi. Wybór  sentencji, 
Norbertinum ,Lublin 2918, ss. 406

Poetyckie...
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Od czasu do czasu Bałtyk wyrzuca na 
brzeg duże bryłki bursztynu, którymi cieszą 
się zbieracze, bo to rzecz cenna zwłaszcza, 
gdy zdarzą się bryłki duże, poszukiwane 
przez jubilerów. I tak bywa z książkami, 
od czasu do czasu pojawiają się dość nie-
oczekiwanie niby spóźnione, bo mówiące 
o rzeczach z zamkniętej epoki, znanych, a 
jednak wnoszące nowe fakty, okoliczności, 
doznania, wzbogacają  naszą wiedzę o latach  
trosk, starań, bólu a przede wszystkim o nie 
spełnionych nadziejach. Tak jest z „Listami 
do Wandy”, które pięknie opracowali i uzu-
pełnili cennymi  materiałami źródłowymi 
i fotografiami PIOTR DOBROłęCKI i 
MARZENA WORONOW. Te listy są pisane 
przez młodego człowieka do żony, z którą 
ślub wziął  tuż przed wybuchem wojny a po 
5 tygodniach otrzymał powołanie do wojska 
i musiał zostawić dom i młodą żonę i stanąć 
do obrony kraju, podobnie jak stanęły tysią-
ce młodych mężczyzn „bo się wypełniły dni i 
przyszło umierać latem”. Zaczęła się „wojna 
polska”, zaczął się wrzesień 39’.

Edmund Król nie wiedział czy wróci, 
ale przede wszystkim nie wiedział, że rozłą-
ka, zanim zdejmie mundur, będzie trwała 
8 lat. Dziś trudno w to uwierzyć a jednak 
tak się właśnie stało. Istotny był kontakt 
listowy z ukochaną kobietą, przerwany  
na pewien czas, gdy wrogie fronty czyniły 
tę korespondencję niemożliwą. Wanda  
bowiem przez całą wojnę przebywała w 
rodzinnym Borysławiu w dawnym polskim 
zagłębiu naftowym, najprzód  pod okupacją 
radziecką, później niemiecką, później na 
powrót radziecką, ale już nie jako okupacja 
czasowa, ale integralna  część Ukrainy. Była 
sama, bez specjalnych środków do życia,  
bez dobrego zawodu, bez bliskiej rodziny, 
gdyż ta zamieszkała daleko od Borysławia, 
bo aż na Nowogródczyźnie. Zimą 1940 roku 
doszła ją straszna wiadomość: matka, siostra 
i szwagier-leśnik właśnie z racji tego zawodu 
w pierwszej kolejności zostali wywiezieni do 
Kazachstanu. Mrozy w czasie podróży w nie-
opalonych wagonach dochodziły, tak jak w 
Polsce, do minus  20-30 stopni, a późniejsza  
praca w kopalni była wyjątkowo ciężka. Wy-
biegając naprzód trzeba jednak powiedzieć, 
że ci krewni mieli dużo szczęścia, udało 
im się przetrwać te straszne lata i wszyscy 
po wojnie wrócili do Polski. Edmund od-
wrotnie raz wraz zmieniał miejsce pobytu i 
adresy. Po kampanii wrześniowej, unikając 
niewoli niemieckiej czy  Katynia, przeszedł 
na Węgry i częstym losem polskiego żoł-
nierza zaczął  przemierzać wojenną stopą 
Środkowy Wschód, Afrykę, Europę. Mimo 
rozłąki, mimo upływu czasu ich uczucia 
nie zmieniały się. Listy szły długo, niektóre 
ginęły w drodze,  ale część  dochodziła do 
Wandy. Ucieczka z obozu internowania na 
Węgrzech, przedostanie się do Jugosławii, 
później do Syrii do Brygady Karpackiej,  
następnym etapem była Palestyna, Egipt i 
wreszcie Tobruk miejsce, które na trwałe 
weszło do polskiej historii. Po oblężeniu 
Tobruku  minął czas istnienia samodzielnej 
Brygady Karpackiej. W  wyniku dołączenia 

Karol Pastuszewski

Karpacka żołnierska epopeja

żołnierzy przybyłych ze Związku Radziec-
kiego  powstała 3 Dywizja Strzelców Kar-
packich, tworząc obok Dywizji Kresowej i 
brygady pancernej II Korpus gen. Andersa. 
Początkowo było szkolenie oddziałów, po-
znawanie nowoczesnej techniki wojskowej 
tak odległej o tego czym ci żołnierze dyspo-
nowali we wrześniu 39’ w nierównej walce z 
Niemcami i wreszcie wyjazd na front włoski. 
Niewiele czasu upłynęło, aby dywizje polskie 
zyskały na Półwyspie Apenińskim podziw 
i uznanie  za swoją waleczność i postawę. 
Czemu tak było? Ci ludzie, już nie chłopcy 
z poboru, ale mężczyźni, ochotnicy do-
świadczeni życiowo po trzech latach wojny, 
po różnych kolejach losu mogliby, gdyby 
chcieli  znaleźć wiele okazji, aby wykręcić 
się od niebezpiecznej służby na froncie i 
walki z doskonałym, świetnie dowodzonym 
wojskiem niemieckim. A jednak się nie 
cofnęli, wybierali świadomie, by właśnie z 
narażeniem życia iść tą drogą do Polski. Ge-
nerał dowodzący całym frontem apenińskim 
powiedział wprost, że wybierając żołnierzy 
wybrałby dywizje polskie. Nie inaczej było 
z Edmundem walczył, był ranny, ocierał się 
o śmierć, doskonale dowodził wojskiem w 
boju, przyznano mu za to gwiazdki oficer-
skie, dano dowództwo kompanii,  odzna-
czono Virtuti Militari i dwakroć Krzyżem 
Walecznych.

Dużo się mówi się o cudzie zrośnięcia 
się trzech tak różniących się od siebie za-
borów w jeden organizm państwowy zdolny 
do istnienia, zdolny do życia jako wolne, 
suwerenne państwo. Za mało się mówi o cu-
dzie międzywojennej szkoły polskiej, często 
krytykowanej za takie czy inne niedostatki, 
ale właśnie ta szkoła przez dwadzieścia mię-
dzywojennych lat, okres krótki, wychowała 
całe społeczeństwo w duchu świadomości 
narodowej, w duchu wartości patriotycz-
nych ważnych  dla każdego niezależnie czy 
się miało majątek czy nie,  czy się klepało 
biedę czy żyło nieźle, ukończyło szkołę 
wyższą, czy tylko średnią,  a może jedynie 
podstawową. Po raz pierwszy w historii nie 
jakaś jedna warstwa, nie najbardziej światła 
część narodu, ale całe społeczeństwo nie 
pogodziło się z klęską wrześniową, z utratą 
niepodległości. Kategorycznie odrzuciło 
jakiekolwiek inne rozwiązanie niż Polska 
niepodległa, suwerenna, odrębna w swoich 
granicach państwowych na politycznej ma-
pie Europy. Duża część robiła to z bronią 
w ręku. Takiego powszechnego stanowiska 
ludzie mieszkający w tym kraju nie zaj-
mowali solidarnie w 1914 roku, ani tym 
bardziej w 1863, czy w 1831, żeby nie cofać 
się dalej aż do Uniwersału Połanieckiego, 
który miał poderwać do walki o niepodle-
głości warstwę chłopską.

W niektórych swoich listach Edmund 
Król nie krył głębokiego rozczarowania 
i zawodu, zresztą powszechnego w całym 
wojsku na Zachodzie, z racji stanowiska  
Sprzymierzonych na konferencji w Jałcie 
i Poczdamie. Ci żołnierze odznaczani na 
polu walki Krzyżami i Medalami, szafujący 
swoim życiem, ryzykujący kalectwo, zdy-

scyplinowani w każdej wojennej sytuacji  
dowiedzieli się,  że  zostali porzuceni, 
że ich  oszukano, że zdano na łaskę i 
nie łaskę Stalina. A któż lepiej znał jego 
metody i standarty wolnościowe  niż oni 
łagiernicy.  Wielka polityka okazała się 
niestety ważniejsza niż sprawiedliwość. Nie 
chodzi o stronę materialną tych ludzi, bo 
w przeciwieństwie  do tego co głosiła pro-
paganda rządowa PRL, wojskowi zwalniani 
do cywila, jak wynika z listów Edmunda i 
z różnych  dokumentów,  otrzymali jakieś 
zabezpieczenie materialne, odpowiednią 
pracę, zarobki i mogli się urządzić w no-
wym kraju, względnie na innych kontynen-
tach jeśli tam chcieli się osiedlić. Mówiąc 
krótko nie dano im tego czego pragnęli 
najbardziej, możliwości powrotu do wolnej, 
suwerennej Polski. Postawiono ich przed 
dylematem –zaakceptować to, że kraj bę-
dzie zdominowany przez Związek Radziecki 
z wszystkimi konsekwencjami czy zostać 
na emigracji. Wielu we wspomnieniach 
idealizowało to wszystko co kiedyś zostawi-
li. Ktoś twierdził, że w Anglii są tylko trzy 
rzeczy lepsze niż w Polsce: drogi, herbata 
i to, że dookoła jest morze, wszystko inne 
jest gorsze, ale Edmund tak jak tysiące ko-
legów łamał się przed podjęciem decyzji. 
Sprowadzenie żony okazało się niemożliwe. 
W końcu więc postanowił wracać. Wracać 
po 8 latach rozłąki. Borysław odpadał, bo 
znalazł się w Związku Radzieckim, myślał 
więc o kupnie parceli w rodzinnym Mielcu, 
o zbudowaniu domu, o jakimś  skromnym 
biznesie. Niestety te plany zderzyły się 
z ówczesną rzeczywistością to znaczy z 
ograniczeniami społeczo-gospodarczymi,  
z  zapowiedzianą przez władze likwidacją 
całej prywatnej inicjatywy, z przymusowym 
dokwaterowaniem lokatorów jeśli gdzieś  
byłoby mniej niż dwie osoby na pokój. 
Do  partii się nie zapisał, co określiło jego 
dalsze szanse życiowe. Ale realizował wielką 
zasadę – miejsce Polaków jest w Polsce, w 
każdej Polsce. Na Zachodzie, jak podkreślił 
to w jednym z krajowych wywiadów Jan No-
wak-Jeziorański – powinien zostać umowny 
poczet sztandarowy, reszta lepiej żeby 
pracowała w kraju i dla kraju.  Po powrocie 
autor listów do Wandy  musiał ograniczyć 
się do skromnego stanowiska głównego 
księgowego pracując w różnych niezbyt 
wielkich przedsiębiorstwach Mielca. Jego 
ówczesna  nadzieja na lepsze mieszkanie, 
ziściła się dopiero po 10 latach, gdy była 
już na świecie dwójka dzieci.  Takie to były 
czasy. Kraj mozolnie podnosił się z ruin 
w systemie demokracji ludowej ignorując 
ze względów ideologicznych efektywne 
i wydajne formy współczesnej gospodar-
ki rynkowej stosowane na Zachodzie a 
prowadzące o ileż szybciej do odbudowy 
zniszczeń wojennych, do dobrobytu oby-
wateli i kraju.

Młyny historii mielą wolno, zwłaszcza 
w kontekście ludzkiego życia, ale efekt ich 
działania bywa odmienny, a czasem odwrot-
ny w stosunku do zamierzeń i postanowień 
dyktatorów urządzających świat po swoje-
mu. Ogarnięci obłędną wizją nie przyjmują 
do wiadomości, że wielkich idei, które 
zamierzali zniszczyć jak wolność, poczucie 
bezpieczeństwa, szczęście człowieka  nie 

dokoñczenie na str. 30
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uśmierca się  strzałem z pistoletu ani  nie 
rozjeżdża gąsienicami czołgów. Nemesis 
dziejowa. Musiało minąć kilka dekad, aby 
polski „Okrągły Stół” dowiódł tego burząc 
jałtańską konstrukcję Europy. To co miało 
być „na zawsze” rozpadło się. Niestety au-
tor listów wysyłanych do żony w kraju  nie 
doczekał roku 1989.      

Ani Edmund, ani jego żona Wanda 
przed wojną nie mogli skończyć wyższych 
studiów. Nie stać ich było na to. Jednym 
z wielkich pozytywów Polski Ludowej 
stała się dostępność oświaty na wszystkich 
szczeblach.  Ich syn Jan wyróżnił się w 
latach studenckich w Krakowie na polu 
naukowym a na polu politycznym zaznaczył 
swoją niepokorność wobec ówczesnego 
systemu. Gdy skończył studia jako czło-
nek prezydium Stowarzyszenia PAX, do 
którego wcześniej przez szereg lat  należał 
jego ojciec Edmund, zaangażował się z 
przewodniczącym Stowarzyszenia Ryszar-
dem Reiffem oraz  innymi członkami tej 
organizacji w ruch Solidarności i w wielkie 
przemiany  jakie ogarnęły kraj. Jeszcze póź-
niej w następnych latach jako działacz Unii 
Wolności i Unii Demokratycznej został po-
słem i wicemarszałkiem  Sejmu. W Rzymie 
w kościele św. Ludwika od wielu lat wisi 
tablica z nazwiskami Francuzów żołnierzy 
i oficerów, którzy polegli w walce o to mia-
sto. Trzeba było czterdziestu sześciu lat, aby 
marszałek polskiego Sejmu Jan Król, syn 
porucznika Edmunda Króla, wystąpił jako 
przedstawiciel wolnego suwerennego kraju 
i odsłonił w asyście kompanii honorowej, 
polskich konsulów i notabli miasta Osimo z 
burmistrzem na czele tablicę honorową na 
murze kościoła z nazwiskiem swojego ojca 
i jego żołnierzy z 1 kompanii 3 batalionu 
Dywizji Karpackiej. W tym bowiem miejscu 
przełamali oni trudną do pokonania linię 
obronną  Niemców  otwierając  Dywizji 
Karpackiej  drogę na północ i możliwość 
szybkiego  zdobycia Ankony.  Historia zato-
czyła koło i zamknęła się. Ale na to trzeba 
było czekać kilka dekad aż po zmianach w 
kraju, będzie mogło zjawić się na scenie 
politycznej drugie a nawet trzecie poko-
lenie  (obecna na uroczystości wnuczka 
Marta) - Karpatczyków. 

Piotr Dobrołęcki, Marzena Woronow: Listy do Wandy, 
Warszawa, Bellona 2018, s.295  

WOJCIECH KASS na okładce swojej 
ostatniej książki podaje taką informację: 
„ur. 1.09.1964 r. w Gdyni – poeta”. Nic 
więcej, tylko data urodzenia, miejsce i to 
ostatnie, bez żadnego rozwinięcia, jeden 
znany wszystkim wyraz. Można by rzec, 
że podobnie oszczędny jest tytuł książki, 
tym razem składający się z trzech liter. Dla 
uważnego czytelnika może, choć nie musi, 
to być wskazówka, że mamy do czynienia z 
kimś, kto waży słowa. Jeszcze jest podtytuł: 
Trzy eseje o poezji. Tak to już bywa z eseisty-
ką, pracą krytycznoliteracką, że podtytuł 
jest wskazany, ale może być trochę mylący, 
gdyż czytając spis treści, znajdziemy w nim 
siedem pozycji, nie licząc oczywiście noty 
edytorskiej. Ile więc jest tych esejów: trzy, 
czy może siedem? Jest ich trzy, a reszta 
to wiersze. Piszę to półżartem, ale tacy są 
współcześni pisarze, że lubią na czytelnika 
zastawiać wnyki.

To jednak wątki poboczne, bo w 
głównej materii Kass bardzo poważnie 
podchodzi do sprawy. Oto w pierwszym 
eseju Światło jaśnie gość  błyskotliwie 
rozprawia się z czasownikiem. Czytamy: 
„Rusztowanie zbudowane z czasowników 
rozpada się już w chwili jego stawiania. 
Za nic nie chciałbym wejść do takiego 
wiersza, a co dopiero zamieszkać w jed-
nym z jego pokoi, zamieszkać lub choćby 
wynająć na czas jakiś”. Ciężko nie przyznać 
mu racji, czasownik nie daje wierszowi 
oparcia, rzeczownik jest konkretem, to 
są fundamenty, ale też cała konstrukcja. 
To, co pozostaje w pamięci czytelnika po 
przeczytaniu wiersza, to obrazy, przepla-
tane metafizycznymi nićmi, niekoniecznie 
już zagadki, a tajemnice. Od wstępnego 
zdania pierwszego eseju wiemy, że mamy 
do czynienia z poetą, bo tak oszczędnie i 
esencjonalnie piszą tylko poeci. Z jednej 
strony zanurzeni w codzienność, ale z 
głową w chmurach, skierowani ku temu, 
co niewiadome i tajemnicze.

Zejdźmy jednak na ziemię, bo oto 
na polskiej prowincji w miejscowości 
Kadzidło Kass wypatrzył ciekawą nazwę: 
Zakład Rozbioru Mięsa. I ta informacja 
staje się pretekstem do snucia rozważań 
na temat języka – prawdziwego spichle-
rza pamięci. Czytelnik jeszcze bardziej 
zostaje utwierdzony w przekonaniu, że 
to właśnie rzeczownik jest fundamentem 
wiersza, bo wszelaki pomysł przeważnie 
właśnie taką ma postać, pomysł jest iskrą. 
Zanim budowniczy rozpocznie prace przy 
fundamentach, musi mieć pomysł, nawet 
Zakład Rozbioru Mięsa rozpoczął swoją 
karierę od niewidzialnej idei – mury, dach 
i napisy to fazy późniejsze. Ale w tym krót-
kim tekście dotyczącym naszego języka 
inna sprawa wysuwa się na plan pierwszy 
i autor to bardzo ładnie tłumaczy. Powia-
da, że Kadzidło „przechowuje w sobie, 
czyli nazwie słownej, pamięć kadzidlaków, 

Bartłomiej Siwiec

Stukanie w słusznej sprawie

pastwisko zaś – pamięć krów, gęsi, owcy i 
kozła, barana i capa”. Kass zadaje pytanie 
retoryczne, bo nie może zrozumieć, co się 
kryje za dziwną nazwą tego zakładu, czyja 
pamięć, czyja historia.

Gdyński poeta zdaje się też przychy-
lać do zdania powtarzanego w literaturze 
przez Kazimierza Hoffmana, jakoby poeta 
był tylko „ręką piszącą”. Całkiem zgrab-
nie to nawet zapisze: „Dzieło wiersza jest 
czymś większym niż człowiek, który je 
powołuje, a to dlatego, że w powstawaniu 
takiego wiersza-dzieła mają udział siły 
większe i ukryte, zaczynające się tam, gdzie 
kończy się choćby najbardziej wysunięta 
miara ludzkiego pojmowania”. Wydaje 
się zresztą, że w tej koncepcji człowiek 
jest tylko przekaźnikiem pewnej energii 
duchowej. To te tajemnicze i nieznane siły 
rozdają karty, a człowiek ma za zadanie 
prawidłowo odczytać znaki. 

Podoba mi się antykonsumpcyjne 
podejście, które reprezentuje Kass; być 
może ma ono pewien związek z miejscem 
zamieszkania poety w leśniczówce nale-
żącej do Muzeum Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Praniu. Kilka lat temu 
w Galerii Autorskiej w Bydgoszczy z 
przejęciem opowiadał o wycince lasów w 
Puszczy Piskiej. Kass jest jednak daleki od 
dydaktyzmu. Wie, że dobrej literaturze nic 
tak nie szkodzi, jak zbyt częste udzielanie 
porad. W eseju ciekawie opowiada o je-
rzykach – ptakach, którym coraz trudniej 
uwić gniazdo, ponieważ człowiek wciąż 
modernizuje swoje domy, udoskonala, 
wygładza, wyrównuje. Nie pozostawia pta-
kom żadnych szczelin i wypustek. Takie 
postępowanie jest dla jerzyków jak wyrok 
śmierci, bo „pamięć gniazda jest w nich 
silniejsza niż instynkt życia”. Ale to nie ko-
niec kwestii jerzyków. Ich smutny los jest 
dla poety metaforą losu człowieka. Poeta 
wieszczy nam nieszczęście i bezdomność. 
Chyba, że coś zmienimy, postawimy na 
wartości duchowe, ustanowimy hierarchie 
i nie pozwolimy wszystkiego wyrównać. A 
ja jestem po stronie – powie dowcipnie – 
„stukania w słusznej sprawie”.

Kass jest podejrzliwy wobec cywiliza-
cji, w której przyszło nam funkcjonować. 
To może truizm, ale w pogoni za materią 
zatracamy swoją duchowość. Materiali-
styczna orientacja zwycięża, bogacimy się 
kosztem przyrody i rzadko zauważamy, że 
z tego tytułu ponosimy też pewne koszty, 
które w dłuższej perspektywie spowodują 
opłakane skutki. Pewnie znana jest poecie 
książka Aleksandra Sołżenicyna Oddział 
chorych na raka i pewnie zgodzi się z tym 
zdaniem, które tam pada: „To nie dobro-
byt czyni nas szczęśliwymi, lecz dobroć i 
sposób widzenia własnego życia”. 

W kontekście ptaków ciekawie za-
brzmi wiersz Przepis, w którym zostaje 
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przywołana postać włoskiego kompozytora 
Giacomo Pucciniego. Autor Cyganerii, 
Toski i Madame Butterfly mieszkał w To-
skanii w miejscowości Torre del Lago. 
Podmiot liryczny powie, że znany artysta 
„namiętnie wybijał skowronki / i opiekał 
je na ruszcie / podlewając brandy”. Te 
barbarzyńskie praktyki skłaniają do wy-
znania: „Nie łowię, nie poluję, / ziemia 
wystarczająco już / przypomina obóz / 
koncentracyjny”.

W esejach Kass czasami powtarza 
myśli,  które są dla ludzi tworzących 
powszechnie znane albo odwołując się 
do wcześniej przywołanego przykładu, 
buduje nowe gniazda z elementów już 
rozpoznanych, ot choćby informuje nas 
o tym, że nie ma nic bardziej fascynują-
cego od napięcia twórczego. Większość 
twórców zna dobrze ten stan i te emocje, 
które wyzwala np. napisanie ciekawego 
wiersza.

Czytając te eseje i oplatające je wier-
sze, czytelnik nie ma żadnych wątpliwości, 
że ma do czynienia z rzadkim obecnie 
typem prawdziwego erudyty. W tej książce 
wszystko aż kipi, jedna ciekawa myśl prze-
bija drugą, ale na plan pierwszy wysuwają 
się refleksje i pointy poetyckiej braci (A. 
Achmatowa, B. Brecht, J. Brodski, O. 
Mandelsztam, Cz. Miłosz, E. Montale, R. 
Rilke, A. Rimbaud, T. Różewicz). Nader 
często przywoływani są: S. Marai i G. 
Benn. Epizodycznie pojawiają się powie-
ściopisarze (N. Kazandzakis), eseiści (P. 
Hertz, K. Rutkowski), naukowcy (prof. 
W. Juszczak). Kass bardzo umiejętnie, 
niczym konik szachowy, skacze po poetyc-
kiej szachownicy. Udowadnia, że na jego 
twórczy świat ma znaczący wpływ wielu 
ludzi pióra; potwierdza skądinąd znaną 
prawdę, że aby cokolwiek napisać, trzeba 
solidnie poczytać, a nawet – co znacznie 
trudniejsze – nauczyć się czytać pomiędzy 
wierszami. Poeta przyswoił sobie znaczne 
partie materiału, wiersze, powieści, prace 
krytycznoliterackie, filmy, muzykę. To 
wszystko w nim buzuje, fermentuje i w 
sumie daje bardzo ciekawy wywar. Jego 
poezja wyrasta nie tylko z codzienności, 
z namysłu nad otaczającym nas światem, 
czy z religii, ale to kwestia odpowiedniego 
nasączenia liryką innych, wieloletnich 
przemyśleń nad ich twórczością, a może 
i nawet swoistego rytualnego zanurzenia 
w świętej, poetyckiej wodzie? Ale też nie 
wprost, a pomiędzy wierszami, wybija 
pewna rada dana młodym poetom, żeby 
też szli tą drogą poetyckiej zadumy, czer-
pania z tradycji, uważnie przyglądali się 
strofom klasyków.

Te oddziaływania i relacje dobrze 
uwypuklają się w ostatnim eseju: Pomiędzy 
strofą a katastrofą. Bo te pojedyncze strofy 
Brodskiego, Mandelsztama, Miłosza i 
innych układają się w szeregi strof, na-
rastają. Każdy poeta ma prawo dopisać 
swoją, ale ona nigdy nie będzie jego, jak 
ciekawie powie: „Strofa jest poza twoim 
autorstwem, więcej – w sensie homeryc-
kim – strofa przynależy do grupy, to ano-

nimowa wspólnota ją nanosi jak mrówki 
nanoszą kopce mrowisk, to ona ją nanosi 
i przenosi, a potem rozwala, znów nanosi 
i przenosi”.

Książkę Tak. Trzy eseje o poezji czyta 
się lekko, ale nie jest to lektura „lekka, 
łatwa i przyjemna”. Wymaga ona pełnej 
koncentracji. Esencjonalny język ma to do 
siebie, że czytelnik ma przeważnie tylko 
jedną szansę na zrozumienie treści. Kass 
żadnej z poruszanych w książce spraw nie 
tłumaczy więcej niż trzeba. Narzuca sobie 
surowy reżim i oczekuje, że czytelnik rów-
nież przyjmie takie warunki.

Wydaje się, że największą siłą tej ese-
istyki są kompetencje i pewna precyzja wy-
wodu. Kompetencje, bo współczesny po-
eta nie może zamykać się tylko w ciasnym 
gorsecie wiersza, to za mało. Wojciech 
Kass z sukcesami pisze eseje, dziennik, 
bardzo aktywnie bierze udział w życiu li-
terackim. Myślę nawet, że mógłby napisać 
jeszcze jeden esej o tym, że poetą nie jest 
dziś tylko ten, który wiersze pisze, poeta 
musi wyjść poza strofę. Ten niebanalny 
twórca jest dość precyzyjny i daje nam 
doskonały wywód, co to w ogóle znaczy 
być poetą, jaką drogę trzeba przejść. Mówi 

RECENZJE    RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE    RECENZJE   RECENZJE   RECENZJE  

o tym, że poeta zawsze idzie w nieznane, 
wtedy ma szansę zaistnieć, stąd tak ważna 
w jego esejach jest tajemnica. Oczywiście, 
może korzystać z doświadczenia kolegów 
po piórze, ale na pewnym etapie pozo-
staje sam. Można nawet sobie wyobrazić 
poetę, który zabłądził w Puszczy Piskiej, 
naokoło śnieg, nie ma żadnego telefonu 
komórkowego, GPS-a, tylko las. Idzie po 
śladach, ale ślady szybko się kończą, nie 
ma nic, obok plątaniny możliwości i gę-
stwiny ścieżek. Wydaje się, że taka sytuacja 
trudna, ba, kryzysowa, może mu wyjść na 
dobre, gdyż każdy musi działać na własną 
rękę i próbować dojść tam, gdzie innym 
się nawet nie śniło. 

Ta kompozycja, o której pisałem nie-
co żartobliwie na początku, zyskuje przy 
uważnej lekturze. Myślę, że jest to nawet 
swoisty majstersztyk, żeby napisać eseje o 
poezji, a jednocześnie okrasić je kilkoma 
dobrze się z nimi komponującymi wiersza-
mi. Jest to piękny przykład na to, że poeta 
może wyjść poza strofę,  jednocześnie – co 
oczywiste – tkwi  w niej po uszy. To jest 
paradoks, który pozostanie w pamięci już 
po zakończeniu lektury.    

Wojciech Kass, Tak. Trzy eseje o poezji, Gdynia 2018. 
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