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Werdykt
Z numeru 3/276 „Akantu” jury wybrało i 
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury 
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Jerzy Utkin bez żalu 
(s. 16)
- Maria Bielińska – Rafał Jaworski Wiersz 
najprostszy (s. 17)
- Grzegorz Misiewicz – Jan Grupiński 
Wiersz dla Matki (s. 2)
- Teresa Nowak – Hubert Czarnowski 
XXX (s. 4)
- Sabina Rasz – Emil Adam Wnuk Żmija 
(s. 12)

Jerzy Grupiński

Wizje - scivias

I kiedy wbiliśmy już
gwoździe w ścianę
i zawiesiliśmy tę makatkę
- jednorożec zszedł z osnowy
i tak jak piszą w bestiariuszach
przez Górny Egipt przez „Mappa Mundi”
wszedł w Las Hercyński

Stąd tak blisko już
do wież Rupertsbergu do klasztoru
gdzie za murem wątła
zielona gałązka z drzewa Pana
Prophetissa Teutonica
Hildegarda na niskim zydlu

I gdy wreszcie jednorożec
złożył głowę na jej dziewiczym łonie
- zobaczyliśmy to nie wierząc -
sami nie wierząc sobie
nad Wildą nad Multikinem
„cień płynącego od Boga światła”

czerwiec 2012 
na Malinowej

„Scivias” – tytuł dzieła, wizje św. Hildegardy

Aleksandra Sołtysiak

***

Przez uchyloną połę mgły
słońce wschodzi wolno
wciąż wyżej i wyżej
po drodze zawarło znajomość z zefirem
nim odczyta paletę barw natury
zagłębione w nich serce poczuło się lekkie
że mogłoby pląsać w korowodzie kwietnym
bez końca
nie oglądając się na falujące chmury
pełne niebieskości
przytuliło źdźbła traw
śmieje się w glorii światła

Barbara Tylman

Propozycja  

Zagadnął mie taki jedyn pierdoła
co w Góndkach dacze se wyrychtował
czy bym za niego sie nie wydała
a on mie wsiowom zrobi królowom.

Pod dom zajechoł swym kabrioletem
szczerozłotymi błysnął kielcymi
i wnet rozpoczął wizje roztaczać
jakie to niebo widzi przed nimi.

Jo zaś mu na to, żym baba miastowo
i żadne Góndki mie nie rajcują
a znom jo dobrze takich gagatków
co góry złota przyobiecują.

Słysząc te słowa z ust ratajanki
pierdoła wrócił na dobra swoje.
No i zrozumiał, że dla mieszczanki
oazą szczęścia są dziś Rataje.

Tekst został napisany w gwarze poznańskiej

Werdykt
Z pierwszego kwartału „Akantu” jury wy-
brało i poleca Czytelnikowi do powtórnej 
lektury następujące utwory satyryczne:

- Małgorzata Górzyńska – Otton Grynkie-
wicz Kowbojka („Akant” nr 01, s. 14)
- Radosław Marzec – Mirosław Welz Afo-
ryzmy („Akant” nr 01, s. 14)
- Aleksandra Wolak – Leszek Wierzchow-
ski Fraszki („Akant” nr 01, s. 14)
- Edward Zegarliński – Jerzy Utkin bilans 
strat i zysków („Akant” nr 02, s. 15)
- Andrzej Żurek – Otton Grynkiewicz 
Kowbojka („Akant” nr 01, s. 14)

Rafał Jaworski   

***

Ręka utrudzona wyrządzaniem dobra
nie wie o czyniącej banalne zło.

Ręka od zła
nie wie o tej od dobra.

Obie są moje –
ręka ręki myć nie chce 

Oto dramat, oto 
krzyż:

- gwoździe idą między palce,
                                     nie chybia
włócznia kaskadera;
tryska sztuczna krew,
są ciernie z pluszu.

Mimo to jest
efekt:

- coś bardzo nade mną
zadomawia się 
we mnie:

oburącz

Stefan Pastuszewski

Portrety

nie wiem dlaczego kobiety
patrzące na mnie z portretów
są żywe
czy to sprawa ziemi wiecznie trwałej
od której pochodzą
albo moje pragnienie
nigdy nie ugaszone
dodaje blasku ich oczom
ale ten kpiący uśmieszek
w kącikach ich ust
skąd?

Victor Ficnerski

***

więc wróciłem z Tangeru 
chodziłem po ulicy 
cały 
pełen byłem wdzięczności 
wdzięczności  
starczyło mi na tydzień 
 
wystarczyło 
wsiąść do tramwaju 
wejść do Kauflandu 
w dzielnicy Reudnitz 
przeczytać 
wyskakujące na telebimach 
nagłówki 
 
ktoś jeszcze czyta wiadomości? 
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Cenicie sobie Spotkania Autorskie? Pro-
mocje książek też? A chcielibyście mieć dużą 
frekwencję? Tak? No to posłuchajcie: W jed-
nym z uzdrowisk pobiegłam na Wieczór Poezji, 
naprawdę dobrego poety. Na sali było osób…
trzy! Ja czwarta. Pani poetowa pięknie czytała 
niecodzienne strofy. I cóż ja zrobiłam? Zbul-
wersowana wielce nie dosiedziawszy do końca, 
obleciałam wszystkie pobliskie sanatoria. I co? I 
co zrobiłam? Ano, pozrywałam wszystkie plakaty: 
w trymiga zniknęły zaproszenia na mój Wieczór 
Poezji- Pourquoi – słyszałam nie tylko swojskie: 
- dlaczego? – płynęło od wielu zdumionych ku-
racjuszy, biorących mi to za wybryk chuligański, 
a także za zagranie zawiścią generowane. Nie 
miałam sił, by im tłumaczyć, ni pytać dlaczego 
nie chodzą na poezję.

Nazajutrz znów zawisły plakaty. Nowe. A 
na nich: „Doktor psychologii mówić będzie na temat: 
Być pogodnym – być zdrowym…” A niżej, małym 
drukiem, niczym na bankowo-kredytowej za-
chęcie…. W programie: trochę poezji, trochę fraszek, 
prezentacja nowych książek Felicji Borzyszkowskiej-
Sękowskiej, dedykacje gratis…

No i co koledzy literaci? Jak myślicie, jaka 
była frekwencja? Nie pomnę już dziś 100-200 
osób! Sala pękała w szwach, a mój zapas książek 
rozszedł się szybciej niż przysłowiowe bułeczki. 
Zupełnie jak w czasach gdy autorzy w ogóle 
swych książek nie nosili, bo robili to księgarze, 
których dziś brak.

Bo i księgarni nie ma. Natomiast biblioteki, 
swój wcale nie nad-metraż muszą oddawać na 
„lepsze” cele. 

Dziś, skoro już o licznie obsadzonych spo-
tkaniach mowa – przypominają mi się promocje 
z lat 70-80, minionego wieku. To był sposób na 
życie. Metoda zarobkowanie! I to niezła. Zwa-
żywszy że…- że posłużę się przykładem Krynicy, 
gdzie spędzałam wszystkie przerwy semestralne 
i część wakacji – głosiłam prelekcje w Domach 
FWP, czasem 3-4 dziennie.

Inkasowałam sowite honoraria, a potem 
za to odpoczywałam, chociaż nie byłam aż tak 
obrotna jak jedna z gwiazd TVP, która jednego 
dnia miała spotkań 5 i inkasowała nie tylko 
honoraria, ale i…5-krotne przeloty LOTem. 
Potem musiała się spowiadać (tzn. w Podstawo-
wej Organizacji Partyjnej składać samokrytykę 
i postanowienie poprawy, ale zwracać grosiwa 
już nie musiała).

Wówczas frekwencję podbijały takie tematy 
jak: Miłość, Małżeństwo, Rodzina, bo właśnie taki 
cykl prowadziłam w „Tygodniu Kulturalnym” 
lub przygotowując, książkę eseistyczną „Trzecia 
płeć” mówiłam nt. „Kobieta, miłość i seks”, a 
także na podstawie książek z cyklu „Być…”, 
„Opowieści o wybitnych Polakach” – tylko, że 
wówczas dopytywano się o pikantne szczegóły 
z życia mych bohaterów, co dziś króluje w 
tabloidach.

Że kultura dziś boleśnie niedoinwestowana 
– odczuwają wszyscy, stąd tak dołująca rozwój 
młodzieży ucieczka w internet. Fundusz Wcza-
sów Pracowniczych przestał istnieć, sanatoria 
już nie co roku przydziela się nawet najbardziej 
potrzebującym. K.O.-wcy wymarli – mówi się 
o instruktorach kulturalno- oświatowych w 
uzdrowiskach, chociaż ci pragnęliby nadal słu-
żyć rozwojowi kultury polskiej i też boleją nad 
tym, gdy pisarzom każe się wynajmować sale, 

aby „sobie gadali o książkach” jak powiedziano 
nam w obiekcie, który od 10-leci hołubił  gło-
sicieli Dobrego Słowa. A kiedy przypomniałam 
im o mojej frekwencji, rzekli: - No dobra, salę 
damy, ale załatwi pani sprzątaczkę. A potem 
klucz odniesie! 

Z zachowanych fotosów wyziera też postać, 
rzadko wówczas jeszcze w Ojczyźnie widywanej 
kpt. żeglugi wielkiej Danuty Kobylińskiej-Walas, 
wraz z drugim mężem (pierwszy kpt. ż.w., o 
którym też mówię w książkach „Być kobietą” i 
„Być na Wybrzeżu” – zginął od zabłąkanej kuli 
na polowaniu), znanym tenorem Edmundem 
Wajdą  (ojciec śpiewającej Grażyny Brodziń-
skiej). Była też Lidia Korsakówna z mężem 
Brusikiewiczem.

Artyści ci, jak zawsze w moim Klubie Kobiet 
Twórczych – występowali honorowo. Ale kiedy 
uprosiłam ich o powtórzenie imprezy – nastę-
powała właśnie – tak bardzo przez nas upra-
gniona – Dobra Zmiana, więc… zażądano od 
nich zapłaty za salę. Obecna tam także pisarka i 
animatorka kultury, przybyła świeżo z emigracji 
do Stanów Zjednoczonych Maria Ginter wraz  z 
towarzyszącym jej aktorem, chcieli nawet ogłosić 
zbiórkę, aby ratować tradycje kultury polskiej i 
organizować takie imprezy częściej, zwłaszcza 
dla nauczycieli i młodzieży, bo – chociaż to dziś 
przez pryncypia ustaw o prawach autorskich 
zakazane – długo egzystowały wśród miłośni-

Felicja Borzyszkowska-Sękowska

Wielmożni literaci 

ków literatury i muzyki pirackie nagrania tych 
występów.

Kiedy „pocztą pantoflową” dowiedział się 
o tym Bogusław Kaczyński, to zobligował mnie 
wprost abym na Festiwalu Arii i Pieśni  im. Jana 
Kiepury w Krynicy Zdroju, opowiedziała o tym 
publicznie, na imprezie gloryfikującej sopran 
Wandy Polańskiej. Przyznam się stchórzyłam. 
Ale nieugięty Boguś – któż go nie pamięta? 
„wyciągnął mnie za uszy”, więc opowiedziałam, 
jak to na promocji „Być partnerem”, pod spód-
nicami pań, działały pirackie magnetofony, 
a potem soprany Polańskiej i Jezierskiej, roz-
brzmiewały pośród szkolnych ław. Primadonny 
były zachwycone i na pewno nawet nie pomy-
ślały o zadośćuczynieniu finansowym. Zresztą 
nie pobierały też ani grosza honorarium za 
kilkanaście! lat występów na imprezach Klubu 
Kobiet Twórczych w Muzeum Niepodległości, 
ale kiedy potem chciałam tam zorganizować 
50-lecie KKT, zażądano za salę 1600 zł za 1h. 
Ze łzami odmówiłyśmy. Ukarano za to nas 
obojętnością na uroczystości jubileuszu Mu-
zeum. Siedziałyśmy na schodach (w płaszczach 
bo i w szatni miejsc nie było) i patrzyłyśmy jak 
inni otrzymują kwiaty, dyplomy itp. Wszystko 
to ma obszerną dokumentację fotograficzną 
którą pomieszczę w książce „Ogród pełen róż 
i narcyzów”.  A szanownych literatów proszę o 
zintegrowanie się i wspólną walkę o kulturę.

Morderstwo w Gdańsku obrasta w dobrze 
nam znany kokon spraw spornych i niejasnych. 
Jest jednak zbrodnią popełnioną z rozmysłem, 
w starannie dobranej chwili – tak więc dokona-
ną na pokaz, aby zaimponować nie tak jeszcze 
zuchwałym naśladowcom. To, co jednych 
przeraża, dla innych jest bardzo wygodne. Został 
usunięty utalentowany szef miejskiej republiki 
(właśnie uszanowania tradycji „wolnego miasta” 
naznacza polityczny spór z Pawłem Adamo-
wiczem). Doszło więc do wymiany urzędnika 
wybieralnego na komisarza zależnego od rządu. 
Oczywiście legalnie. Nie ma jednak nic dziwne-
go w wykorzystywaniu legalnych procedur przy 
wykruszaniu demokracji. Dochodzenie musi 
brać pod uwagę ten motyw albo tę okoliczność. 
Musi uwzględniać pytanie: kto skorzystał. To jest 
zasadnicza różnica, niż kiedy zapytujemy o to, 
kto doprowadził do zbrodni.

Czynnik makropsychologiczny, z pozoru 
oczywisty, jest zupełnie osobną sprawą. Dałoby 
się go porównać do zbrodni popełnionej na 
Żydzie podczas hitlerowskiej okupacji: atmosfe-
ra, owszem, sprzyjała, nerwy były rozdygotane, 
nikt przytomny dzisiaj nie odmówiłby pomocy 
psychologa, a jednak morderstwo pozostaje 
morderstwem – tu na wszelki wypadek wyjaśnię, 
że mówię o morderstwie, a nie „tylko” odmowie 
pomocy.

Brakuje nam konkretu, uwolnienia od 
zastępczych tematów, jakie momentalnie bu-
dzą naturalne spory. Na prezydencie Gdańska 
popełniona została zbrodnia; każda zbrodnia 
ma motyw. Mądrzejszy, głupszy, zrozumiały, 
bezrozumny. To nie zmienia postaci rzeczy. 
Ta w Gdańsku, była umyślna, wyreżyserowana 
z użyciem reżyserii widowiska, które przypieczę-
towała. Mordercy ani o godzinę wcześniej nie 
porwały nerwy, ani bezmyślność nie spowolniła 
o godzinkę tego czynu. I nie jest ważne, co wy-

krzykiwał z estrady. Jak go resocjalizowano, kiedy 
odbywał karę za bandyterkę. Czy miał porząd-
nego adwokata, czy tak jak w kilku znanych mi 
sprawach (eksmisyjno-rozwodowych) mecenas 
inkasuje należność i nawet się nie zjawia na 
rozprawie. Jesteśmy dorośli, nie wolno zabijać. 
Atak na Pawła Adamowicza na pewno nie był 
aktem samoobrony.

Kto więc skorzystał? Zostawmy prezydenta 
Putina, bo ta korzyść, bezsporna, jest zaledwie 
rykoszetem. Zyskał polski rząd, obecnie Gdańsk 
podlega rządowi. W którym punkcie rząd po-
pierał politykę zamordowanego prezydenta? W 
żadnym, stanowiącym o formacie politycznym 
Pawła Adamowicza. Jeszcze Adamowicz umierał, 
kiedy prezydent Duda podkreślił, że „różnili 
się”. Prezydent Duda nie kłamał. Samorządom 
opozycyjnym grożono już zaciśnięciem „pań-
stwowej” portmonetki. Pod niedofinansowanym 
samorządem rośnie frustracja wyborców. Części 
ludzi nie stać na prasę, na satelitarne telewizje, 
jednym słowem na informację. Przy okazji, na 
dobre kursy językowe: skazani na język ojczysty, 
owszem, zachwaszczają go angielskim, ale nie 
potrafią myśleć jak Luksemburczyk, Badeńczyk, 
Francuz, Belg, Słowen, Norweg czy Fin. Są poza 
kręgiem ich oczywistości. Czy rządowi zależy na 
rzetelnej informacji? Gdyby tak było, cyfryzację 
i oświatę powierzyłby osobom światłym, rozu-
miejącym te oczywistości Fina, Bretona, Szkota, 
Irlanczyka czy Łotysza.

I w tej sytuacji żałobne serca i dramat 
Jerzego Owsiaka nic nie wnoszą. Ani standard 
bezpieczeństwa. Można przecież wytoczyć pro-
ces Kosciołowi za niedopełnienie obowiązków, 
gdyby podchodzący do komunii ugodził nożem 
wojskowym biskupa metropolitę. Była policja? 
Nie. Była sprawna ochrona? Ależ skąd. Morder-
stwo byłoby morderstwem. 

Urszula Małgorzata Benka 

Dla jasności
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Mówi się potocznie i powszechnie, że 
jedyną sprawiedliwością na tym świecie jest 
śmierć człowieka; nieuchronna i wszyscy jej 
podlegają. Czym konkretnie jest śmierć: 
- odejściem w nicość, czy przejściem do 
innych wymiarów uniwersum, w trybie 
odłączenia ciała od duszy? Czy śmierć od 
chwili poczęcia tylko biologicznie wrasta w 
osobę, czy my skrycie nasiąkamy Jej naturą 
swą nadmierną wolą życia i bojaźliwym 
odrzuceniem ostateczności? Czy śmierć 
jest drapieżnym zwierzęciem, które trudno 
oswoić, czy może być psem przewodnikiem 
dla ociemniałych błyskotkami tego świata? 
Czy jest Osobą, czy specyficzną „rzeczą” 
in statu nascendi, jak pisał św. Paweł w I 
liście do Koryntian: „Jako ostatni wróg, 
zostanie pokonana śmierć”? Termin wróg 
sugeruje osobę, ale przecież niekoniecz-
nie: - wrogiem śmiertelnym człowieka są 
metaboliczne przemiany życia, nadmiar 
namiętności, nieorganiczne żywioły ma-
terii; bywa że wrogiem możemy być sami 
dla siebie, jest nim osobowy, bezcielesny 
szatan, brat aniołów. 

W Starym Testamencie kwestia po-
chodzenia śmierci jest jasno postawiona, 
to konsekwencja grzechu, czyli jest karą 
za brak ufności wobec Boga Stworzyciela. 
Nie ma nikogo bez występku wobec prawa 
naturalnego i ten fakt generuje nieuchron-
ność śmierci. 

W Nowym Testamencie natchniony 
autor Listu do Hebrajczyków pisze: „po-
stanowione ludziom raz umrzeć, a potem 
sąd”.  W tym kontekście trzeba pytać: czy 
ze śmiercią można się sensownie prawować 
jak z Bogiem - Katem, ewentualnie Carem, 
czy tylko kornie uznawać Ją jako nieodłącz-
ną karę za swe winy? 

Czy możliwy jest akt wyboru, ostatecz-
nego opowiedzenia się po stronie dobra 
albo zła, w „bezczasowym przełomie” 
przejścia z ziemi w nieznane Niebo, bądź 
do Otchłani, jak sugeruje Ladislaus Boros, 
który w swym „Mysterium mortis” stawia 
dość frapującą intelektualnie hipotezę: „w 
śmierci otwiera się możliwość pierwszego 
w pełni osobowego aktu człowieka; tym 
samym jest ona bytowo uprzywilejowanym 
miejscem świadomego stawania się, wolno-
ści, spotkania z Bogiem i podjęcia decyzji 
o swoim wiecznym losie.1” Zakładając że 
trzeba rozróżnić umieranie od śmierci, Bo-

Rafał Jaworski

Śmierć jako dyscyplina życia i sztuki

ros zauważa, że „człowiek nie ma żadnego 
bezpośredniego doświadczenia śmierci”. 
Jest to proste i trafne: - doświadczenie 
śmierci jest jednorazowe i nie da się go po-
wtórzyć w trybie treningu np. skoku wzwyż, 
w dal i wstecz - jednocześnie. „Bezczasowy 
przełom” w zawieszeniu czasu, o którego 
naturze niewiele wiemy!? Jest to hipoteza, 
tylko hipoteza. „Promuje” w sposób abso-
lutny wolną wolę człowieka. Śmierć jest 
niewątpliwie zdarzeniem metafizycznym i 
w tym „bezczasowym przełomie” musiałoby 
wystąpić kilka aktów duchowych, redukując 
najprościej: -  konieczne pełne poznanie 
„twarzą w twarz” i usytuowanie siebie w 
kontekście tegoż poznania. 

Śmierć została w ludzkich wyobraże-
niach silnie, a może nawet przesadnie, 
upersonifikowana. Jak pisze Johan Hu-
izinga: „Wizerunek śmierci znany był (…) 
jako apokaliptyczny jeździec galopujący 
po stosach leżących na ziemi ciał, jako 
megiera zlatująca w dół na skrzydłach nie-
toperza, wreszcie jako szkielet z kosą lub 
łukiem i strzałą, czasem jadący na wozie 
ciągnionym przez woły… 2 Ukazanie jej 
jako bezczasowego miejsca wyboru w wart-
kiej rzece czasu jest nowatorskie, w duchu 
po Vaticanum secundum, ale jednocześnie 
zaprzecza sensowności kształcenia się w 
sztuce dobrego życia dla śmierci owocują-
cej nowym życiem.

Śmierć można też określać jako naj-
ważniejszą pieszą aortę nowego życia, jako 
„Drogę, którą wszyscy idziemy”, „drogę 
przeznaczoną ludziom na całej ziemi”, co 
obrazują np. słowa z V-ego wieku przed 
Chr., z Księgi Hioba:  „…pójdę, skąd nie 
ma powrotu”. Reminiscencją tejże frazy 
jest udzielanie odchodzącym Eucharystii 
jako viaticum, prowiantu duchowego, „fi-
zycznego” wzmocnienia przed przejściem 
do wieczności. Wiatyk współcześnie prze-
kwalifikowano na sakrament chorych, a to 
nie to samo. Zamiast procesu umierania i 
aktu śmierci napisałem o „przejściu”, czyli 
jestem mentalnie i niepostrzeżenie dla 
mnie samego człowiekiem XXI wieku, a nie 
jakimś wędrowcem błądzącym po epokach 
głębszej refleksji. Pewnie wirus post-prawdy 
usiadł na moim sercu i rozumie.  

Pytajmy też: - czy każdy ma swoją, 
własną śmierć i z nią współżyje w kontro-
wersjach, które mogą być dyskutowane na 

poziomie wykraczającym poza cielesność 
człowieka?  To indagowanie jest retorycz-
ne, ale znamy odpowiedź  Poety: „… ży-
czenie posiadania własnej śmierci spotyka 
się coraz rzadziej, jeszcze chwila, a stanie 
się równie rzadkim jak własne życie”- pisał 
R.M. Rilke ok. roku 1910. Jego proroctwo 
się spełniło. Mało kto żyje własnym życiem, 
choć tak wielu osobom wydaje się, że speł-
niają się zupełnie w ramach swej woli i są 
„człowiekiem, który sam siebie zrobił” w 
sensie odniesień społecznych. Żyjemy w 
dyktacie cywilizacji, której wytwory i za-
chowania wdzierają się nawet w zakonne 
ostępy klauzury.  Ale w organiczne życie 
drapieżnie, czasami niezauważalnie, wpi-
suje się rak śmierci, mnoży swe komórki. 
To przyjmijmy jako oczywistość. Znacz-
nie gorzej jeśli dotyka sfery duchowej, 
powoduje jej  uwiąd i w konsekwencji 
zaprzeczenie jej istnienia. Jeśli się chce 
odczuwać radość istnienia, trzeba mieć 
udział w jej przeciwstawieniach: - udręce, 
bólu, zagubieniu i chorobie. Jeśli się chce 
świadczyć o jakiejś wartości, trzeba mieć 
świadomość, że czasem trzeba znosić nie 
tylko niedogodności, ale nawet oddać 
życie dla jakiejś sprawy albo idei. W Tra-
cji, przed narodzeniem Chrystusa, kiedy 
rodził się człowiek, ludzie płakali, a kiedy 
umierał i oddawali mu „ostatnią posługę”, 
wręcz przeciwnie, byli pogodzeni – pełni 
szczęścia, że odszedł do innego, lepszego 
świata. Ks. Józef Baka, barokowy mistrz „po-
etyckiego kiczu” pisał: ”Śmierć babula,/ jak 
cebula/ łzy wyciska/ gdy przyciska.” Mimo 
oferowanej nieopisywalnej radości życia 
wiecznego, chrześcijanie rzewnie i szczerze 
płaczą w obliczu odejścia bliskiej osoby, 
odwrotnie niż wspomniani wyżej Trakowie. 
Ale nawet w takiej perspektywie życie nie 
jest wartością najwyższą, którą jest honor 
i godność życia, a nie trwanie „na siłę”, za 
wszelką cenę, cenę upokorzenia.

Okres późnego średniowiecza, potem 
baroku wprowadził do malarstwa, rzeźby i 
sztuk operowania słowem dynamikę przed-
stawień, a więc i pewien teatralny gest. 
Obraz miał oddziaływać żywiołowo na serce 
człowieka, a jednocześnie uczyć (analfabe-
tyzm ogółu był faktem). Charakterystycz-
nym typem obrazu okresu XV – XVIII w. 
są „tańce śmierci”. W sposób alegoryczny 
ukazywały znikomość życia ludzkiego na 
„tym padole łez”, jego marność w stosunku 
do nieskończonej wieczności. Były to na 
ogół obrazy nie przedstawiające większych 
wartości artystycznych, a jedynie walory 
przekazu duchowego i moralizatorskiego. 
W Krakowie, obok Wawelu, w kościele oo. 
Bernardynów zawieszone jest takie płótno 
o wielkim ładunku emocjonalnym. Podob-
ne znajduje się w Kalwarii Zebrzydowskiej 
u wejścia do bazyliki. Tam trupie szkielety 
tańczą w jednym kręgu z pełnymi pychy i 
zmysłowości damami i panami z „dobrych 
rodów”. Są ilustracją religijną, metafi-
zyczną. Świadczą o duchu epoki. Ks. Baka 
ostrzega przed pychą powodzenia:
„Pan jak dąb,
Śmierci ząb
Z pnia zwali,
Obali.”

To fragment tekstu  „Uwag o śmierci 
niechybnej” ks. Jezuity, które swą lapi-
darnością i groteskowością, bliskie są 
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wizerunkom „tańców śmierci”, pobudzają 
refleksje, ale i mogą wywoływać te zastano-
wienia poprzez śmiech, śmiech po zażyciu 
„używek” językowych.

Krzysztof Warszewicki (zm. 1602), 
dyplomata, pisarz, dworak w końcu, zaleca 
umierającym: „A skoro wszyscy kierujemy 
się przyjemnością życia i szukamy uroków 
natury, uczmy się także stosownie umie-
rać…” Objawiają się więc już wtedy świeckie 
kryteria etyczne: - zaczyna się od życia i 
szablon bliski epikurejskiego pojmowania 
sensu bytowania, kreuje „stosowność umie-
rania”. Może to jest „medycyna duchowa” w 
formie i pod presją dyplomatyki i łowów?

 „Usterka na łączach” – to tytuł mo-
jego wiersza, którego tekst znalazłem w 
szpargałach sprzed wielu lat (1987), do-
kumentuje on koegzystencję piszącego z 
zagadnieniem umierania i śmierci. Byłem 
wtedy w sile wieku, okresie akme. Dialog ze 
śmiercią był dla mnie czymś naturalnym, 
choć chronicznie niezrozumiałym dla 
kręgu przyjaciół i znajomych, który chciał 
„żyć”, żyć bardzo intensywnie, bez miary 
fizycznych i  tradycjonalnych ograniczeń: 
Nie zadrży powieka. Przyjmą wszystko –
Ludzie XX-ego wieku. A szepnij: ŚMIERĆ 
– ujrzysz
przerażenie. Zawiśnie na wargach
najsłodziej cynicznych, w ufnym sercu
ochronnych barw zaćmi się kineskop.
I dodaj: Bieda…

- Jaki niemoralny! – odwrócą się od cie-
bie,
kwarantannę wyznaczą towarzyską i źle 
prześpią może noc jedną. 

            „Świętem narodowym jest święto 
umarłych”,
którzy śmierć mieli, bo było i życie.
Zdają się do nas niemo krzyczeć,
do zbłąkanych  w kroplówkach i morfi-
nie:
O, tak! Wyzwolony człowiek –
już lepszej rasy homunkulus
na luzie. Prócz tego, co z nami 
rośnie, co jedynie
przetrwa: będzie – naprawdę.

Śmierć: Pospolita Rzecz –
lakmusowy papierek
osobowej wrażliwości 

„Wszelka wspólnota czyni pospoli-
tym”– zauważył  Fryderyk Nietsche – a 
śmierć jest pojedyńcza  najbardziej, więc 
nigdy nie jest pospolita, choć jako taka 
może być z zewnątrz  postrzegana, szcze-
gólnie w trybie nagłego gwałtu, katastrofy. 
A więc infantylizmem jest ucieczka od te-
matu ostatecznego odejścia. Można mieć 
władzę, moc i zewnętrzną męskość, czy 
elementarną kobiecość i odraczać strach 
przed „odejściem”. Może ja nie chciałem 
do tego błogostanu bezmyślnie dążyć. Ale 
pospolitość wspólnoty nie jest dogmatem. 
Po przytoczeniu powyższej uwagi klasyka 
od śmierci Boga, byłem w franciszkańskim 
kościele na Mszy Św. w dniu Szczepana 
Męczennika. I tam przypomniałem sobie 
o tej sugerowanej „pospolitości”. Wydała 
mi się zdecydowanie przerysowana. We 
wspólnocie na ogół każdy ma stosowne, 
właściwe miejsce, choć w sensie intelek-
tualnym zgromadzenie obniża poziom re-

fleksji. Przytoczę fragment wiersza Dylana 
Thomasa „Dialog modlitw”:
„Czy dziecko ma spać błogo a mężczyzna 
płakać?
Dialog dwu modlitw w nocy odmawianych 
właśnie
W żywych, w martwych nie zgaśnie; męż-
czyzna, co kroczy
Do konającej, taką niech ujrzy od progu,

By w promieniu miłości nie mogła umie-
rać.”

Tak więc poeta  sugeruje, że miłość 
kasuje konsekwencje śmierci, sam akt 
śmierci, przekracza sąd, uniewinnia winę. 
Dojrzałość człowieka to zrozumienie per-
spektywy własnego życia w cieple najwyż-
szego uczucia - miłości.

Śmierć bywała ulubionym tematem 
przeszłych poetów. U Franciszka Villon’a 
była to agonia i fascynacja przemijaniem: 
„Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi” - proste 
stwierdzenie, które wyraża ziemskie prze-
mijanie, znikomość przewag na tym świe-
cie: „Umarł y Parys y Helena;/  Kto bądź  
umiera, w męce schodzi;/ Czy mu serdecz-
na pęknie wena,/  Czy wnątrze  żółcią się 
zasmrodzi, Skona, złym potem uznoiony!” 
Ale ten passus o śmierci nasz frant poeta 
kończy ironicznie: „Musiszże mąk tych 
czekać kornie?/ Tak, albo żywcem iść do 
nieba.” Jak na sutenera i klienta więzień 
niezły sarkazm, znaczy ta alternatywa „albo 
żywcem iść do nieba”.

Trzy wieki później pojawia się refleksja 
bardziej głęboka, zawarta pod charakte-
rystycznym, bezpośrednim tytułem „Do-
świadczenie śmierci”: „O tych odejściach, 
których nasz los nie obchodzi/ nie wiemy 
nic. Nie ma powodu, byśmy/ okazywali 
miłość, nienawiść lub podziw/ śmierci, 
którą odkształca w sposób tak wymyślny// 
tragicznej skargi maska i żałoba”. Tak, nie 
ma powodu; jest przyzwolenie i oswajanie 
bez miłosnej egzaltacji, bądź wrogie za-
cietrzewienie w totalnym, bezrozumnym 
sprzeciwie.

Śmierć incydentalnie gości u poetów 
współczesnych, coraz mniej wyraziście, jak-
by bali się wymogów politycznej poprawno-
ści. Jeszcze da się w tym kontekście i sensie 
cytować wiersz Janusza Szubera (ur. 1934), 
czyli jednak z innej epoki:
ęJuż niczemu się nie dziwię
I donikąd się nie spieszę,
W czarnobrewej cerkwi złożę
Moich kości pusty gotyk.

I nadzieja bez nadziei,
Że On  - Spas Nierukotwornyj –
Od nicości mnie wybawi
Żywy przejdę przez wrota śmierci.

Poeta sugeruje, że można specyficznie 
„Żywym” przejść przez wrota śmierci. To 
„żywcem” występowało u wyżej cytowanego 
Villona, ale w jakimż innym wydźwięku. 
Czytając powyższy tekst Szubera, automa-
tycznie skojarzył mi się z nim początek wier-
sza Wiliama Blake’a: „Przejdę przez Wrota 
Gniewu,/ U kresu dnia odnajdę/ Ścieżkę, 
co na mnie czeka./ Błoga mnie łaska wie-
dzie,/ Westchnieniem witam, skruchą/ Tej 
nowej brzask światłości.” To nic, że wiersz 
formalnie traktuje o „Poranku”, bo czyż 
śmierć nie jest sygnałem dla nowego życia, 

światła innej rzeczywistości?! 
 „Ars moriendi”, to wskazywanie pro-

cesu czy też procedur „dobrego odchodze-
nia w śmierć”: - takie słynne i niezwykle 
popularne w swoim czasie traktaty napi-
sali u schyłku średniowiecza: Jan Gerson, 
Mateusz z Krakowa, Jakub z Paradyża, 
Dominik Capranice i wielu pomniejszych. 
Śmierć, umieranie, gwałtowne agonie go-
ściły wtedy na ulicach miast, mościły ich 
bruki stertami trupów, morowe powietrze 
zabijało hurtowo, efektownie i efektywnie, 
jak by to opisali współcześni dziennikarze 
newsu i hitu. Każda przeszła „Ars mo-
riendi”: „obejmuje dwa rodzaje pouczeń 
i przepisów: zadaniem jednych jest takie 
poprowadzenie człowieka drogą ku grani-
cy życia doczesnego (…) aby bez strachu 
mogli oczekiwać formalności związanych z 
przeprawą, drugi rodzaj dotyczy już chwil 
poprzedzających przekroczenie granicy i 
należą doń one formalności, od których zale-
ży, czy po drugiej stronie otworzy się przed 
duszą zmarłego gościniec do wieczności.3” 
Drugi rodzaj jest zasadniczy i decydujący 
dla dalszego losu człowieka.

Obecnie proces umierania konkret-
nej osoby jest eliminowany z postrzegania 
innych ludzi. Zastępuje go informacja, kar-
teczka pod kościołem, kondukt samocho-
dów rodziny i znajomych, anons w Gazecie. 
Jak grzyby po deszczu zakłada się i buduje 
hospicja i przytułki, na ogół chrześcijańskie 
z natury i materii, choć dyktowane wygodą 
tych co pozostają. Cmentarze dawniej usy-
tuowane wokół kościołów są ewakuowane  
na najdalsze obrzeża miast i osiedli, zwłok 
nie wolno przechowywać do czasu pogrze-
bu w rodzinnym domu. Gdyby ktoś napisał 
współczesną, genialnie ułożoną „Sztukę 
umierania”, nawet nazywając ją eufemi-
stycznie „Sztuką odchodzenia”,  żaden 
wydawca I-ej i zapewne II Ligi w klasyfikacji 
uznania wartości przedsiębiorstw zwanych 
dumnie Wydawnictwami, nie byłby takim 
dziełem zainteresowany. Znamiona praw-
dziwości zakodowane w słowach nie mają 
wartości.

Michel de Montaigne, pierwszy z no-
wożytnych eseistów,  jeden z rozdziałów 
swych „Prób” opatrzył charakterystycznym 
tytułem: „ Jako filozofować znaczy uczyć się 
umierać”. Pisze tam „Celem naszej wędrów-
ki jest śmierć; nieunikniony przedmiot 
naszego dążenia… przeraża… Lekarstwem 
pospólstwa jest nie myśleć o tym, ale jakaż 
to głupota, jakaż tępość może sprowadzić 
tak grube zaślepienie? Trzebaż chyba osłu 
zakładać uzdę na ogon:  Qui capite ipse suo 
instituit vestrigia retro, czyli „Co łbem wybija 
ślady, gdy w tył kroczy” (Lukrecjusz).

Ten cytat jest niezwykle mocny, zakła-
da że postawa wobec śmierci dzieli ludzi 
na pospolitych i tych, którzy swą postawą 
kwalifikują się na wybranych do prawdy. 
Deklaruje, że celem życia jest śmierć. 
Montaigne posługując się autorytetem 
Cycerona powiada, „iż filozofować jest 
nie co insze, jeno gotować się do śmierci. 
A to dlatego, iż studia i kontemplacja 
wywodzą niejako duszę poza nas samych i 
zatrudniają poza ciałem, co jest jak gdyby 
szkołą i podobieństwem śmierci; albo też, 
że cała mądrość i rozum świata zdążają 
wreszcie do tego punktu, aby nas nauczyć 
nie lękać sie śmierci.4” O ile pierwsza część 

dokoñczenie na str. 6
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przytoczonego passusu wydaje się celna, o 
tyle druga rekapitulacja jawi się jako raczej 
wątpliwa. Lęk przed śmiercią, a właściwie 
konsekwencją życia zawsze pozostaje. Nie 
znamy przecież wyroku Boskiego Sądu, 
którego przewód mamy zapowiedziany. 
Nikt nie jest bez grzechu, choć możemy 
się podniecać, że np. sakrament chorych 
niweluje wszelkie winy, „choćby grzechy 
nasze były jak szkarłat - nad śnieg wybiele-
ją”– jak mówi psalmista. Optymizm co do 
miłosierdzia bez granic jest chwalebny i 
uprawniony proroctwem, ale żyć źle, licząc 
na miłosierdzie Boże, jest jawną naiwno-
ścią, wybiegiem prymitywnym.

Skomentuję owo specyficzne „wybrań-
stwo” do i dla Prawdy własnymi słowami w 
ich formie nieco wiązanej:  „Wybrani prze-
chodzą nago/ przez żywą rzekę ognia,/ 
szary płomień. Na drugim brzegu/ czeka 
ich izba odchodzenia od zmysłów.//  Kie-
dy ciało odwyknie od siebie, umysł/ od 
lotnych wizji, rozum od rachunku zdań - / 
na mgnienie oka/ - do nieba przybija ich/ 
złoty deszcz łaski.” Wierność i „wybraństwo” 
są różnej natury, choć odwołują się do tego 
samego źródła wiary, wyboru i poznania.

Wróćmy do Biblii, do konsekwencji 
praktycznych stosowania mojżeszowego 
Prawa: „Ofiara na oczyszczenie, którą mat-
ka składała po urodzeniu dziecka, posiada 
zadziwiającą nazwę ofiara przebłagalna. (…) 
Słowo przewinienie – nawet nieumyślne 
– przywodzi na myśl poczucie winy, a w 
każdym bądź razie, odpowiedzialności. 
Urodzić dziecko to z pewnością przyjąć za 
nie odpowiedzialność. A gdzie usytuować 
ewentualne poczucie winy? Nie zagłębia-
jąc się w tajniki psychoanalizy, musimy 
zadowolić się stwierdzeniem, że dać komuś 
życie, oznacza zarazem, biorąc pod uwagę 
kres tego życia, dać mu śmierć. (…) A na-
rodziny dziewczynki – przyszłej dawczyni 
życia – mogą być uznane za jeszcze silniej 
związane z cyklem życia i śmierci aniżeli na-
rodziny chłopca. Hipotezę tę wzmacnia po-
nadto fakt, że w Biblii pojęcie nieczystości 
jest nieodmiennie związane z kontaktem 
ze śmiercią”5. Twierdzenie, że dawczyni 
życia może być rytualnie „nieczysta” jest 
szokujące: - przecież dzięki „dawczyni ży-
cia” istniejemy indywidualnie i jako jedyny, 
rozumny gatunek. Jednak nasza epoka to 
również  przyzwolenie liberalnych „elit” 
na aborcję, także aborcję eugeniczną, 
przy jednoczesnej gloryfikacji każdego 
przejawu życia, nawet zielonych żabek przy 
autostradach, czy chorych zwierząt. Teore-
tycznie żyjemy pod rządami nawołującymi 
instytucjonalnie do mnożenia poczętego 
życia dla realizacji godziwych celów spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Pomieszanie 
z poplątaniem nie jest przywilejem prze-
szłości, będzie w coraz większym stopniu 
znamionowało przyszłość.

„Sprawy duchowe oglądasz” – mówi 
Chrystus do Św. Brygidy. Przytoczę cytat z 
45 rozdziału I ks. Objawienia św. Brygidy: 
„Choć jestem sprawiedliwy i miłosierny, nie 
będę sądził bez miłosierdzia, a świadczył 
miłosierdzia bez sprawiedliwości.” Patrzę 
na „Tajemnicę szczęścia” św. Brygidy 
Szwedzkiej, którą obdarowała mnie moja 
Matka z dedykacją: „Miej serce i patrz 

końca”.  A więc „patrz końca”. „W moim 
początku jest mój kres6” – pisze T. S. Eliot 
- „In my beginning ist my end” - otwierając 
poemat „East Coker”,  ale kończy równie 
prostym stwierdzeniem „W moim końcu 
jest początek” -  „In my end ist my begin-
ning ”. Jedno i drugie zdanie ma jasne 
odniesienie do domeny śmierci. Polski 
tłumacz nie podjął tego rozróżnienia i oba 
zdania spolszczył jako: „W moim początku 
jest mój kres”. Wydaje się to horrendalnym 
spłaszczeniem myśli Eliota. 

Ten tekst zacząłem pisać w przed-
dzień Wigilii Bożego Narodzenia A.D. 
2018. To mało „magiczne” zaczynać ta-
kie rozważania między Zwiastowaniem, 
a przed Świętem Narodzenia Dzieciątka 
Jezus. Śmierć jest tajemnicą tajemnic, 
nierozszyfrowaną pozostanie do czasu 
indywidualnego spożycia jej smaku i do-
tyku konsekwencji. Zadałem moc pytań. 
Na żadne nie ma jasnej odpowiedzi. Są 
intuicje, hipotezy, objawienia. Tajemnica 
pozostaje tajemnicą. Przez największe 
„Te”, „Te Deum laudamus”. 

Powołam się jeszcze raz na autora 
„Jesieni średniowiecza”, który dowodzi, 
że ponad 500 lat temu:  ”Zewnętrzne 
formy wszystkich przypadków ludzkiego 
życia rysowały się o wiele ostrzej niż dzi-
siaj. Dystans między cierpieniem i rado-
ścią, między szczęściem i nieszczęściem 
wydawał się wtedy o wiele większy. (…) 
Wielkie zdarzenia: urodziny, małżeństwo, 
śmierć, opromieniał  - dzięki sakramen-
towi – blask boskiej tajemnicy”. Niestety, 
te rozróżnienia obumierały w sztuczy-
dłach i obłudzie intelektu Oświecenia, 
niwelowały się konsekwentnie w okresie 
między wielkimi Wojnami, w którym żył 
Autor powyższych słów, a obecnie umac-
niają się w projekcji post-rzeczywistości. 
Nie zastanawiałem się nad odejściem w 
nicość nicości, nad dogmatem ateistów, 
że po śmierci nie ma nic, bo nie wzbudza 
to ponadczasowej refleksji. To założenie 
jest martwe nieuchronnie jak człowiek 
zmarły wedle tej koncepcji. Mam dobre 
relacje z osobami, które egzystują w 
aurze poza-duchowej, wręcz duchowość 
aktywnie kwestionują. Moje nieme współ-
czucie dla ich wewnętrznego ubóstwa 
boleśnie ich obejmuje, ich ubogość jest 
jednak innego typu niż ta z Kazania na 
Górze: „Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem ich jest królestwo niebieskie”. 
Im „królestwo niebieskie” jawi się bajka 
niegodna myślącego człowieka.

Na koniec przytoczę twórcę orga-
nicznego rozkładu, klimatu odchodzenia 
ponad wiekowych „staruszeczek”, piewcy 
ludzkiej padliny, specyficznych „La Dance 
macabre”, rozmaitych spleenów, Litanii do 
Szatana, ale w innym wymiarze, wymiarze 
świadectwa o naszej, ludzkiej kondycji:

„Bowiem zaprawdę, Panie,  jedynym 
na świecie

Dowodem co zaświadczy o naszej 
godności,

Jest ten szloch, który płynie z stulecia 
w stulecie,

By - nim skona – dopełznąć na próg 
twej wieczności.”

To zakończenie wiersza „Sygnały” 
winno być dla nas impulsem do uczuciowej 
i racjonalnej uczty głodu naszych intuicji, 

tez i antytez, wszystkiego co może być po-
mocne w dochodzeniu do prawdy i w tej 
Prawdzie osiągania jej konsekwencji.

styczeń  A.D. 2019 

Przypisy:
1 Ladislaus Boros „Istnienie wyzwolone Mysterium 

mortis” – IW Pax 1988, str. 137
2 Johan Huizinga „Jesień średniowiecza” – PIW 

W-wa 1992 r., str. 175
3 Maciej Włodarski „Ars moriendi w literaturze 

polskiej XV i XVI w.” – Społeczny Instytut Wy-
dawniczy ZNAK, Kraków 1987 r. str.152

4 Montaigne „Próby I”, PIW 1985 r. str. 201
5 Josy Eisenberg „Kobieta w czasach Biblii” – 

Wydawnictwo MARABUT Gdańsk 1996 str. 
124-125

6 T.S. Eliot „Poezje” –WL Kraków 1978 r., str.188-
189

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

Śmierć jako...
dokończenie ze str. 5
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Irena Batura

Chłopcy

- Tsza sie szanować dziewczynie
nie dawać sie dotykać chłopokom

z tego tylko grzych
- Babciu a w tańcu

- W tańcu możno
ale tylko przy ludziach

Szkoda
poprzedniej białej nocy
tak chciało się tańczyć
pod drzewem dojrzałych węgierek
a światło księżyca pogłębiało cienie

Należy skorzystać z przyzwolenia
Zabawa w Hyżnem
Zabratówce
Borku
na Błędowej
czy w tutejszej remizie

Kilka wesel
kapela Sowów z Piątkowej
wieczerzoków wpuszczano na podłogę

Józek Janik rwał się 
obejmował już w pasie
Bolek Korbecki
Józek Śmiałek
Olek Benbenek kurs tańca
ukończył w swoim technikum
i dobrze prowadził fokstrota  
Zważałam tylko
by na poranne dojenie zdążyć
nie było czasu na przebranie

Mleczarz już czekał
Siadałam pod krową na stołku
w sukience do tańca

Przyjaciele
których bałam się dotknąć
(chyba że w tańcu)
- Jednego zabrał obcy kontynent
- Drugiego miasto i inna kobieta
(powiadają: na nauczycielskiej emeryturze 
wrócił
do gniazda)
- Trzeciego - mówią ludzie – wody Sanu
- Czwartego – krajobraz śląskich kopalń
Innych wiejskich taneczników
podmuchy życia rozwiały

Obejmuję ukochanego
Dotykam go  już kilkadziesiąt lat

- Może to i dobrze
że babcie odchodzą
chociaż tęskno do ich nauk

9 stycznia 2017 

Jadwiga Pstrusińska

Paweł z Gdańska

Zajmuję się cerowaniem świata
Powiedziała siostra Małgorzata
A czy mogłaby siostra
Zacerować rany
Pawła z Gdańska
By nie trzeba było 
Chować go nieodwołalnie
Wszak msze święte
Celebrowane 
Nawet w bazylice
Nie zatrą przecie 
Krwawego śladu
Na obliczu 
Naszej historii 
Nie tak dawno 
Odzyskanej solidarnie 

Bydgoszcz, 19 stycznia 2019

Janusz Orlikowski

Bóg wraz z człowiekiem

bo zabawnie jest Bogu z człowiekiem
ale nie dlatego że On wie wszystko a my nic
a w każdym razie niewiele

myślę że cieszy się z naszej wspinaczki
w górę pomimo że wokół płaski teren
po którym można przejść swobodnie

nie może nam tego powiedzieć
dla naszego dobra; wtedy by dał rację
złu które wciąż czyha za Jego plecami

umowa wolnej woli zobowiązuje

nie może sobie na to pozwolić
zatem zabawnie Mu z nami
tak jak my to czujemy w spotkaniu z dzieckiem

które już myśli i kombinuje

a gdy radośnie pcha się tam gdzie nie powinno
my reagujemy ono często bywa płaczem
czy czasem nasze łzy nie mają podobnej genezy?

Gabriela Lilianna Cabaj

Słucham

Ta pielęgniarka Ala wczoraj umarła  
na raka - płakałam.  
Wiesz jak płakałam?  
Miała dopiero pięćdziesiąt jeden,  
a jej mała czternaście.  
 
Ich jamniczka Kika była parką  
z naszym Kacperkiem - ojciec się śmiał,  
że trzeba ich ożenić.  
 
Boję się wyjść z domu -  
najgorsze te schody, więc latam sobie 

Edmund Pietryk

Los

Bóg i śmierć w jednej chwili 
we wszystkich miejscach 
są wszechobecni
Są słowem utkanym z
czasu i przestrzeni
Bóg jest we wszechświecie 
bo inaczej tego świata by nie stworzył
Śmierć jest przypisana do ludzkiego losu
Zmęczony Bóg i wiecznie głodna śmierć
krążą po domu opieki
wśród trzeszczących kręgosłupów
i bolesnego skowytu
W zgiełku czarcich głosów
taki ich i nasz los
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Barowy, weekendowy krajobraz nocy 
- wrzask i dym papierosowy. Pospiesznie 
wymawiane słowa, gesty śmiałe, coraz 
śmielsze - sycone alkoholem i gęstnieją-
cym mrokiem. Dziesiątki wymalowanych 
na jaskrawo twarzy, smukłych ciał wycze-
kujących starcia z miastem. Skrywają w 
sobie historie - bezdzwięczne jak drzewa, 
które upadają samotnie. Przy stoliku, w 
imprezowym, dusznym zgiełku - siedzi 
Maria.

- Jestem panią nocy, panią tej dusz-
nej, barowej sali. Niespokojnym gestem 
dłoni

wprawiam mężczyzn w drżenie, nie-
cierpliwym ruchem głowy druzgoczę ich 
nadzieję.

Wybranym ofiaruję rozkosz skrytą 
pod zalotnym spojrzeniem. Nie znam 
żadnej z obecnych tu twarzy, jednak 
rozpoznaje wypełnione żarem spojrze-
nia. Widzę przyszłych wrogów - niskiego 
mężczyznę z urazą do wysokich kobiet, 
dziewczynę w spódnicy zbyt podobnej do 
mojej. Widzę przyszłych przyjaciół, teraz 
patrzę w ich ufne oczy. Nasze drogi dziś 
się przetną, nasze scenariusze złączą na 
chwile w jedno - wiem to. Widzę łowców 
i ofiary, damy w nocnych strojach, męż-
czyzn w sprawiających pozór elegancji ko-
szulach. Przyszłam tu dla nich, rozgrzać 
ich serca, ich przemarznięte jesiennym 
chłodem dusze. Jestem Marią, a to miasto 
należy do mnie.

Nierozróżnialna fala wdziera się do 
środka, znika bez śladu w tłumie. Przykry-
te cieniem sylwetki szukają obcych i sa-
motnych twarzy w naśladującym uśmiech 
grymasie. Na pękającym w dłoniach 
szkle, zdaniami ostrymi jak uschnięte 
źdźbło trawy, naszkicują im swoje obrazy. 
Coraz mniej powietrza, coraz mniej jest 
wolnych krzeseł, odurzone alkoholem 
ciała suną po parkiecie, zderzając się ze 
sobą. Szukają skrawka nocy świecącego 
wyłącznie dla nich. Obcy mężczyzna siada 
przy Marii.

Mogę? Proszę. Dziękuję. Jak masz na 
imię? Maria, Aleks, zimno dziś na dworze, 
lecz bawimy się dobrze, rozmawiamy: 
musisz wiedzieć - czekam tu na kogoś, to nic 
nie szkodzi, to tylko rozmowa, masz pięk-
ny głos, masz piękne oczy, może piwo, 
może papierosa? Co studiujesz, czym się 
zajmujesz, mam dwadzieścia jeden lat 
mieszkam niedaleko, jest tu tak tłoczno, 
duszno i głośno, złączmy nasze dłonie, 
zbliżmy swe ramiona, przepraszam nie 
mogę czekam na kogoś dziękuję za piwo ale 
idź już sobie  no to idę, ty głupia krowo, 
nie chcesz mej bliskości, wybitnej osobo-
wości, robisz błąd, którego pożałujesz, 
takich jak ty mam setki, tysiące, to miasto 
jest przecież moje, z jedną właśnie jestem 
umówiony - w tej chwili obraca się na pię-
cie, wychodzi. Otwiera drzwi baru, znika. 
Do pomieszczenia dostają się zagubione 

Paweł Barański

Maria

płatki pierwszorocznego śniegu. Giną 
zdeptane, roztopione pośród przylepio-
nego do podeszew piachu. Dziś kończy 
się jesień, właśnie nadeszła zima.

Napędzana alkoholem i papieroso-
wym dymem machina pędzi coraz szyb-
ciej. Kolejne jej trybiki wchodzą do sali 
i natychmiast stają się częścią idealnie 
skomponowanego obrazu - tak jakby ich 
brak groził zawaleniem całości, mającej 
się przecież dobrze przed ich przyjściem; 
i będącej mieć dobrze, gdy znikną - bra-
kujący fragment natychmiast zastąpi 
inny, równie wyjątkowy, równie anoni-
mowy, znaczący tak wiele i jednocześnie 
nieznaczący nic.

- Czuję przeszywające mnie spoj-
rzenia, gorące i łaknące oczy niepewnie 
oczekujące

odwzajemnienia. Przeglądam - ka-
talog obecnych tu postaci, znajdujących 
w dzisiejszej ofercie twarzy. Czekam. żar 
zawieszonego na mnie wzroku opada, 
gaśnie bezpowrotnie

- staje się popiołem. Pełni złudzeń 
obracają się plecami - unikają piętna 
odtrącenia, z przypuszczeń formując 
obronną zbroję. Myślą: “Dziś jeszcze trafi 
się lepsza, ta widocznie nie była mi pisa-
na, właściwie wcale mi się nie podobała”. 
Ich oczy, ich dumnie odwrócone głowy 
nie spojrzą na mnie więcej tej nocy. Do-
strzegam mężczyznę, równym i pewnym 
krokiem wznoszącego się ponad pijacką 
chmarę, ponad wypuszczane przez nią 
kłęby papierosowego dymu. Siada przy 
barze. Zamawia drinka, rozgląda po 
kobiecych twarzach. Patrzy na mnie. 
Rozkwitam, pod jego spojrzeniem rosnę 
i dojrzewam - dopiero przy publice staje 
się w pełni kobiecą. Nikt nie oprze się 
moim kokieteryjnym gestom, gdy przy-
bieram postać ideału wdzięku. Wstaje, 
idzie do mnie; nie – jednak zmienia kie-
runek, wstaje i znika, w gęsto upchanym 
korytarzu o wyszczerbionych ścianach z 
kamienia. Jak to? Czy jeszcze wróci, czy 
zajmie stojące obok krzesło? Dopijam 
piwo. Wraca, idzie w towarzystwie dziew-
czyny o krótkich nogach (krótszych od 
moich) i niedbale ułożonych włosach. 
Tracę równowagę, z każdym ich kro-
kiem czuję ziarno zazdrości kiełkujące w 
oczach. Czy woli ją ode mnie, czy znaczę 
tak nie wiele?

Odwracam twarz, nikt nie dostrzega 
wypisanej w niej urażonej dumy. Uspo-
kajam się -
przestaję przejmować. Przecież to o mnie 
śnią mężczyźni mijani na ulicach. To 
tylko pomyłka w obliczeniach - nie był 
nikim wyjątkowym, tej nocy na pewno 
trafie kogoś
lepszego. Spoglądam w inną stronę, jed-
nak on przechodząc obok mojego stolika, 
zatrzymuje się. Żegna kobietę o krótkich 
nogach i podchodzi do mnie, pewnym 

krokiem osoby sprawującej hegemonię.
- Hej. Spoglądałem na ciebie, pijąc 

drinka. Masz piękny uśmiech - mówi 
łagodnie.

- Dziękuję, czułam, że przyjdziesz. 
Pewnie chcesz usiąść, nie mam nic prze-
ciwko.

- Więc siadam. Kończy ci się piwo, 
zaraz wracam, tylko najpierw powiedz, 
co robisz tu sama?

- Nie lubię sobotnich, spędzonych 
samotnie w domu nocy. Bar zawsze coś 
do nich wnosi, gdy siedząc, czujnym 
wzrokiem wypatruję smukłych sylwetek i 
atrakcyjnych twarzy.

- Wiele nas łączy. Przyniosłem ci 
piwo, pij śmiało.

- Chcesz mnie upić? Powiem ci od 
razu, nie ze mną te numery, kilka piw 
to za mało, żeby zdjąć ze mnie stanik. 
Nie jestem jedną z tych idiotek - mówi 
łapczywym głosem i robi przerwę, by przy-
sunąć do ust kupione jej piwo. Zaczyna 
czuć się lżejsza, piękniejsza, zdania w jej 
głowie formują się coraz swobodniej, 
same wypływając z ust, mówiąc to, co 
myśli, słowami nieznającymi wstydu i 
werbalnych barier, słowami normalnie 
mającymi odwagę rozbrzmiewać wyłącz-
nie w jej czaszce.

- Nie śpię z byle kim, mam wysoko 
postawioną poprzeczkę. Mężczyzna musi 
sobą coś prezentować, sama jestem bar-
dzo wyjątkowa.

- Rozumiem. Lubię wyjątkowych lu-
dzi, cenię pewność siebie, ale chyba sama 
wiesz - każdy tu nuci tę pieśń. Zostawmy 
puste słowa. Chcesz kolejne piwo?

- Poproszę. Po prostu musisz wie-
dzieć, jak bardzo wyróżniam się z tego 
motłochu, z szeregu ludzi monotonnie 
zlanych z tłem - uśmiecha się, dodając - 
jestem panią tej nocy.

- Powiedz mi coś o sobie.
- Właśnie mówię, powiedziałam już 

wiele. Teraz twoja kolej.
- Rozumiem. Poczekaj chwilę, aż 

wrócę z toalety.

Odsuwa krzesło, uśmiechając grzecz-
nie, podnosi się, znika. Maria kończy 
czwarte piwo, obserwuje światła odbite w 
linoleum, strumień cieczy płynący dołem. 
Jej wzrok grzęźnie na tym obrazie, nogi 
Marii nagle wrastają w podłoże. Chce się 
podnieść, nie może.

W gruzy zmieniają się otaczające ją 
ściany, taniec setek identycznych twarzy. 
Jej policzek jest ciepły, jej policzek parzy 
- i gna w dół, balistycznym torem, ciągnąc 
głowę, w pół łamiąc szyję, pędzącą na spo-
tkanie dłoni bezwładnie leżących na sto-
le. Na ceracie w żółte plamy, nieforemna 
rzeźba, wielki kloc drewna wyrzeźbiony 
ręką ślepca, powoli stapia się z krzesłem. 
Zmrużonymi oczami spogląda w dal, w 
kierunku lewitujących, beznogich ciał, na 
skraju drewnianego widnokręgu, z któ-
rym pot i brud zlepiają jej twarz. Przestaje 
obowiązywać grawitacyjny ład - zaczyna 
się chwiać. Opuszcza ją duch, wznosząc 
się do chmur, nad dachy miast, skąd 
obserwuje płonący w oddali las. Sarni 
skowyt, kołysane wiatrem nagie drzewa. 
Maria Dusi się, osuwa z krzesła.
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- Spadam. Ktoś mnie łapie, oplata 
rękoma, zaciska wokół ramiona. Słyszę 
dźwięki, pozbawione sensu słowa. Chwie-
ję się, upadam. Jednak nie, balansuję, 
trzymając ścianę. Ktoś mi pomaga, chwyta 
mnie, dotyka. “Dlaczego, Mario?” – roz-
poznaję znany mi głos. Otwieram oczy, 
świat drży i stapia w jedno. Coś pcha mnie 
do przodu, wymusza stawiania kolejnych 
kroków. Audiowizualna fala rozbija mnie 
o skały, wypełnia płuca migoczącymi 
barwami. Kołyszą mną splecione z moimi 
dłonie, ziemia kurczy się i rozpada. Ręka, 
dziesiątki rąk jak z drewna, galopują 
wzdłuż mojego ciała. Czuję obcą ślinę 
na policzku, czuję ją na moich pełnych 
ciepła ustach. Spoglądam wprost, stara-
jąc się złapać ostrość na całującej mnie, 
bezimiennej twarzy.

- “Czy my się znamy?” - pytam.
- “Tańczymy. To chyba znaczy, że się 

znamy.” - odpowiada.
- “Dlaczego tańczymy?”
- “Bo jesteśmy piękni, bo jesteśmy 

młodzi i pijani”.

Maria wychodzi z baru, odpala papie-
rosa. Spotyka tam poznanego wcześniej 
mężczyznę.

- Znalazł się pan uciekinier. Zostawi-
łeś mnie, a miałeś przecież wrócić.

- To znów ty?
- Znów ja? Powinieneś raczej się 

ucieszyć!
- Przepraszam, muszę już iść.
- Nie rozumiem, jak możesz mnie 

zostawiać!? Znikać, gubić się w barze, 
unikać mnie, przerywać trwającą roz-
mowę?!

- Wybacz. Po prostu jesteś dla mnie 
zbyt wyjątkowa.

Serce Marii owija czarna kurtyna. 
Wraca do baru, do swojego stolika. Sie-
dząc samotnie, zawieszonym na ścianie 
wzrokiem obserwuje odbite w niej ludzkie 
cienie na deskach ich teatru, w granej od 
wieków sztuce o braku międzyludzkiego 
zrozumienia, gdzie każdy z aktorów jest 
odtwórcą głównej roli, gdzie na koniec 
z pustych trybun nie rozlegną się brawa. 
Jest tylko kolejnym cieniem, każdego 
tygodnia wracającym odgrywać wciąż 
to samo przedstawienie, szukać obcego 
mężczyzny, z którym nic jej nie łączy, 
interesującym nie bardziej, niż dziesiąt-
ki innych spotkanych tej samej nocy, o 
identycznie głodnych oczach, tak samo 
ciepłych dłoniach i ustach pełnych słów, 
które nigdy nic nie znaczą. Wychodząc z 
domu, często łudzi się, że droga wiodąca 
na miasto zaprowadzi ją do innego niż to 
miejsca, pozwalając nocy dobiec swego 
końca nowym i nieznanym scenariuszem, 
jednak raz odciśnięte w glebie ścieżki nie 
chcą zmienić swego toru i nawet gdy przy-
kryje je śnieg, wydeptane w świadomości 
drogi nie pozwolą przerwać fatum, zgubić 
między uliczkami o obco brzmiących 
nazwach i opuścić przeklętego miasta, 
dotrzeć na polanę pachnącą jak włosy 
matki, jak marzenia wydrapane cyrklem 
na powierzchni szkolnej ławki.

Był człowiekiem pełnym energii 
i refleksji zarazem. Robił dużo ale też 
dużo myślał, pykając nieodłączną fajkę. 
Należał do pokolenia „Solidarności”, bo 
takie pokolenie trzydziesto- i czterdzie-
stolatków robiło rewolucję lat 1980-1981. 
¼ społeczeństwa powstała, ½ godziła się 
z tym powstaniem, ale ktoś musiał pro-
wadził „bezpośrednie operacje”. Jerzy 
Suchanek „operował” w kulturze. Wyj-
mował ją z gorsetu skrępowania, otwierał 
na prawdę. Był w tym bezkompromisowy. 
Gdy w tygodniku „Kujawy” prowadziłem 
w tym czasie kolumnę „Oblicza Sztuki” 
i potrzebowałem recenzji plastycznych 
oraz teatralnych to przyjeżdżał do Byd-
goszczy aż z Sosnowca, badał i pisał. Jego 
cotygodniowe publikacje robiły wrażenie, 
pomagały wyzwalającej się sztuce.

Przede wszystkim jednak działał u 
siebie, na Śląsku. Gdy rewolucję solidar-
nościową przyhamował stan wojenny, to 
J. Suchanek kontynuował ją w swoistym 
podziemiu czyli w Piwnicy Literackiej przy 
Studenckim Domu Kultury „Zameczek-
Remedium” w Sosnowcu.  Tam wypatrywał 
młodych, dodawał im skrzydeł. To on 
wypatrzył Krzysztofa Siwczyka i zlecił mi 
druk jego debiutanckiej książki Dzikie 
dzieci (Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, 
Bydgoszcz 1995). Wypatrywał też innych, 
pomagał, za co, czyli upowszechnianie po-
ezji młodych twórców otrzymał nagrodę 
„Kogi Gdańskiej”. W 1996 roku zlecił mi 
druk zbioru wierszy Marcina Świetlickiego 
37 wierszy o wódce i papierosach. 

JERZY SUCHANEK – urodził się 1 
sierpnia 1953 r. w Bytomiu. Do 1956 r. 
mieszkał w Węgierskiej Górce, potem 
w Sosnowcu. Od 1991 roku mieszkał w 
Gliwicach. Zmarł w 2018 r.

Stefan Pastuszewski

Poeta z fajką

Wydal zbiory poetyckie: Proszę rozejść 
się do domów, (Sosnowiec 1974), 49 wierszy 
(Warszawa 1981), Jestem nie tylko słowem 
(Katowice-Sosnowiec 1963), Czytaj szeptem 
(Mysłowice 1991), Bębny Gdańsk 2007), Pu-
sto (Sosnowiec 2007), Widzimisię (Gdańsk 
2008), Ku (Sopot 2009), Jutro przeczytaj 
jeszcze raz. Wiersze wybrane (Mikołów 2010), 
zbiór przypowieści Ośle ziółka (Bydgoszcz 
2008) oraz powieść Prakula (Mikołów 
2009). Swoje wyrafinowane treściowo i 
formalnie wiersze, prozę i teksty krytyczne 
publikował - m.in. w „Literaturze”, „Prze-
mianach” „Poezji”, „Nowym Wyrazie”, 
„Kujawach”, „Integracjach”, „Studio”, 
„Autografie” „Opcjach”, „Śląsku”, „Arty-
lerii”, „Migotaniach -Przejaśnieniach”. 
„Akancie”, „Mediaskrypcie”,  „Arkadi, 
„Nowym Zagłębiu”, „Poboczach”, „Arte-
riach” „Toposie”, a  w antologiach: „Nowy 
sezon” (Mikołów 1997), „Arka poezji” 
(Bydgoszcz 1998), „Gliwicki Almanach 
Literacki” (Gliwice 2001), „Zagłębie po-
etów” (Katowice 2002).

Podczas rewolucji solidarnościowej 
zasmakował w czasopiśmiennictwie spo-
łecznym. Był więc współzałożycielem i 
redaktorem naczelnym gazety miejskiej 
„Życie Mysłowic (1990-1992), sekretarzem 
redakcji samorządowych tygodników „Wia-
domości Gliwickie” (1992-1993), „Nowe 
Wiadomości Gliwickie” (1994) - oraz 
tygodnika informacyjnego „7 - tygodni w 
Regionie” (Gliwice 1994-1995). W s p ó ł -
redaktor miesięcznika  samorządowego 
gminy Miedźna „Gminne Sprawy”. (od 
założenia-gazety w 1992) od lipca 2002 
do grudnia 2004 jego redaktor naczelny 
(w grudniu 2004 władze samorządowe 
gminy Miedźna zrezygnowały z wydawania 
„Gminnych Spraw”). Wydawca, i redaktor 
naczelny „Miedziańskiego Kwartalnika 
Kulturalnego” (Miedźna 2005).

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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Grzegorz Zientecki

Myśli

K Lepiej być znanym z cytatu niż z okładki
K Erudycja nigdy nie była przyczyną 
eksplozji mózgu, ale często była przyczyną 
erupcji pychy. 
K Nikt nie jest samotną wyspą, ale wszyscy 
razem jesteśmy  oceanem samotności.

Jarosław Andrusiewicz

„Inspiracje Wierzchowskim”

Fraszki

Alimenty I

Ujmę rzecz w dwa słówka:
„Najdroższa wejściówka”.

Uczynny biznesmen

Choć interes ma nieduży,
jednak chętnie paniom służy

Limeryki

***

Jan Kot- erotoman z Czarnocina
bardzo chciał iść w ślady Rasputina.
Najpierw wydłużył nazwisko,
później chciał wydłużyć wszystko.
Wziął kosztorys i … zrzedła mu mina.

***

Starzec z chóru w mieście Teby
marzył tylko o tym, żeby:
„Zerknąć na Helenkę
(ściślej pod sukienkę)
później mogę już do gleby”.

Leszek Wierzchowski

F R A S Z K I

Chory świat

Na ten świat obłędnie chory,
Nic lepszego niż …amory!

Drabina do władzy

Chcesz się piąć?-
Dziel i rządź!...

Dwoistość władzy

Dlaczego  dwie twarze ma władza?-
Bo jednych dołuje, a drugim dogadza!

I pewnym siebie…

Trzeba mieć czasem
Nogi za pasem!

Mieczysław Wojtasik

Łyk satyry

K Jeśli  chcesz zrobić karierę na kłam-
stwach, nazwij je polityką
K Piszą że Zbigniew Hołdys jest autorem 
najkrótszego publicystycznego tekstu: 
Kaczyński to ch… Nieprawda, ja jestem 
autorem najkrótszego publicystycznego 
tekstu: Hołdys to ch.. .

Partyjna wiosna

Wnieść wiosnę w środek zimy,
to figiel niemały.
Kwiatów w niej nie ujrzymy,
tylko niewypały.

Znowu na krzyż?

Polska jest Chrystusem narodów…
Niektórym krew burzy to zdanie,
więc czynią niemało zachodu,
by rzecz skończyć  ukrzyżowaniem.

Marsz Niepodległości 2018

Poszli tłumnie radzi,
wszyscy wraz, scaleni.
Pan Bóg ich prowadził,
a nie żaden Lenin.

Otton Grynkiewicz

„Inspirowanie Wierzchowskim”

Fraszki

Jakie to proste

Kłóciły się żaby,
kto ważniejszy w tym bagnie,
czy ten co w szuwarach,
czy co żyje na dnie.
Rzekła ropucha
brodząc po mieliźnie:
„Wszyscy są równi
w kochanej ojczyźnie”.                                                                            

Petent

Budował stajnię, miał ją już w głowie.
Urząd powiedział, że staje na głowie
W załatwieniu sprawy jego,
a chłop na to: „Mój kolego
ile dorzucić – może pan mi powie?”.

***

Gdy grzeszą strony
często grzech przechodzi
w stan błogosławiony.

SATYRA

Grzegorz Misiewicz

Riposty

- ILE DAŁBY MI PAN LAT?
- to jeszcze pani nie ma dosyć

- MOGĘ CI MÓWIĆ PO IMIENIU?
- możesz, ale czy ja tego chcę

- JAK ZŁAPIE CIĘ KTOŚ ZA JĘZYK
- to mu pokaż

- CO TO ZNACZY SORRY
- przepraszam
- A za co?

- PA, PA, PA
- zdziecinniałeś?

- KTO TAM?
- ten co puka
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„(...) najgorsza z niewoli jest ta, której już 
nikt nie dostrzega”,
Stefan Kisielewski, Dzienniki. 

Czesław Miłosz nie miał do natury 
stosunku nabożnego, a nawet pozytywnego. 
Wielokrotnie podkreślał jej okrucieństwo. 
Uważał ją również za wrogą czło-
wiekowi. I to zarówno ze względu 
na katastrofy zwane naturalnymi, 
jak też, na przykład, bakterie 
chorobotwórcze. Równocześnie 
dysponował rozległą, stale posze-
rzaną wiedzą na temat przyrody. I 
często o niej pisał: o tej litewskiej 
jak i amerykańskiej. Ale w jego 
twórczości nie stanowi ona tema-
tu samego w sobie, jest jedynie 
tłem, scenerią jakiegoś zdarzenia 
bądź punktem wyjścia do snucia 
rozważań. Jeden z epigrafów za-
mieszczonych w tomie Nieobjęta 
Ziemia, podaje także inne powody 
owego negatywnego stosunku: 

Przyroda mnie szybko nudzi, a 
nuda i mdłości to prawie to samo. 
Gdybym 
znalazł się na bezludnej wyspie, 
prawdopodobnie namnożyłbym 
bogów  
przychylnych albo niechętnych, 
mocy, potęg i tylko z nimi bym 
obcował. 

     
Poglądy w powyższym duchu 

prezentował wielokrotnie w ciągu 
długiego życia. I przeszło czter-
dziestoletni pobyt w Kalifornii 
niczego w tym względzie nie zmie-
nił. A nie tylko tam, ale w całych 
Stanach Zjednoczonych, natura 
jest traktowana bardzo po... nie-
Miłoszowsku. Uosabia bowiem, a 
niekiedy wręcz jest traktowana, 
jako Raj, Świat przedgrzeszny. 
Konsekwencję tego stanowi przekonanie 
o niewinności przyrody. Skrajnym przykła-
dem takiego właśnie stosunku do natury 
jest Robinson Jeffers. Dla niego bowiem 
przyroda, jako taka, była doskonałością. 
Nie miała jednak niczego z boskości. Lecz 
Jeffers, jeśli chodzi o przekonania dotyczą-
ce człowieka i natury, uczynił bardzo długi 
krok do przodu, a może... do tyłu, wobec 
poglądów innych Kalifornijczyków czy w 
ogóle Amerykanów stawiających przyrodę 
na piedestale. Wyrażał bowiem pogląd, 
że obecność człowieka jest jak najbardziej 
niepożądana; że ludzkość, a wraz z nią jej 
wytwory, powinny zniknąć z powierzchni 
Ziemi. Uważał także, że człowiek, jako ga-
tunek nie ma przed sobą przyszłości, jest 
bowiem skazany na rychłe nieistnienie. Jego 
poglądy na naturę i człowieka jednoznacz-
nie zasługują na miano ahumanistycznych. 
I w tych swoich poglądach był najprawdo-
podobniej szczery. Głosił je przy tym przez 
kilka dziesięcioleci, do końca życia. I dał im 
wyraz w wielu wierszach. Poniższy jest tego 
przykładem:

Dariusz Pawlicki

O naturze i wolności

CARMEL POINT 

Niewiarygodna cierpliwość rzeczy!
Urocze miejsce skażone liszajem do-
mostw.
Jakie piękne było, kiedy zobaczyliśmy je 

pierwszy raz:
Nietknięte pole maków i dzikiego łubinu, 
skalna ściana,
I nikogo, tylko parę koni pasących się 
tam,
Czy kilka mlecznych krów ocierających boki 
o głazy.
Teraz przyszedł niszczyciel. A miejscu co 
do tego?
Nie dba, ma pełno czasu. Wie, że ludzki 
przypływ      
Wzbiera i przyjdzie czas, że cofnie się i jego 
dzieła
Znikną. A obraz pierwotnego piękna
Żyje tu w każdym ziarenku granitu,
Bezpieczny jak ocean bijący o nasz brzeg. 
Co do nas,
Musimy odwrócić umysł od nas samych
I trochę odczłowieczyć naszą myśl, i ufać,
Tak jak ufa skała i ocean, z których jesteśmy 
zrobieni*. 

Henry D. Thoreau, który na poglądy 
Robinsona Jeffersa miał niewątpliwy wpływ 
(lecz nie na ich skrajną postać), w Szczytnych 

zasadach** zawarł m. in. taką uwagę: 

„Podobnie jak większość ludzi znajduję w 
sobie pociąg zarówno do wznioślejszego – 
czy inaczej mówiąc – duchowego życia, jak 
i do sfery prymitywnej i dzikiej, lecz 
obie jednakowo poważam. Kocham dzikość 
nie mniej niż dobro”. A pisząc o 
dzikości miał na myśli naturę.

*

Poglądy Jeffersa, jak też tych wszyst-
kich, którzy stawiają naturę ponad czło-

wiekiem, nie są moimi. Przede 
wszystkim dlatego, że uważam, 
iż moje miejsce jest pośród 
przedstawicieli gatunku, do 
którego należę; zawsze po ich 
stronie. Jestem jednak zdania, 
że spoczywa na nas, ludziach 
odpowiedzialność za przyrodę. 
Choćby dlatego, że jesteśmy 
jej użytkownikami (lecz nie 
panami!). Dlatego sprzeciwiam 
się, niczym nieuzasadnionemu 
niszczeniu przyrody. Z tego cho-
ciażby względu, że poza nią nie 
możemy istnieć. A czymś absur-
dalnym jest działanie na własną 
szkodę. Nie podzielam jednak 
panteistycznych poglądów wiel-
bicieli natury. Także punkt 
widzenia Miłosza na nią, nie jest 
moim. Choć jestem świadomy 
niebezpiecznych dla człowieka 
zdarzeń, których źródłem jest 
przyroda, to nie przestaję wiel-
bić wielu jej elementów; szcze-
gólnie tych bardzo zwyczajnych, 
napotykanych na co dzień, a 
które przyciągają moją uwagę, 
chociażby ze względów este-
tycznych. Przykładem może być 
piękno drzew. Uwadze jaką im 
poświęcam często towarzyszy za-
chwyt. Użyłem słowa „zachwyt”, 
aby szybko przywołać fragment 
bardzo ciekawego tekstu Pawła 
Muratowa Wokół Wenecji: 

„(...) zdolność wpadania w 
zachwyt wobec uroków przyrody świadczy 
jedynie, że 
utraciliśmy z nią wszelki związek. Znalazłszy 
się poza jej obrębem, nauczyliśmy się 
spoglądać na nią z boku, na co nigdy nie 
zdobyliby się ludzie epoki starożytnej, a 
poniekąd także odrodzenia, którzy tworzyli 
wraz z przyrodą jedną, nierozerwalną 
całość. Nie pojmując już jej mowy, chętnie, 
siłą rzeczy, nadając jej cechy ludzkie, 
obdarzyliśmy przyrodę naszymi własnymi 
uczuciami i myślami. Nie słysząc już jej 
głosów, zastąpiliśmy je naszą własną wymo-
wą. Świat oniemiał z chwilą, gdy 
niezgodne chóry naszych prozaików i po-
etów zagłuszyły szept boginek leśnych i 
nimf rzecznych źródeł”***.

Z jednej strony mogę ubolewać nad 
tym, że ludzkość utraciła wszelki związek z 
naturą. Z drugiej zaś, mogę cieszyć się, że 
dzięki temu zaczęła ją dostrzegać. No cóż, 
coś za coś. Jeśli zaś chodzi o szepty „boginek 
leśnych i nimf rzecznych źródeł”, to rzeczy-

Fot. Dariusz Pawlicki

dokoñczenie na str. 12
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wiście ich nie słyszymy (przynajmniej ja ich 
nie słyszę, a dużo czasu poświęcam wsłuchi-
waniu się). Ale nie mamy wcale pewności, 
że Coś ważnego dla nas, ludzi one (wciąż) 
wyszeptują. 

      W związku z przytoczoną wypowie-
dzią Pawła Muratowa na temat jedności 
ludzi i natury w pewnych epokach, warto 
wspomnieć, że w średniowieczu uważano, 
że córką Pana Boga jest Natura. Nato-
miast sztukę, która ją naśladowała (było to 
powszechnie wówczas akceptowane zało-
żenie), określano mianem wnuczki Pana 
Boga. Hierarchia ważności i wartości, chyba 
jaśniej nie może być sformułowana.

      
Przyrody, jak wspomniałem, nie utożsa-

miam z Bogiem/bogami. Jest ona dla mnie, 
przede wszystkim, naturalnym pięknem. I 
mam na myśli „piękno” jakim charakteryzu-
ją się środkowoeuropejskie krajobrazy. Tym 
zaś, co je cechuje, mówiąc ogólnie, jest spo-
kój i umiar. „Spokój”, gdyż w tej części świata 
katastrofy naturalne w postaci trzęsień zie-
mi, nie zdarzają się, a trąby powietrzne są 
rzadkością. Natomiast na pejzaże składają 
się wody bieżące i stojące, niziny i wyżyny 
zajęte przez pola uprawne, pastwiska, lasy. 
Do tego dochodzącą jeszcze góry, niezbyt 
wysokie, w zdecydowanej części zalesione. 
Wszystkiego jest więc po trochu, nic nie 
jest dominantą. Z całą pewnością można 
więc mówić o” umiarze”. Do tego Europa 
Środkowa nie jest wielka (niektórzy powąt-
piewają w to, że ona w ogóle istnieje). To 
zaś w sumie powoduje, że sprawia wrażenie 
miejsca udomowionego. 

Z przyrodą staram się mieć kontakt 
jak najczęstszy. I prawie nigdy nie jest mi 
go dość. Moje oczekiwania są bowiem w 
tym względzie znaczne. Korzystam więc z 
każdej nadarzającej się okazji, a także je 
stwarzam, aby móc „otrzeć się” o naturę. 
Aby mieć z nią kontakt nie tylko wzrokowy, 
ale i dotykowy np. w postaci zajęcia miejsca 
na pniu pozostałym po ściętym drzewie 
(przedtem wyrażę jednak żal, że drzewo 
zostało unicestwione).

Już samo patrzenie na elementy natury, 
chociażby na grupę drzew, przynosi ulgę, 
gdy przeżywa się... kłopoty np. finansowe 
(wiem o czym piszę). Sprawia, że one 
oddalają się na pewien dystans, stając się, 
przynajmniej na jakiś czas, mniej dojmujący-
mi. O takim terapeutycznym oddziaływaniu 
przyrody wspominał Friedrich W. Nietzsche. 
Odwoływał się bowiem do „przyrody jako 
niezawodnego środka, uśmierzającego do-
legliwości nowoczesnej duszy”. Powoływał 
się przy tym na poglądy Johanna W. von 
Goethego.

Ale dają o sobie znać też chwile, gdy 
owe problemy wydają się być wręcz nierze-
czywistymi bądź dotyczącymi kogoś innego. 
Przynajmniej w moim przypadku, tak wła-
śnie często się dzieje. Nie jest mi jednak 
trudno wyobrazić sobie kłopoty, wobec 
których natura nie będzie w stanie zadziałać 
uśmierzająco. Oby jednak były one każde-
mu, a więc i mi, oszczędzone. Oby!

Przeżywanie piękna natury odbywa się 
nie tylko na bieżąco. Może bowiem również 

dotyczyć wspominania miejsc wcześniej 
widzianych (intensywność wspomnień 
sprawi, że staną się one niemal rzeczywiste); 
także snucia marzeń z nimi związanych. Te 
wspomnienia i marzenia nie muszą wcale 
dotyczyć wielkich, rozsławionych obiektów 
przyrodniczych. Mogą nimi bowiem być 
grusze rosnące samotnie pośród pól i łąk, 
albo sterty kamieni polnych leżące na mie-
dzach. Rzecz tylko w tym, aby zogniskowały 
się w nich myśli. 

*
Kontakt wzrokowy z naturą, „ocieranie 

się” o nią, może sprawić, że niektórzy z 
obserwatorów poczują chęć zakosztowania 
życia na łonie natury. Nie mam jednak 
na myśli chęci spędzenia w jakiejś dziczy 
dwóch-trzech tygodni urlopu (wspinanie 
się po szczeblach kariery nie pozwala na 
więcej), ale zagoszczenia w niej na stałe. 
Ta chęć może mieć dwa, przeciwstawnego 
pochodzenia, źródła: pierwsze, to silne 
przyciąganie przez samą naturę; drugie - 
pragnienie ucieczki z cywilizacji w związku 
np. z rosnącymi problemami ze spłatą kre-
dytów, niechęci do kontynuowania życia 
korporacyjnego, urzędniczego. Rzecz jasna, 
kończy się to na marzeniach, na powrocie 
do szeregu. Powodem tego tylko w pewnym 
stopniu jest lęk czy wręcz strach przed 
nowym. Chodzi bowiem przede wszystkim 
o to, że dominującym modelem życia jest 
posiadanie Szefa/Pana, a nie bycie wolnym. 
Benedetto Croce na ten temat wyraził się 
jednoznacznie, pod prąd obowiązującym 
poglądom każącym słowo „wolność” mieć 
stale na ustach, jak też odmieniać je we 
wszystkich przypadkach, jako największe 
marzenie rodzaju ludzkiego (drugim takim 
słowem jest „demokracja”). Otóż napisał 
wprost: 
     
„Ludzie nie pragną wolności...”.  

Kilkadziesiąt lat później Józef Tischner 
(1931-2000) powiedział w Przekonać Pana 
Boga:
 
„W dzisiejszym świecie nie wolność jest pro-
blemem. Wolność już jest. Pozostało 
pytanie: co zrobić z wolnością?” 

Czego w takim razie pragną ludzie? Może 
tego o czym Józef Tischner wspomina nieco 
dalej, w tej samej publikacji: 
 
„Świat techniki to świat wygody, która zajęła 
miejsce szczęścia”. 

Kiedy bowiem nie wiemy, co zrobić z 
wolnością, zaczynamy obawiać się jej. Tym 
bardziej się obawiamy, im w większym do-
brobycie żyjemy. Wtedy, prędzej czy później, 
ale zaczynamy rozglądać się za Szefem/Pa-
nem, któremu, za cenę zachowania wygod-
nego życia, oddamy wolność (na początek 
drobną jej część). Myślę, że tak właśnie jest: 
nie pragniemy wolności, lecz zaspokojenia 
swoich potrzeb, stałego doznawania przy-
jemności. A takie oczekiwania umiejscawiają 
się natychmiast, i wyraźnie, na przeciwległej 
pozycji wobec natury. Bo w niej nie może 
być mowy o wygodzie (gdyby tak było, nie 
byłaby ona naturą), czyli w niej możliwe 
jest... szczęście. W niej jest też wolność, 
która na dodatek nie pozwala zapomnieć o 

Nie mam złudzeń, po co tu jestem. Aby 
odwiedzać markety i kupować, kupować, 
kupować. To po pierwsze i najważniejsze. Po 
drugie i też – jak twierdzą – najważniejsze, 
aby jeździć komunikacją publiczną, a jeżeli 
już nie, to własnym samochodem i parkować 
w miejscach oznaczonych i płatnych, a nie 
na jakichś podwórkach i trawnikach. Aby 
odwiedzać systematycznie lekarzy, najlepiej 
tych rzadkich specjalności i to prowadzących 
prywatną praktykę. Aby oglądać telewizję  
publiczną i głosować jak ona każe, ale też 
aby oglądać inne telewizje i mówić wszem i 
wobec, że porównuję jedną z drugą i każda 
z nich ma swoje racje. Co niedzielę muszą 
być w kościele i dać na tacę, ale raczej nie 
powinienem siadać w tej ławce, obok której 
przechodzi proboszcz, który błyskawicznie 
lustruje wrzucony datek i równie błyska-
wicznie omiata radosnym bądź ponurym 
wzrokiem twarz  ofiarodawcy czyli ofiary. 
Nie, nie! Tak nie mogę! To tchórzostwo! 
Trzeba siadać z otwartą przyłbicą i płacić 
proboszczowi ile trzeba.

Świat jest tak urządzony, że wszystko to 
mogę zrobić bez większego wysiłku, byle tyl-
ko mieć pieniądze, ale one i tak w takiej czy 
innej kwocie są mi przyznawane po to, aby 
je wydawać na chwałę i sprawność kręcącej 
się coraz szybciej machiny produkcyjno-usłu-
gowo-finansowej. Jest mi dobrze i wygodnie. 
Mam wystarczającą emeryturę a czasem za 
sprawą kupujących głosy, także x+ i y+, aby 
wypełnić stojące przede mną obowiązki. 
Jest mi dobrze i nie wiem dlaczego zdecy-
dowałem się na przejście z teraźniejszości 
do przeszłości. 

Mam dobre oświetlenie w domu. Cza-
sem nawet zapalam wszystkie światła i lecę, 
lecę, lecę – rozpostarłszy ramiona- w słońce 
lecę. Muzyki dobrej słucham. W tanim ale 
dobrym barze jadam. Z nikim nie jestem w 
konflikcie. Nie mam długów. Nie zostałem 
odrzucony, wręcz przeciwnie – jestem zapra-
szany na pokazy garnków Zeptera i materacy 
do masażu. Nie jestem poważnie chory, może 
trochę, ale nie poważnie. Nie zaniedbuję 
zdrowia- chodzę na basen a nawet na łyżwy. 
Biegam. Jestem wolny, całkowicie wolny. 
Jest mi dobrze i nie wiem dlaczego zdecy-
dowałem się na przejście z teraźniejszości 
do przeszłości.

Stefan Pastuszewski

Przejście do przyszłości

tym, czym ona jest. Choćby dlatego, że stale 
daje o sobie znać w postaci konieczności 
dokonywania wyborów, jak też brania pod 
uwagę ich konsekwencji. Na temat wolno-
ści Josif Brodski napisał i takie, dające do 
myślenia, zdanie:

  
„Gdy człowiek wolny ponosi porażkę, to 
nikogo za to nie wini”.

* Tł. Czesław Miłosz.      
** Jeden ze szkiców z: WALDEN czyli życie w 
lesie autorstwa Henry’ego D. Thoreau.
 *** Tł. Paweł Hertz.

Wrocław, wiosna 2011

O naturze...
dokończenie ze str. 11
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Stanisław Stanik

NIEBO

W nocy jaśnieje 
takie jak we mnie 
za dnia słońce wspina się po nim, 
zboczu góry     
co w nocy z księżyców i gwiazd zasiana 

Od trzech tygodni niebo smutne 
zgładza nawet  ścięty ugór 
ukrwione liście pełzną jak kartki na deszczu 
pokrzywy sprzed ściany przejrzały       
i bledną owoców nie rodzą 

Wrzuciłem zboże 
na nowe życie wparło się w ziarenka 
gorącego piachu 
we wszystko co moje 
i umarło 
nie wykiełkowało 

Sławomir Krzyśka

***

Mijasz zmęczone słowa

Oczy błądzą w rytmie 
hałasu
za drzwiami mgła
nad nią sny

Próbujesz objąć wzrokiem
zgiełk
znudzone spojrzenia 
kroki 

W oddali dym

Jarosław Seidel

Mój kraj. 

Gorzko. Gorzko i ciężko dźwigać brzemię życia  
w moim kraju.  
Tutaj krzyż święty cięższy jest, niż  
gdziekolwiek indziej.  
Ciężar wolności przygniata tu każdego do ziemi, w której  
kości pokoleń spoczywają, niespokoju zażywając  
na wskroś świętego.  
I choć ciężar to gigantyczny, co jakiś czas się podnoszą  
z kolan obolałych, by w chwale i laurze wkroczyć  
na dach świata.  
W moim kraju kto urodzon, kielich pełen aż po brzegi  
goryczą napełniony, spełnić musi.  
Szlachetnym tedy się staje jako kryształ górski  
gdy słońce światłem nań pada, cały blask mu oddaje. 

10.12.1980 r.

Rafał Kasprzyk 

PRZEJŚCIE

Pamiętam, jak rok temu
sąsiad przekopywał drogę.
Długo wtedy rozmawialiśmy.
Trzy miesiące później zżarł go rak.

Kilkanaście dni temu odeszła
moja ulubiona sąsiadka.
Zostawiła mi w testamencie 
ciszę naszych ostatnich spotkań,
i ciepło dłoni.

Środek  nocy. Wracam  z pracy. 
Wpadające w przekop koła samochodu  
przypominają mi o nich, a ja za każdym razem
mam w głowie to przerażające uczucie - 
jakbym rozjechał kogoś na przejściu dla pieszych.

Rafał Kowalcze 

Muzyka

niech muzyka kiedy ją ucho przełyka
niech z przesytem wlewa się we mnie niczym wodospad
tak jak wtedy, kiedy go rzeki kamieniste gardło połyka

niech muzyka kiedy ją ucho przełyka
niech jak wiatr dudni, tak jak wtedy kiedy wywraca morze
i niech gwiżdże i niech gwiżdże tak słodko, że
mógłbym zjeść całą tą jej słoną niedolę

i niech muzyka kiedy ją ucho przełyka
nie nudzi się we mnie, lecz niech ją z radością
wita każde z trzewi

bo bez muzyki byłbym pustynią, która
na spalone serce nabija głowę, nogi i ręce
i złotym piaskiem w żyłach z każdym dniem bym się ścierał
aż w końcu podrapany jak puste złoże
udusiłbym się własnym kurzem

Robert Rudiak

EPIKRYZA

pańska matka
nie będzie już chodzić ani mówić

może nawet nigdy
pana nie rozpoznać

będzie jak owad w pudełku
nie będzie niczego pamiętała

niech pan nie wierzy w cuda
tomografia komputerowa nie kłamie

encephalomalatio cum hemiparesis
dextra et aphasiamixtra

jakkolwiek to brzmi to nie czary
w jej przypadku raczej klątwa

której ani medycyna nie odwróci
ani magia
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Kantor dynamiczny
Grzebiąc w moich papierach, gromadzo-

nych w minionych dziesięcioleciach, natrafiłem 
na materiały dotyczące Teatru CRICOT 2. A to: 
broszurę-manifest Tadeusza Kantora pt. Teatr 
Śmierci, program Umarłej klasy w języku polskim 
i angielskim ze skrótem scenariusza, akcento-
wanym czcionkami różnych wymiarów i kroju, 
program w języku francuskim do przedstawienia 
Nadobnisie i koczkodany według sztuki Witkacego, 
wzbogacony szkicem Wiesława Borowskiego, 
prezentującym specyfikę teatru awangardowego 
twórcy, własnoręcznie wystukany i poprawiony 
przez Mistrza maszynopis wywiadu, który z nim 
przeprowadziłem oraz jego list.

Atoli moje spotkanie z teatrem Kantora 
dokonało się „przy okazji”, jako że do Krakowa 
pojechałem – z redakcji Faktów – na semina-
rium, przygotowane w rocznicę śmierci prof. 
Kazimierza Wyki (czyli w roku 1976) przez jego 
wychowanków. Na przestrzeni lat z profesorem 
krakowskim zetknąłem się tylko dwa razy. Po raz 
pierwszy w głębokim PRL-u, kiedy bodaj u końca 
studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu pojechałem do Warszawy na zjazd 
młodych polonistów. Literaturoznawca spod 
Wawelu nie był dla mnie – i moich kolegów – 
osobą nieznaną, jako że to i owo z jego pism 
musieliśmy przeczytać w ramach kształcenia 
uniwersyteckiego, więc na sali, gdzieśmy się 
zgromadzili na ów konwentykiel, wysłuchałem 
z uwagą tego, co miał do powiedzenia, a miał 
sporo, bo pełnił rolę moderatora obrad. Po ich 
koniec wyrwałem się z głosem i coś plotłem piąte 
przez dziesiąte, coś może à propos realizmu 
krytycznego i realizmu socjalistycznego, bo to 
był temat nad wyraz „chodliwy” w ówczesnym 
światku polonistów albo może dzieliłem się ze 
zgromadzonymi  własnymi przemyśleniami, gdy 
rzecz szła o tzw. marksistowską metodologię ba-
dania zjawisk literackich. W każdym razie prof. 
Wyka wyraził żal, iż dopiero na zakończenie 
dysputy wystąpiłem z tym problemem, bo tenże 
wymaga szerszego rozważenia, a już jego córka 
w liceum ma z tym kłopot. 

Po raz wtóry zetknąłem się z krakowskim 
literaturoznawcą, który w tamtym czasie miał 
wiele do powiedzenia w swojej dziedzinie nie 
tylko jako historyk i teoretyk, ale także jako 
piszący o bieżącej produkcji piśmienniczej – 
na jakimś spędzie literackim w Bydgoszczy. 
Ma się rozumieć, iż brylował na tej imprezie, 
nie tylko zresztą, ze względu na swój autorytet 
speca od literatury, ale i swobodny, sympatyczny 
sposób bycia tudzież dar humoru. Wprawdzie 
Józef Lenart, komisarz polityczny w ówczesnym 
Związku Literatów Polskich, kręcił się usilnie 
przy Julianie Przybosiu, starając się wykreować 
go na lidera tego spotkania i pewnie nie tylko 
tego, ale bez skutku, jako że poeta albo nie miał 
zdolności „wodzowskich”, albo ambicji tego ro-
dzaju. Co się okazało na bankiecie, który kończył 
zjazd, a na którym prof. Wyka także, oczywiście, 
brylował. Ówczesnego przewodniczącego 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, który pełnił 
rolę gospodarza, mianował wojewodą, bo – jak 
uzasadniał – innego określenia na nazwanie 
najważniejszego urzędnika w województwie nie 
uznaje. „Mianowaniec” okazał zaraz, że „kupuje” 
żartobliwy wywód profesora, bo w ogóle był czło-
wiekiem comme il faut, jedynym bodaj w Polsce 

Jerzy Lesław Ordan

Wersja nie tylko z pamięci

przedstawicielem Stronnictwa Demokratyczne-
go na tym stanowisku i nawet poszeptywano, że 
niezadługo pójdzie w dyplomację, musi się tylko 
ożenić, bo taki ponoć był wymóg w tym „fachu”. 
Za sprawą więc uczonego krakauera i de facto 
miejscowego wojewody bankiet przebiegał w 
atmosferze luz-blues. Przyboś – wcinając się ze 
swoimi konceptami – próbował dostroić się do 
tej atmosfery, ale nie udawało mu się to – widać 
z urodzenia skazany był na seriozność.  

 Organizatorzy krakowskiego zjazdu 
umożliwili jego uczestnikom obejrzenie dwóch 
głośnych przedstawień teatralnych, mianowicie: 
Dziadów, zrealizowanych przez nieżyjącego już 
wówczas Konrada Swinarskiego oraz Umarłej 
klasy Tadeusza Kantora. O pierwszym przedsta-
wieniu wiedziałem dużo z materiałów prasowych 
i nic mnie specjalnie w nim nie zaskoczyło, 
poczynając od foyer, gdzie Anna Dymna prezen-
towała się w stroju jakby ludowym, ale spektakl 
w Krzysztoforach to było zupełnie coś innego. 
Zatkało mnie, kiedy zobaczyłem „mumie” 
dorosłych uczniów w szkolnych ławkach, poru-
szające się w osobliwym rytmie, przy dźwiękach 
banalnej melodii oraz gestykulacji – na poboczu 
– Kantora-demiurga. To był więc teatr, jakiego 
dotychczas nie znałem…

Po przedstawieniu zacząłem się więc 
skradać, trudno powiedzieć, że za kulisy, bo 
kulis tam nie było, ale ku miejscu, gdzie Umarła 
klasa ożyła w jakiejś przestrzeni nieżyciowej czy 
pozaziemskiej. Moje podchody zauważył starszy 
pan i zagadnął, czy chciałbym porozmawiać z 
Mistrzem. Oczywiście, że chciałem, a nawet po-
myślałem, że napiszę coś à propos przedstawie-
nia, ale zacząłem sumitować się, że może Mistrz 
nie ma czasu albo ochoty rozmawiać z kimś 
nieznajomym, atoli mój rozmówca zapewnił, 
że akurat jest odwrotnie i za chwileczkę chętnie 
mnie posłucha.

Niezadługo więc przysiedliśmy przy stoliku. 
Ale byłem kompletnie nieprzygotowany do 
tego spotkania, a to jest zasadniczy grzech w 
rzemiośle dziennikarskim. Zacząłem więc im-
prowizować jakieś pytania, na szczęście jednak 
Kantor więcej mówił o swoim teatrze, nim mógł-
bym na poczekaniu zainspirować go do tego. 
Trudno mi było, zresztą, zanotować wszystko 
co mówił, nie tylko ze względu na obszerność 
wypowiedzi, ale również jego specyficzny ję-
zyk. W każdym bądź razie cały wywiad na tyle 
poprawił przy autoryzacji, iż właściwie napisał 
go na nowo – na maszynie, w której nie było 
samogłosek nosowych ”ą”,  „ę”, więc „ogonki” 
doprawił czerwonym długopisem. W tekście tym 
nie ma moich pytań zapewne nieporadnych – a 
jedynie cyferki, od jedynki do ósemki, do nich 
się odnoszące.

Do materiałów przysłanych mi do redakcji 
– a wymienionych tutaj na początku – dołączony 
był list, który przytaczam in extenso:

„Szanowny Panie,
musiałem moje odpowiedzi uściślić w sensie 
tekstu pisanego. Robię to zresztą zawsze we 
wszystkich wywiadach. Rozmowa „na żywo” 
ma swoje dodatkowe (wyjaśniające) podteksty 
intonacyjne i „gestualne”, pozbawiona tego 
i zanotowana na piśmie dosłownie – nabiera 
nie prawdziwego i często fałszywego znaczenia. 
Mam nadzieję, że Pan zechce uwzględnić ten 
mój punkt widzenia, ścisłego zdefiniowania 

moich wypowiedzi. Na tym mi oczywiście bardzo 
zależy. Przepraszam za opóźnienie i przesyłam 
pozdrowienia Tadeusz Kantor p.s, gdyby Pan 
nie uważał za stosowne z jakichś powodów 
uznać uściśleń moich odpowiedzi – prosiłbym o 
powiadomienie mnie o tym. T.K. p.s. przesyłam 
3 zdjęcia do wyboru.”  

List został wystukany na maszynie, ale 
podpisany ręcznie, podobnie jak odręczne było 
drugie „p.s.”. 

Oczywiście nie przyszło mi do głowy cokol-
wiek poprawiać w tekście Mistrza i „poszedł” on 
w którymś z najbliższych numerów Faktów, i – jak 
pamiętam – z jednym tylko zdjęciem, co nie było 
moją decyzją. Ale gdzie się podziały pozostałe 
zdjęcia, gdy pismo przestało się ukazywać, gdzieś 
w połowie lat osiemdziesiątych, a i wydawca – pe-
erelowski koncern <Prasa-Książka-Ruch> także 
już od dawna nie istnieje? 

Malarz od arlekinów i aktów
Grzebiąc niedawno w moich papie-

rzyskach, natrafiłem na tę antyczną kartkę 
pocztową. Zdumiałem się, oczywiście, bo nie 
miałem pojęcia, jakim cudem znalazła się u 
mnie. Była bowiem zaadresowana do znanego 
malarza Tymona Niesiołowskiego, związanego 
w ostatnim okresie swojego życia z Toruniem. 
Co jednak dziwniejsze: nie została przesłana na 
jego tutejszy adres, lecz zakopiański - Autriche 
Galicie M-me Elise Mogilnicka (dla Pana Tymona 
Niesiołowskiego) pod Modrzejewską Zakopane. 
Owo Autriche Galicie, czyli Galicja Austriacka, 
świadczy, iż pochodzi z epoki, kiedy Polska nie 
odzyskała jeszcze niepodległości po pierwszej 
wojnie światowej, czyli sprzed roku 1918. Istot-
nie, mistrz Niesiołowski, chociaż wówczas nie był 
pewnie jeszcze uznawany za mistrza, mieszkał w 
Zakopanem, dokładniej w latach 1905 – 1926, 
więc owa przesyłka musiała dotrzeć do jego rąk 
między rokiem 1905 a 1918.

Jakim sposobem jednak znalazła się w 
moich szpargałach i to w zupełnie innej epoce, 
chociaż już „za socjalizmu” musiała być w moim 
posiadaniu, tyle że, widocznie, nie przywiązywa-
łem do niej wagi, skoro na dziesięciolecia ulot-
niłem ją z pamięci? A dziwniejsze jest jeszcze to, 

VII edycja konkursu
 „Inspiracje  Wierzchowskim ”

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

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

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

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

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

Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Fundacja POLSKA KORONA
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iż Mistrz nie wyrzucił jej do kosza na śmieci, lecz 
zabrał do Wilna, gdzie od roku 1926 belfrował w 
Szkole Rzemiosł Artystycznych, a następnie na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana 
Batorego, zaś od roku 1940 w Akademii Sztuki 
Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, 
prezesując jednocześnie Związkowi Plastyków 
Wileńskich. Repatriując się zaś w 1945 do To-
runia, gdzie także edukował – aż do roku 1960 
– młodych plastyków na Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika, nie zapomniał o owej kartce. Czy 
przywiązywał więc do niej jakieś szczególne zna-
czenie, sentyment czy też zabrał ją „odruchowo”, 
bez żadnego „kontekstu” emocjonalnego albo 
dokumentalnego, wraz ze wszystkimi innymi 
rzeczami, które mógł zabrać na nowe miejsca 
osiedlenia?

Trzeba bowiem zauważyć, iż owa kartka 
nie jest arcydziełem sztuki fotograficznej ani 
klejnotem literackim, ani nawet interesującym 
komunikatem – jeżeli chodzi o tekst pisany – ale 
najbardziej szablonowym zlepkiem pytań, jakie 
się z reguły pojawiają w tego rodzaju korespon-
dencji. Nadawca bowiem pisze: „Kochany Panie 
Tymonie. Jak się Panu powodzi? Czy dostał Pan 
moją wielkanocną kartkę? Czemu Pan nic nie 
pisze? Tu często myślę o Panu, o Zakopanem, o 
sankach i o naszych zimowych przyjemnościach. 
Ściskam Pana bardzo Witold”.

Nie mam pojęcia, kto zacz ów Witold. 
Wziąwszy jednak pod uwagę treść przesyłki, a 
także samo liternictwo autora, kulfoniaste, jakby 
uczniaka czwartej klasy podstawówki, można 
mniemać, iż nie był intelektualistą. Skoro jednak 
znalazł się we Francji – można przypuszczać, że 
nie przypadkowo – wydaje się okazywać człowie-
kiem „bywałym”. Może do Amiens pojechał, by 
podziwiać wspaniałą gotycką katedrę, sytuującą 
się w rzędzie takich arcydzieł architektury, jak 
Notre Dame w Paryżu, Reims czy Chartres.

Dlaczego jednak nie przysłał Niesiołow-
skiemu kartki z ogólnym widokiem budowli, 
by adresat mógł podziwiać jej wspaniałość, a 
jedynie fragmencik, opisany tylko: „Amiens – 
katedra. Wieża południowa – zwieńczenie łuku 
sklepienia schodów”, jeżeli dobrze tłumaczę. 
Ale na zdjęciu uwidoczniono przede wszystkim 
jakiegoś śmieszka, może piwosza, może śmiesz-
ka-rzezimieszka. 

Jakim sposobem jednak kartka znalazła 
się w moich papierach? Mistrz umarł w roku 
1965, więc w zamierzchłym już czasie i nie mam 
pojęcia od kiedy się u mnie zarchiwizowała: 
w latach sześćdziesiątych czy bliższych dniom 
obecnym? Może przejąłem ją „w spadku” – wraz 
z innymi przedmiotami i papierami – po Mo-
nice i Wojtku, którzy w latach osiemdziesiątych 
przeflancowali się z ulicy Niesiołowskiego do 
Wenecji, a potem do Sydney?

 Ale to pewnie tylko taka sugestia, nieja-
ko podświadoma, bowiem kwaterowali przy 
ulicy wyróżnionej nazwiskiem Mistrza. I za 
tą przyczyną i ja często nawiedzałem tę ulicę 
i ich mieszkanie. A także jeździłem często tą 
trasą. Ostatnio zaś „zajarzyłem” z samochodu 
niecodzienny widoczek: na łące przylegającej 
do ulicy, niezabudowanej, jakiś chłop wypa-
sał – na postronku – konia, ściślej określając: 
siwek skubał trawę, a właściciel towarzyszył mu 
przy konsumpcji. Różne rzeczy oglądałem na 
tej łące: bieda-namioty bezdomnych, grillowi-
sko mieszkańców pobliskich bloków, mecze 
piłkarskie uczniaków… Ale w zurbanizowanej 
przestrzeni po raz pierwszy zobaczyłem pasące 
się konisko.

Pewnie nie wyjaśnię, jaką drogą przywę-
drowała do mnie widokówka zaadresowana do 

artysty-malarza Tymona Niesiołowskiego. Jego 
„spuściznę” papierową musiał ktoś rozproszyć 
po świecie, by ten jeden kartonik trafił w moje 
ręce. Czy ktoś z najbliższych Mistrza? Widywa-
łem w swoim czasie jego córkę, Dorotę, która 
studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. 
Ocierałem się na imprezach poświęconych te-
atrowi lalek o Krzysztofa Niesiołowskiego, który 
prowadził tego rodzaju placówkę w Szczecinie, 
ale nigdy nie spytałem, czy jest synem znanego 
malarza. Podziwiałem konferansjerkę i sztukę 
dyrygencką Macieja Niesiołowskiego, prezento-
wane ongiś w telewizji, ale nie mam pojęcia, czy 
poza nazwiskiem łączy go coś z adresatem pocz-
tówki z Amiens. Podobnie jak nic nie wiem na 
ten temat w przypadku Stefana Niesiołowskiego, 
profesora, entomologa i polityka.

Ale zawsze mam przed oczyma starszego, 
siwiutkiego pana, który kroczy dostojnie ulicą 
Szeroką, która wcale nie jest szeroka, a stanowi 
deptak. A dokąd kroczy? Oczywiście do kawiarni 
KMPiK-u, dawnego KMPiK-u, gdzie w owych 
latach był – może jedyny w mieście – ekspres do 
kawy i gdzie serwowano prawdziwą kawę.

A także urządzano wystawy plastyczne, 
zapraszano aktorów na występy z własnymi pro-
gramami, organizowano odczyty poświęcone 
kulturze i wieczory autorskie. Tam, dla przy-
kładu, Artur Sandauer formułował swoje tezy 
Bez taryfy ulgowej, a jakaś słuchaczka zagadnęła 
go, co sądzi o Krzyżowcach Kossak-Szczuckiej, 
zaś prof. Konrad Górski, prowadzący imprezę, 
usprawiedliwiał bezpardonowego krytyka tym, iż 
nikt nie jest w stanie wszystko przeczytać.

A ja – muszę się pochwalić – przeczytałem 
Krzyżowców w latach licealnych i byłem wstrzą-
śnięty barbarzyństwem i okrucieństwem rycerzy 
Zachodu. Zaś w gorącym okresie Października 
1956 uczestniczyłem w spotkaniu z autorką 
w Dworze Artusa, wypełnionym szczelnie pu-
blicznością… 

W kawiarni przy stoliku Mistrza zakwitał 
szybko wianuszek studentek i słychać było mniej 
czy bardziej intelektualne świergotanie. Ja zaś w 
tamtym czasie przeczytałem w lokalnej gazecie 
jego wyznanie, iż dopiero teraz, w późnym wie-
ku, docenia uroki kobiecego ciała. A to stary 
przechera! Dopiero w późnym wieku? A kto 
namalował tyle kobiecych aktów, charaktery-
stycznie, silnie okonturowanych?

Profesor od logiki
Na zakończenie zwiedzania Yad Vashem 

pociągnęliśmy w stronę wzniesienia, które 
obsadza się drzewkami dla upamiętnienia 
Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, jak to 
się dostojnie i świątecznie określa. Nie zdążyłem 
jeszcze wspiąć się na brzeżną pochyłość, gdy je-
den z uczestników naszej ekipy peregrynacyjnej 
po Jerozolimie i w ogóle po Izraelu – pracownik 
naukowy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – 
zawołał, bym zerknął na tabliczkę, przed którą 
on się był zatrzymał, bo przecie jako torunianin, 
a szczególnie absolwent rzeczonej uczelni, 
mogę być nią bezpośrednio zainteresowany. Za 
sekundę więc odczytałem: Tadeusz & Antonina 
Czeżowski & daughter Teresa.

Byłem, można wiedzieć, kompletnie zasko-
czony tym, że mój profesor w tamtej ponurej 
epoce uczestniczył – wraz z żoną i córką – w 
ratowaniu członków społeczności skazanej na 
zagładę przez hitlerowski system. Wszak natknąć 
się tam na tabliczki z nazwiskami powszechnie 
znanych Sprawiedliwych, jak Władysław Barto-
szewski czy Irena Sendler to rzecz oczywista, ale 
w tym przypadku…

I zaraz zobaczyłem go, jak pod ostrołu-

kami długiego korytarza w Collegium Maius 
kroczy dostojnie, wysoki, dystyngowany, siwy i 
krótkowłosy – czy to szyk z Wiednia, gdzie się 
urodził? Na końcu korytarza miał swój gabinet 
i tamże zdawałem u niego egzamin z logiki. Coś 
dukałem, bo prawdę mówiąc, nie byłem mocny 
w wiedzy z tej dyscypliny, a wręcz przeciwnie, ale 
profesor potraktował mnie z wyrozumiałością.

Zresztą sam chyba nie przywiązywał wielkiej 
wagi do wyników naszej edukacji w tym zakresie, 
boć na polonistyce – a pewnie nie tylko na po-
lonistyce – był to jeden z przedmiotów uzupeł-
niających. W tamtym pięknym czasie liczyła się 
przede wszystkim w naszej edukacji znajomość 
marksistowskiej metodologii badania literatury, 
odróżnianie w utworach literackich realizmu so-
cjalistycznego od realizmu krytycznego tudzież 
studiowanie rozprawy o języku autorstwa wiel-
kiego Stalina, ergo rozważanie, czy język należy 
do bazy – można by powiedzieć – egzystencjalnej 
czy też do jej nadbudowy społecznej. 

W tamtym czasie profesora Czeżowskiego 
kojarzyłem ze Lwowem, a ściślej mówiąc – z 
Uniwersytetem Jana Kazimierza, podobnie 
jak prof. Eugeniusza Słuszkiewicza, który wy-
jaśniał nam, na czym polega językoznawstwo 
porównawcze czy prof. Artura Hutnikiewicza 
(wówczas jeszcze adiunkta), który najpierw 
zapoznawał nas z tzw. naukami pomocniczymi 
(przy studiowaniu literatury), a na ostatnim 
roku edukacji prezentował historię literatury 
dwudziestowiecznej. I prawdę mówiąc dobrze 
kojarzyłem, bo nasz wykładowca logiki studiował 
we Lwowie matematykę (u takiej znakomitości 
jak profesor Wacław Sierpiński), fizykę oraz 
filozofię (tę drugą u prof. Kazimierza Twardow-
skiego), na tejże uczelni habilitował się i pełnił 
obowiązki administratora. Ale już od roku 1923 
edukował studentów na Uniwersytecie Stefana 
Batorego, zaś po wojnie zjechał – wraz z tamtej-
szym gremium pedagogicznym – do Torunia, 
więc trzeba go kojarzyć także z Wilnem. 

I właśnie w okresie wileńskim zasłużył sobie 
na miano Sprawiedliwego. Pisze o tym w swoich 
wspomnieniach. Przy nasilającym się terrorze 
hitlerowskim szukała bowiem u niego pomocy 
rodzina żydowska, która zbiegła z getta. Profe-
sor był z nią zaprzyjaźniony, bo przed wojną 
pospołu edukował młodzież w szkole średniej 
(za okupacji zresztą wykładał także na tajnych 
kompletach). W pomoc dla niej włączył się 
jeszcze młody nauczyciel, Białorusin, Aleksan-
der Sepko, załatwiając stosowne dokumenty i 
przeprowadzając uciekinierów przez granicę na 
stronę białoruską, dzięki czemu owi uratowali 
się. Niestety, ich dobroczyńca zginął pod koniec 
wojny i nie wiem, czy w Yad Vashem ma swoje 
drzewko i swoją tabliczkę. 

Ale uratowani nie zapomnieli o prof. 
Czeżowskim, co odnotował w swoich zapiskach: 
Uczniowie moi i młodsi koledzy, nauczyciele żydowskich 
szkół w Wilnie, którym mogłem pomóc w czasie wojny i 
którzy potem wyjechali do Izraela, zaprosili mnie wraz 
z żoną i córką do siebie. Udaliśmy się tam wczesną 
wiosną (z końcem marca) 1963 r. i powróciliśmy w 
pierwszych dniach maja. Byliśmy przyjęci niezmiernie 
gościnnie i serdecznie, pobyt nasz był opracowany w 
szczegółach i znakomicie zorganizowany.

„Azylowe” gniazdo Leszka
W mojej prozie – parafabularnej czy para-

dokumentalnej – Nasze długie cienie próbowałem 
naszkicować sylwetkę, jak się standardowo 
określa, Leszka Śmigielskiego, nie ujawniając 
jego nazwiska, jako że narzucała mi to przyjęta 
konwencja pisarska, albo może tylko wydawało 

dokoñczenie na str. 16
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mi się, że narzuca. Ci, którzy znali Leszka i którzy 
jakimś sposobem natknęli się na moją rzecz – 
opublikowaną – mogli jego utrwalony w swojej 
pamięci obraz porównać z moją paraliteracką 
wersją. Wszyscy inni, ewentualni czytelnicy, nie 
powinni – nie daj Boże! – traktować Leszka jako 
postać fikcyjną. 

Część spośród tych, którzy zachowali – z 
większą lub mniejszą dokładnością – Leszka w 
pamięci, pożegnała się już, niestety, z naszym 
pięknym światem i z tej to przyczyny poczułem 
się zobowiązany do przywołania jego postaci, ba 
– do przywrócenia go miastu, dla którego wiele 
zdziałał, a które o nim zapomniało. Nadarzyła 
się zresztą po temu okazja, prawdę mówiąc nic 
nieznacząca, gdy chodzi o samego Leszka, ale 
mnie dająca pretekst do sporządzenia tego 
tekściku. Mam tutaj na myśli wystawę Od parku 
Cegielnia do klubu Azyl, czyli jak się bawił Toruń.

A bawił się w ubiegłym wieku, szczególnie 
bodaj od lat dwudziestych do – wydaje się – lat 
osiemdziesiątych, chociaż mam wrażenie, że 
wystawa demonstrowała nie tyle zabawy miesz-
kańców zacnego miasta, ile ich styl bycia w owym 
czasie. Trochę starszą epokę przypomniał – w 
swoim czasie – były komendant policji w Toru-
niu, który paradował staromiejskimi ulicami na 
welocypedzie i w historycznym stroju z tamtego 
czasu. Niestety, miał nieprzyjemność stanąć 
przed sądem i pożegnał się ze swoim stanowi-
skiem, zniknął z pejzażu miasta.            

Wiadomo, że zabawowy jest kabaret, 
chociaż nie zawsze i czasem nie tylko, więc nic 
dziwnego, że na rzeczonej wystawie odnalazłem 
zdjęcia – już przyżółcone, bodaj z lat sześćdzie-
siątych – z popisów Zdzisława Prussa, poety i 
kabareciarza oraz Andrzeja Drzewicza, wówczas 
aktora teatru bydgoskiego. Tyle że miejscem 
ich popisów nie był „Azyl” jakby można sądzić 
na podstawie wystawowej aranżacji, a dawny 
klub studentów Od Nowa w Dworze Artusa, co 
nie znaczy, że w Azylu brakowało takich form 
rozrywki.

 Jednakże Leszek Śmigielski jako inicjator 
i realizator tej oazy dla twórców wszelkiej maści 
oraz w ogóle ludzi kultury – co trzeba silnie 
zaakcentować, jako że po latach różni szołmeni 
z bliższych i dalszych poboczy przypisują sobie 
zasługi w tym względzie – miał na uwadze 
wartości bardziej istotne niż to, by stworzyć w 
mieście jeszcze jedno miejsce zabawy, chociaż 
nie wykluczył i tej funkcji – jak mówią elokwent-
niści – klubu. Chodziło mu bowiem o integrację 
ludzie praktykujących, ale i teoretyzujących w 
różnych dziedzinach artystycznych, o prezen-
tacje ich dorobku, wymianę myśli na ten i nie 
tylko na ten temat, ergo sztuki w ogóle oraz jej 
funkcjonowania – w wymiarze jednostkowym i 
społecznym – a także o stymulowanie poczynań 
twórczych. 

Miał zresztą „swój” interes w tym, gdyż 
różnych ludzi z branży artystycznej werbował 
do współpracy z teatrem lalkowym, którym kie-
rował, a mnie zatrudnił nawet na pół etatu jako 
kierownika literackiego. Ktoś spośród aktorów 
podśmiewał się, iż dyrektor nie tyle potrzebuje 
kierownika literackiego, ile jeszcze jednego 
słuchacza. Cechą przyrodzoną bowiem Leszka 
było to, iż lubił perorować, gdy zdybał kilku 
słuchaczy, a choćby jednego. Ale nie były to 
poględziołki o duszy Maryni, lecz rozważania na 
różne, ale zawsze frapujące tematy, interpretacje 
aktualnych i mniej aktualnych wydarzeń, czasa-
mi dość osobliwe, czasami zaskakujące, ale do-

pingujące słuchającego, choćby mimochodem, 
do zastanawiania się nad tym, co usłyszał…

Leszek w ogóle posiadał umiejętność 
przyciągania do siebie ludzi i inspirowania ich 
do działania w określonym kierunku. Objawiało 
się to na gruncie profesjonalnym, więc w jego 
teatrze lalkowym i w poczynaniach pozaza-
wodowych. Miało nawet swój wymiar prawie 
familiarny, kiedy, na przykład, ludzie blisko 
związani z placówką zbierali się w domu aktora 
– który dzisiaj już nie istnieje, bo całą „substancję 
urbanistyczną” przebudowano i rozbudowano, 
więc obiekt prezentuje się zupełnie inaczej, 
bardziej nowocześnie i reprezentacyjnie – dla 
konwersacji na tematy ważne i mniej ważne lub 
dla posłuchania Jurka Lipnickiego, młodego 
wówczas aktora, śpiewającego ballady Villona i 
przygrywającego sobie na gitarze. 

Dyrektor „Baja Pomorskiego” przystępując 
więc do realizacji wykoncypowanego zamie-
rzenia, miał oparcie w „swoich ludziach”, ba, 
potrafił zarazić ich – a także ludzi z zewnątrz – 
entuzjazmem, jako że sam często przystępował 
z entuzjazmem do wykonania jakiegoś zadania. 
Inna sprawa, że po jakimś czasie „odpuszczał 
sobie’’, gdy mu się wykluł nowy pomysł i całą 
energię skupiał na nowym przedsięwzięciu. Stąd 
zapewne i ze znużenia rzeczami już dokonanymi 
wynikała jego chimeryczność, inaczej mówiąc: 
był artystą z krwi i kości, więc mocno przeżywał 
swoje sukcesy i porażki, a ta nadwrażliwość, 
skrzętnie zresztą skrywana, określała przede 
wszystkim jego status nominalny, jeżeli można 
tak określić, wszak był aktorem w krakowskiej 
„Grotesce”, a w Toruniu reżyserował w swoim 
teatrze (i nie tylko w swoim). Ba, pisał dla teatru, 
a nawet próbował komponować muzykę. Kiedyś 
posłyszałem wyraziste dźwięki, wydobywające 
się z Leszkowego gabinetu, więc zagadnąłem 
panią Jadwigę, seriozną sekretarkę, co się tam 
dzieje i otrzymałem odpowiedź, iż dyrektor 
wraz z panem Franciszkiem układają muzykę 
do nowego spektaklu. Franciszek Smoliński 
był kierownikiem muzycznym i prymki Leszka 
rozpisywał na orkiestrę.

 Ale „Azyl” był zupełnie osobnym dzie-
łem Leszka. W mniejszym lub większym stopniu 
zaangażował w nie miejscowe władze, szefów 
placówek kulturalnych, a przede wszystkim 
środowisko ludzi sztuki. Na siedzibę klubu prze-
znaczył mniejszą z sal teatralnych i zaprojektował 
jej wyposażenie, a dla wyprodukowania tegoż 
zdobył – zdaje się, że z przedsiębiorstwa zieleni 
miejskiej – stosowny surowiec, tj. wielgachne, 
martwe drzewa. Najcieńsze, okorowane, pod-
pierały sufit kikutami konarów, z najgrubszych 
sporządzono okrągłe stoły i siedziska oraz bu-
fet.

Trzeba bowiem powiedzieć, że dyrektor 
„Baja Pomorskiego” jako góral z urodzenia 
miał swoistą empatię do drewna. Po latach na 
Mazurach wybudował – oczywiście z drewna 
– przedziwny, bajkowy dom letniskowy z wypo-
sażeniem. - Samodzielnie! W ogóle lubił „prace 
ręczne”, jak ongiś określano ten przedmiot 
nauczania w szkole. Kiedyś pojechaliśmy nad 
jezioro Zbiczno na Pojezierzu Brodnickim i mój 
szef sporządził tam z dętek i desek – któreśmy 
zabrali do samochodu – tratwę, by na niej po-
pływać na nie wzburzonych falach.

 Jako się rzekło, zaliczenie „Azylu” do 
miejsc li tylko zabawowych byłoby nieporozu-
mieniem. Jeżeli już mowa o zabawianiu się, to 
z założenia chodziło przede wszystkim o zabawę 
intelektualną. Co nie oznacza, że Leszek nie 
wykazywał nerwu zabawowego. Począwszy od 
inauguracyjnej imprezy. Na tę okazję wymyślił 

bowiem, żeby zamiast szablonowego przecina-
nia wstęgi, przecinać piłą kłodę umiejscowioną 
na krzyżaku. Co chwilę więc dwaj uczestnicy 
uroczystości stawali przy obu końcach piły i 
przez chwilę piłowali rzetelnie pień, po czym 
wypijali po kieliszku wina. Towarzyszyły temu 
śmiechy i ogólny harmider. Kiedy zaś ktoś na-
pomknął o nazwie lokalu, zaczynało się ogólne 
skandowanie: „Azyl”, „Azyl”, „Azyl”… 

Ta nazwa była już nieoficjalnie zaklepana, 
ale głośne jej skandowanie miało swoją wymowę 
i można było się spodziewać później jakiejś re-
pliki politruków, ale – o ile pamiętam – nie było 
żadnego „pokwitowania”. Swoją drogą w klubie 
często wysiadywał jakiś nieznany w środowisku 
twórca i studiował pilnie Trybunę Ludu.

Natomiast na inauguracji zaskoczył mnie 
Bolek F., miejscowy cenzor, który nie żałował 
głosu i dopingował do głośnego opowiadania 
się za nazwą klubu. Ale F. był raczej nietypowym 
cenzorem, bo – na przykład – w jakiś czas potem 
wpadł do „Azylu” i w małym gronie konfidencjo-
nalnie wyjawił, iż w centrali, na Mysiej, zdarzyła 
się paskudna wpadka. Mianowicie, przepusz-
czono tam do druku jakiś tekst opozycyjnego 
Rosjanina i już była interwencja towarzyszy z 
wiadomej ambasady.

Na wspomnianej wystawie w ratuszu 
znalazły się „pokwitowania” dziękczynne dla 
klubu duetu Jacek Kaczmarski – Przemysław 
Gintrowski oraz Tadeusza Malaka, który wy-
stąpił tam z recitalem poezji Federica Garcia 
Lorki. Ale to zaledwie symboliczna cząstka 
kilkunasto-letniego repertuaru Azylu! Nie 
wiem, czy są jeszcze jakieś papiery dokumen-
tujące dziesiątki występów aktorów (w małych 
formach scenicznych), dziesiątki koncertów, 
dziesiątki wystaw plastycznych (choć dla nich 
warunki lokalowe były tam najmniej korzyst-
ne), dziesiątki spotkań z twórcami, dyskusji 
itd. itd. Pamięć jest, oczywiście, ułomna, 
odchodzą uczestnicy tamtych wydarzeń i 
w nieodległej przeszłości miasta pojawi się 
czarna dziura…

A na koniec tej Leszkowo-Azylowej se-
kwencji wygrzebałem z pamięci pewien epizod 
z udziałem prof. Stefana Żółkiewskiego. Może 
dlatego, że miałem z nim „swoje” porachunki, 
jako że na uniwersytecie musiałem studiować 
niczym jakąś świętą księgę jego Spór o Mickie-
wicza. A kiedy później belfrowałem w liceum, 
jedna z nauczycielek zapewniała mnie, iż zna 
profesora od przedwojnia i że już wówczas 
był tak zatwardziałym komunistą. iż rodzina 
odganiała go od wspólnego stołu…

Ale w on czas, gdy przybył do „Azylu” nie 
zajmował się już literaturoznawstwem, a dzie-
dziną właściwie mi nieznaną, chociaż także 
pozostającą w kręgu humanistyki, i uchodził 
za opozycjonistę. Nic dziwnego więc, że wraz 
z nim przybyli jacyś panowie w ciemnych 
garniturach i cierpliwie mu asystowali, a sam 
prelegent nie siedział ani nie stał, lecz chodził, 
chodził i mówił, co miał do powiedzenia, więc 
mógł uchodzić za perypatetyka. 

Pamiętam jeszcze, że po jego prelekcji 
głos zabierał prof. Henryk Elzenberg (w 
czasach stalinowskich odsunięty od dydaktyki 
na uczelni, mentor Zbigniewa Herberta, orga-
nizator w tamtym ciężkim czasie prywatnego 
seminarium dla adeptów filozofii) i to chyba 
dwukrotnie. Beneficjent więc ustroju, który 
zmienił zdanie na temat tegoż, spotkał się 
z uczonym-dydaktykiem, którego ten ustrój 
skrzywdził. Czy się jednak porozumieli?

I taki to był zabawowy klub!

Wersja...
dokończenie ze str. 15
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W realizacji celu, czyli przeprowadze-
niu zmiany, mamy do czynienia zawsze z 
przejściem od stanu wyjściowego do stanu 
pożądanego. Motywacja osobista, którą 
trzeba wtedy zebrać w sobie, to element 
procesu decyzyjnego, a w nim emocje i na-
stroje odgrywają kluczową rolę. Najtrud-
niejsze wyzwanie to wytrwanie w działaniu 
na ścieżce do celu, a więc zasypywanie 
przepaści pomiędzy tym, co jest i tym, co 
ma być. Metafora zasypywania przepaści 
to reguła refleksyjnego zaangażowania i 
radzenia sobie z nieuniknionym syndro-
mem frustracji. Opowiem Ci o mojej me-
todzie „już tam jesteś”, którą opracowałam 
dzięki inspiracji osób opowiadających mi 
o problemach  realizacji ich celów, zaś jej 
nazwa-cytat: „już tam jesteś” - to hasło z 
moich pierwszych sesji jogi klasycznej, ja-
kim posłużył się spontanicznie nauczyciel 
jogi, wykonując korektę mojej pracy. Jest 
to zarazem minimalistyczna intencja za-
wierająca w sobie wszystko, co konieczne, 
aby praca z celem postępowała pomimo 
naturalnych spadków motywacji. 

Presja braku
Pierwszy impuls do podjęcia procesu 

zmiany, jakim jest realizacja celu, to nasze 
poczucie dyskomfortu i braku. Od tego 
zaczynamy w poszukiwaniu nowej pracy, 
wprowadzaniu ćwiczeń do rytmu dnia, 
czy w rozpoczęciu pisania książki. Czegoś 
nam brakuje, skoro szukamy nowego. 

Anna Kapusta

„Już tam jesteś!”. Reguła zaangażowania i syndrom frustracji

Warto ten stan wyjściowy bardzo dobrze 
utrwalić na przykład pisząc dziennik zmia-
ny. Poprzestanie jednak na tym poziomie 
mobilizacji energii motywacyjnej to gwa-
rantowana katastrofa dla celu. Zaangażo-
wanie, aby było pełnym i skutecznym, musi 
przekroczyć presję braku, aby nie stało się 
desperacją. Trzeba zawiesić swój brak i nie 
koncentrować się na pragnieniu zmiany. 
Tajemnica tkwi bowiem w działaniu - ku 
zmianie - dla działania. Regułę takiego 
zaangażowania doskonale eksploatują tra-
dycje medytacyjne i dobre szkoły coachin-
gu. W jodze klasycznej mówi się nawet o 
matogodzinach praktyki, czyli godzinach 
spędzonych na macie. Realizacja celu, w 
takiej optyce rozwoju, staje się efektem 
ubocznym działania, bo celem jest samo 
zaangażowanie, które nie osądza, nie war-
tościuje i nie akcentuje naszych braków. 
Zawiesza je zaś regulacją emocji.

Akceptacja procesu
Regulacja emocji w realizacji celu 

metodą „już tam jesteś” polega na odna-
wianiu naszej motywacji poprzez docenia-
nie własnego działania. Zaangażowanie 
rodzi się wtedy, kiedy jesteśmy sami sobie 
wdzięczni za trud. Doceniamy w sobie 
kolejną, wysłaną aplikację, wykonaną sesję 
ćwiczeń, pojedynczy trening. Akceptując 
proces zmiany uczymy się, że upadki będą, 
ale to dzięki nim rodzi się odporność 
zwana przez psychologów rezyliencją. W 

momencie pojawienia się frustracji warto 
się zatrzymać i powiedzieć sobie: tak, dzia-
łam i zaraz to działanie ponowię. Syndrom 
frustracji jest po prostu częścią procesu i 
- zaakceptowany – odnawia się coraz rza-
dziej. Każda, trudna emocja, zauważona i 
zaakceptowana staje się naszą trampoliną 
do ponowienia próby.

„Już tam jesteś!” Pełnia zgody na siebie 
W jodze klasycznej reguła zgody na 

proces rozwojowy jest podstawą praktyki. 
Nie ma tu dróg na skróty, a w systemie i 
metodzie jogi europejskiej wręcz niedo-
zwoloną jest presja na własne braki w pra-
cy z ciałem. Dążąc do wykonania pozycji, 
czyli asany, już uczestniczymy w jej ideal-
nym i osiągalnym dla nas wariancie, sza-
nując aktualny moment rozwojowy. Skoro 
podejmujesz trud z zaangażowaniem, to 
gdzieś zmierzasz i dokądś dojdziesz. Nie 
jest najważniejszym dokąd, bo sama dro-
ga pokaże Ci adekwatne rozwiązanie. W 
jednej z najprostszych dla mnie obecnie, 
a nieosiągalnych kiedyś, asan mój pierwszy 
nauczyciel, w reakcji na moje nawykowe 
„ja tego nie zrobię” po prostu wsparł mnie 
fizyczną asekuracją i powiedział „już tam 
jesteś”. To był jeden z tych momentów, 
kiedy proces rozwojowy odsłonił przede 
mną regułę osiągania celów w ogóle, nie 
tylko w jodze. I to była ta chwila świadomo-
ści, w której prostota rozwiązania okazała 
się uniwersalną, działająca wskazówką, 
skuteczną w innych ścieżkach. Zaangażo-
wanie działa zawsze, bo nawet jeśli cel się 
zmieni, to my sami pozostaniemy w zgo-
dzie z sobą. A przecież o to chodzi, żeby 
szukać do skutku i zaczynać tyle razy, ile 
jest potrzeba.

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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Irena Batura

Noc w Dąbrówce

      Mężowi Wojciechowi
     poszukującemu śladów 

    Pułkownika Jerzego Arnolda

Najdłuższe są drogi
prostowane
Księżyc oświecał noc w Dąbrówce
Zmysł węchu
szedł za zapachem
torfu i młodej zieleni
Wilgoć i rześkość
przyciągały  ze wszystkich stron

Stare drzewa pochylają się 
i wspominają dzieciństwo
Sadzono je na rozkaz
porucznika Kwatermistrzostwa Arnolda
Czy go pamiętają?

Droga jak litera S
prowadzi od śluzy do upustu
Z jej zakoli zrobiliśmy cięciwę
zmyleni kuszeniem księżyca
i ziemi
… i logiki  

Czy ostrzegło uderzenie serca
czy stojący na straży
domu śluzowego
anioł ze starego obrazka?
Zobaczyłam niebo
w ostatniej sekundzie trwania
zanim postawiłam stopę
w próżnię nad podłogą upustu

Gwiazdy rozbłysły u góry
jak zimny wodospad
jak wtedy w 1829 roku
gdy po raz pierwszy przejrzały się
w wodzie przekopu

I znowu zaczęliśmy życie
na nowo
od przerażenia.

7 maja 2003 r. 

Katarzyna Nandzik

Słowa

kiedy wypowiem
dotknę lekkim pierzem twojej twarzy
może zdmuchnięte 
przestraszy się i zamilknie

boję się tych ciemnych miejsc niewypowiedzianych
kiedy głowa paruje jak garnek

wypuszczam je zatem jak ptaka z klatki
fruną równym szykiem 
docierają do celu długie jak szyje łabędzi
kluczem płyną po niebie by gniazdo znaleźć 
ciepła twoich rąk rozwartych 

ocierają się wtedy jak kot
i mruczą głaskane uśmiechem
gdy słuchasz jak drzewo co oddaje powietrze
nabieram głęboko je w płuca
- las pełen zieleni

Lidia Karbowska

***

wołają nas nie po imieniu, ale jednak 
wołają – 

jak te wróble, które
wołają miłości, a przychodzi

chudy, czarny kot

Małgorzata Kulisiewicz               

WĘDRUJĘ Z UMARŁYMI W GÓRY

Zaklęta pszczoła 
rozdziera ciszę,
złudzenia 
chrzęszczą pod stopami.
Tam na górze 
bielmo z oczu,
widzę świat na nowo.
Schodzicie 
na drugą stronę.
Wracam samotnie, 
dostrzegam radość
w płatku
czterolistnej koniczyny
i cud
w kwitnieniu bławatka
i górskim strumieniu,
– zwierciadle
uzdrowionego wzroku.

Jerzy Utkin

kto bez winy

kto bez winy niech pierwszy kamień w dłoń pochwyci 
i rzuci bez wahania lecz niech się nie szczyci

swoim czynem bezdusznym łatwo wskazać winnych
gdy dobrze się rozejrzeć zawsze jest ktoś inny

winien naszych porażek chętnie obwiniamy
wszystkich wokół świat cały przecież nie my sami

za codzienne upadki ponosimy winę
siebie winić nie chcemy wskazując przyczynę

klęsk porażek i fiaska żałosnych wysiłków
w knowaniach wrednych bliźnich bo przynajmniej kilku

z nich nam czegoś zazdrości i rzuca pod nogi
kłody byśmy zboczyli z raz obranej drogi

trzymamy więc w zanadrzu już kolejny kamień
jak łatwo nam przychodzi samorozgrzeszanie
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Krystyna Cel

Tajemnice

Wrzucone w podświadomość
i mocno w niej upchane
wydają się być uśpione
gdy tak spokojnie odpoczywają
w tej głuchej studni

ale wystarczy wrzucić kamień
by nagle ożyły
i wypływając na powierzchnię
stały się aż nadto wyraziste
aż nadto ludzkie

czy będą znaczyć tyle
ile w nich niedocieczonego wątku

Łukasz Komsta

Zerkając 

twoje oczy błyszczą najpiękniej 
na mszy o zdrowie matki

mogę zobaczyć to ukradkiem 
unosząc hostię i kielich

opuszczasz wzrok 
gdy udzielam ci komunii

twoja skromność nie pozwala 
na spotkania naszych spojrzeń

może to i lepiej 
jestem tylko mężczyzną

w intencji o dobrego męża 
nie udźwignąłbym kielicha

Marta Solomej 

Mohendżo Daro

Mohendżo Daro – dolina Indusu
zapytałeś – co tu się stało? 
– strażnicy zamknęli bramy

przemówiła plastyczność: światło
utrwalonych wybuchem pejzaży 
– zeszklone piaski

kości i rzeczy przekroczyły granicę czasu
za którą już nie ma powrotu
pomyśl –czy to znów się wydarzy?

wszystko co człowiek stwarza
podlega historii
która chce się powtarzać - a inni?

jakby sprayem rozpyleni
mgławicą wciąż trwają w przestrzeni
nieme ruiny – cywilizacja Harappa

kamienie – natrętne wibracje 

Mieczysław A. Łyp

Próba portretu

Pamięci Stanisławy Kopiec

Wiem
wiedziałaś że choruję na piękno
Wiem
Tobie też podobały się
dalekie loty żurawi
Babie lato i pęd Czwórek Chełmońskiego
znaki wzruszenia
rozsypane jak metafory
w obrazach
znanych i drogich Ci malarzy
Wiśniewskiego Gazdy
Frączka Kotowicza

Wiem
szukałaś niebieskich gościńców
błękitnych jak niebo Pegazów
jak Przybosia i Myśliwskiego
mamił Cię dookolny świat
- te szumiące jak tęsknota wzgórza
te jasne słoneczne
jak u van Gogha pola zbóż
te omglone modlitwy kwitnących sadów

Pozostałaś wierna ziemi
ptakom i obłokom

Zdążyłaś przekazać światu to
co boli we śnie i na jawie
Poetę

Droga Stasiu
Wiem
że w tym roku
kwiaty lipy już w maju
przypominały Twoje piękne imię
a dzwoneczki lubeńskich kampanul
z kwitnących łąk i zielonych ogrodów
jak zawsze sławiły Twoją ulubioną stronę
i odwieczne piękno Pieśni nad pieśniami

Mateusz Wabik

Mickiewicz, Odoaker

Nic zatem dziwnego, że mesjanizm
poniósł klęskę. Powstania, zamachy
przywróciły Polsce niezawisłość,
a nie milczące znoszenie upokorzeń
- tj. wiszenie na krzyżu.

Adam Mickiewicz w Lozannie
wykładając dzieje Rzymu i literaturę
klasyczną tonął w pochwałach
dla pism Prudencjusza – chrześcijańskiego

poety z ostatnich lat cesarstwa, 
który nie rozumiał jak wielkorządca 
Symmach mógł chcieć powrotu
posągu bogini Nike do senatu.

30 lat po jego śmierci, Odoaker
na czele barbarzyńskich hord zmiażdżył
pozostałości wielkiego imperium.

W Paryżu na uniwersytecie, Mickiewicz
wykładał historię Słowian. Przetrwał.
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To miejsce znajdowało się na obrzeżach 
miasta Jerozolima. Właściwie poza jego bramą 
zwaną Hersit. Pierwotnie było wysypiskiem 
śmieci ale, to tam też odbywała się kremacja 
zwłok przestępców oraz tych, którym z różnych 
względów odmawiano normalnego pochówku. 
Charakteryzowało się tym, że jeśli było spojrzeć 
z wnętrza tego miasta widać tylko wiecznie, 
czyli cały czas ciągnące się smugi dymu, to 
znów pojawiającego się ognia, które mówiły 
o tych, którym pogrzeb nie był dany. Wszel-
kie odpady miasta mieszały się ze zwłokami 
ludzi. Jedno i drugie było tym samym, było 
czymś niepotrzebnym, czymś złym. Możemy 
łatwo wyobrazić sobie jak działał  ten obraz na 
mieszkańców Jerozolimy. Nasza wrażliwość 
może nieco jest inna, lecz nie odmawiajmy jej 
także tym żyjącym ponad dwa tysiące lat przed 
Chrystusem. To musiało robić wrażenie, ten 
chcąc nie chcąc sądzę dochodzący smród, ten 
obraz ciągłego zgliszcza, ten dym, ten ogień 
wijący się wokół ludzkich ciał zmieszanych ze 
wszelkimi odpadami i odchodami. Stąd też 
nie sposób się dziwić, że stało się to miejsce 
symbolicznym obrazem Piekła, czyli według 
Nowego Testamentu miejscem odrzuconych 
przez Boga, cierpiących katusze w nieustającym 
ogniu. Nieustającym, bowiem tak to widziane 
było przez widzących każdego dnia to miejsce 
mieszkańców miasta.

W tych realiach pojawia się Jezus. I chce 
przemówić do ludu tak, aby było to dla nich 
zrozumiałe. Stąd też w Jego wypowiedziach 
przedstawionych w ewangeliach przez Marka, 
Mateusza i Łukasza pojawia się Gehenna jako 
obraz Piekła wielokrotnie. Podobnie w Ewange-
lii galilejskiej, będącej częstokroć źródłem dla 
Mateusza i Łukasza, ewangelii zwanej inaczej 
Q od niemieckiego słowa quelle, czyli źródło. 
Mateusz i Łukasz w tworzeniu swych ewangelii 
oprócz wcześniejszej Marka posługiwali się 
właśnie nią. O istnieniu Ewangelii galilejskiej 
świadczy odkryta w 1945 roku w Nag Hammadi 
koptyjska ewangelia Tomasza. Sama Q stanowi 
zbiór około 240 logiów, czyli autentycznych 
wypowiedzi Jezusa historycznego.

Gehenna, Piekło – czym też to jest? 
Skojarzenia nasuwają się jednoznacznie. To 
miejsce nieustającej męki, wiecznego ognia i 
wijącego się smętnie ciemnego dymu; miejsce 
wiecznego cierpienia. Słychać jęki jeszcze może 
żyjących ciał, które spalane są w ogniu. Takich 
makabryczności mogę dodać jeszcze więcej – 
tylko kto w to uwierzy? W takie obrazy z pew-
nością dzisiaj już nikt. Zresztą najchętniej by 
można pominąć piekło, o czym pisałem w eseju 
„P(o)minąć piekło? „ To nawiązanie nie jest tu 
bez znaczenia, okaże się już za chwilę dlaczego 
tego pominięcia zwykły człowiek pragnie.

Przeraża go zakorzeniony w świadomości 
obraz wiecznej kary dla zatwardziałych grzesz-
ników. Nie ma dla nich zmiłowania, jest tylko 
ogień piekielny. Takie perspektywy, chcąc nie 
chcąc, wypieramy. Bo przecież każdy z nas ma 
w sobie: a może to właśnie ja takim zatwardzia-
łym grzesznikiem jestem, bądź to zupełnie 
odrzuca, a tym samym i istnienie Piekła. A 
jednak ono jest. Jest Gehenna jeśli wierzymy 
w prawdę wypowiedzi Jezusa, a więc jesteśmy 
chrześcijanami. Przecież On o niej mówił. 
Tylko jaka ona w istocie jest? Czy faktycznie 
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Czy Gehenna jest wieczna?

taka jaka istnieje w ludzkim myśleniu o niej 
od ponad dwóch tysięcy lat?

„Spoglądając na całość logiów Ewangelii ga-
lilejskiej można zatem stwierdzić, że nie ma w nich 
żadnej wzmianki o tym, że Gehenna będzie trwała 
wiecznie. Jezus historyczny nie uczył o nieskończonym 
trwaniu stanu ludzkiej męki. Nie określił stanu 
Gehenny przymiotnikiem <wieczny>. Stwierdził 
jedynie, że taki stan napawającej lękiem egzystencji 
pośmiertnej rzeczywiście istnieje i przed nim ostrze-
gał.” pisze ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI, 
teolog i ekumenista, współtwórca Instytutu 
Ekumenicznego KUL, doktor honoris causa 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 
Warszawie i Uniwersytetu Opolskiego w książce 
„Nadzieja woła głośniej niż lęk”. Dokumentuje 
ów fakt wielokrotnie i na różne sposoby docho-
dząc do wniosku, że w istocie „Teksty biblijne 
obfitują w zwroty językowe sugerujące wieczność, gdy 
w gruncie rzeczy chodzi o zjawiska tymczasowe i prze-
mijające, choćby okres ich trwania wydawał się, po 
ludzku mówiąc bardzo długi, wręcz nieskończony.” 
I stwierdza gdzie indziej, iż: „Doktryna wiecznego 
piekła opiera się na niewłaściwym przekładzie tekstu 
greckiego.” Mocne to słowa, ale gdy przeczyta się 
książkę Wacława Hryniewicza dochodzi się do 
wniosku, że faktycznie tak być może.

Nie jest moim zamiarem relacja z tej 
pozycji wraz z wnikaniem we wszystkie aspek-
ty dowodowe świadczące za przedstawioną 
tezą, czyli: Piekło nie jest czymś wiecznym, 
a tymczasowym. Ze swej strony, jakby na jej 
potwierdzenie, chcę zwrócić uwagę na samo 
źródło słowa Piekło, czyli Gehenna. Są one 
w terminologii chrześcijańskiej synonimami. 
Ów synonim ukształtował się na bazie miejsca 
obecnego w starożytnej Jerozolimie, gdzie skła-
dowano wszelkie nieczystości wraz ze zwłokami 
ludzkimi, które z uwagi na swe grzechy nie były 
godne normalnego pochówku. Powtarzam, co 
pisałem na wstępie: ten obraz ciągłego ognia i 
dymu i z tym związany smród dochodzący do 
miasta był dla jego żyjących tam mieszkańców 
– wieczny. W ciągu życia nieskończony. Stąd 
też w świadomości mieszkańców pojawiało się 
z pewnością wyobrażenie, że jeśli Gehenna to 
wieczność.

Ale – przecież tym pojęciem posługiwał 
się sam Jezus, ktoś powie. Czyżby o tym nie 
wiedział? Z pewnością – wiedział. Lecz jak 
już wspomniałem Nazarejczyk pojawił się w 
określonych warunkach historycznych. Jego 
zadaniem było dotrzeć ze swą nauką do jak 
najszerszego grona ludzi. Posługiwał się więc 
pojęciami, które z jednej strony najlepiej do 
nich trafiają i były zrozumiałe. A zatem obra-
zem. Z drugiej były wyolbrzymione (co dotyczy 
i pierwszej strony), miały charakter metafory, 
hiperboli, czy paraboli, często porównania; 
właściwie cała gama środków charakterystycz-
nych dla języka poezji była jego udziałem. Jezus 
historyczny był pierwszym i najwybitniejszym 
poetą można powiedzieć. Jakąkolwiek Jego 
wypowiedź weźmiemy, będzie tu odpowied-
nia. Ot na przykład ta, sądzę, każdemu bliska: 
„Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. A ja wam 
powiadam. Każdy kto pożądliwie patrzy na kobietę, 
już się w swoim sercu dopuścił cudzołóstwa. Jeśli 
więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, 
wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla 
ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby 

całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.” (Mt 
5, 27 – 30). Gdyby brać ją literalnie już dawno 
wszyscy byśmy chodzili z białą laską u boku, 
czyli niewidomi. I to zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety. Wyobrażam sobie, jak wtedy by wy-
glądał nasz świat. A to tylko z uwagi na to,jakby 
nie spojrzeć, cudzołóstwo. „Tylko”, piszę, bo 
przecież to grzech tak stary i częsty, jak istnieje 
ludzkość. Nie tędy więc droga.

Wyolbrzymienie jest jednak zasadne. A 
wszystko rozgrywa się w sercu do którego tak 
często  On nawoływał. Ludzkie libido jest takie 
jakie jest i chwała mu za to. Jest dla człowieka 
dobrem. Inaczej by w nim nie było. Wszystko 
zależy od sposobu jego użycia. Jezus przestrze-
ga przed złym. Zwraca uwagę na nierozumną 
pożądliwość, nic więcej. Zwraca uwagę, że ów 
fakt jest jakby mgnienie (oko zobaczyło, oko 
chce), temu warto powiedzieć nie. Bo to emo-
cje, a one są zawsze aniołami śmieci.

Ten przykład pokazuje tym samym jak 
ostrożnie należy podchodzić do wszystkich 
linearnych wypowiedzi Jezusa historycznego. 
Tak samo i do problemu Gehenny. „Gehenna 
to nie wieczny obóz koncentracyjny w zaświatach. 
Istnienie wiecznego piekła byłoby monstrualnym za-
przeczeniem  boskiego planu stworzenia i zbawienia. 
Czy można mówić o zwycięstwie Boga nad złem, jeżeli 
istoty przez niego stworzone i miłowane miałyby być 
wydane na wieczną mękę? Zwycięstwo należałoby  
wtedy raczej do przeciwnego Bogu świata zła, świata 
diabelskiego.” - czytamy u Hryniewicza. Co zatem 
ma miejsce?

Gehenna nie jest wiecznością. Czym jest 
zatem? Jest karą, tyle że nie wieczną. Jej dłu-
gość i by tak rzec – obfitość zależy od stopnia 
nagromadzonego w danym człowieku zła. Dla 
jednych zatem będzie trwała krócej i okaże się 
nieco bardziej łagodna, dla drugich dłużej i 
bardziej sroga. Bądź też długa a mniej dotkli-
wa, czy krótka, a solidnie. Tak to sobie można 
lapidarnie wyobrazić. Przypominać więc będzie 
w pewien sposób nasze ziemskie poczucie winy 
(„jako w niebie tak i na ziemi”), które nas dotyka. 
Tę naszą Gehennę za życia i te dręczące nas 
myśli, z którymi nie potrafimy sobie poradzić. 
Nie potrafimy, bowiem nie znamy ich źródła, 
a z których wszystkie okażą się jasne tam, po 
drugiej stronie. Czas bez nich to czas czystości 
serca, bądź całkowite ich wyparcie poprzez jego 
zatwardziałość, która najmilsza jest diabłu. On 
to wtedy przygotowuje sobie ludzi do Piekła. 
I wtedy właśnie będziemy mieć do czynienia z 
„ogniem piekielnym”, karą najbardziej srogą 
i trwającą najdłużej.

Ale czym jest ten „ogień piekielny”? Bo 
przeciwników Gehenny ten obraz może wręcz 
śmieszyć, mówić o nie prawdzie, a przecież tak 
często występuje on w ewangeliach. Jak wspo-
mniałem niczego w nich nie należy traktować 
literalnie. To żadne tam kotły ze smołą, siarką 
(obydwa palone wydają nieprzyjemny smród); 
jako racjonalnie nierealne mają świadczyć o 
Piekła nieistnieniu. Albo istnieniu, jak w przy-
padku tych optujących za wiecznością Gehen-
ny – ogień spala zatwardziałych grzeszników w 
swym wnętrzu. Lecz ogień oprócz właściwości 
unicestwiających ma również – oczyszczające. 
Ogień oczyszcza z grzechu, ze zła, a nie uni-
cestwia grzesznika. To rozróżnienie jest tu 
niebywale istotne.

Tylko dlaczego tak mamy myśleć, a nie 
właśnie inaczej? Bo przecież „ogień piekielny” 
to porównanie do obrazowego źródła pojęcia 
Piekła, czyli Gehenny, miejsca poza bramą Je-
rozolimy, a zatem tam gdzie spala się wszelkie 
nieczystości, zło. Tam ciała grzeszników były 
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spalane. Porównanie jest więc właściwe; ba, to 
synonim. Skoro Jezus historyczny wybrał taki 
sposób obrazowania – zdaje się to być jedno-
znaczne. Piekło ma charakter wieczny.

W tym momencie należy wspomnieć o 
przypowieściach Jezusa o zagubionej owcy, o 
zgubionej drachmie, czy synu marnotrawnym. 
Wszystkie one stoją w sprzeczności w stosunku 
do takiego poglądu. Zwłaszcza ta o zagubionej 
owcy zdaje się być tu niebywale istotna. Ze stu 
owiec  pasterza jedna się zagubiła. Pasterz po-
zostawia owych dziewięćdziesiąt dziewięć i idzie 
poszukać właśnie tej jednej. Chce przywrócić 
ją do stada. Przecież mógł cieszyć się z tych, tej 
olbrzymiej większości, która mu pozostała i o 
tę jedną się nie troszczyć. Czyni jednak inaczej. 
Dlaczego? Tylko ta jedna miałaby iść na wiecz-
ne zatracenie. Tylko ten jeden spośród wielu 
miałby spłonąć w wiecznym ogniu. Ten jeden 
zbłądził, więc niech zginie. Tak się jednak nie 
dzieje. A do tego jeśli dodamy fakt, że Jezus 
historyczny chętnie rozmawiał z celnikami i 
grzesznikami, przystawał i biesiadował z nimi, 
chcąc ich nawrócić, rzecz nabiera zupełnie 
innego kolorytu. Tak, tak było, lecz jeśli oni i 
tak chcieli tkwić w złym, czyż nie należy im się 
Gehenna, ta wiecznie trwająca?

O czym by to świadczyło? Ano o niczym 
innym, a tylko o tym że Bóg ma tylko wpływ na 
to , co dzieje się wyłącznie w życiu pozaziem-
skim człowieka. A to jest niemożliwe, gdyż jak 
wtedy można by mówić o Sądzie Ostatecznym? 
A co do tego zwolennicy wieczności kary nie 
mają wątpliwości.  Jest prawdą zatem, że sens 
wiecznej kary jest wątpliwy. Raczej teraz jeste-
śmy skłonni opowiedzieć się za jej charakterem 
czasowym.

Przekazy ewangeliczne o Sądzie Ostatecz-
nym mówią jednak o białych owcach i czarnych 
kozłach. A więc o tych którzy zostaną zbawieni 
i tych, na wieki potępionych. Lecz jak pisze 
Wacław Hryniewicz „Porównanie ludzi do owiec i 
kozłów nie może być sprzeczne z sensem przypowieści o 
pasterzu i zaginionej owcy (Łk 15, 4 – 7). Sąd Boży ma 
charakter wewnętrzny. Granica podziału nie przebiega 
między poszczególnymi ludźmi, <dobrymi> i <złymi>, 
lecz przez wnętrze każdego człowieka. <Owce> i <kozły> 
- to symbole tego, co w życiu zasługuje na uznanie i 
pochwałę, oraz tego, co nie jest godne Boga i co domaga 
się potępienia. Ten wewnętrzny osąd ujawnia jedynie 
moje winy i wszystkie złe decyzje życiowe.” Potępione 
jest zło czynione przez człowieka, ale nie on sam. 
To zasadnicza różnica.

Są jednak w ewangelii Mateusza słowa, 
które by wydawać się mogło, że temu przeczą. 
Pisze on bowiem:”Zbliżcie się, błogosławieni mojego 
Ojca, weźcie w posiadanie Królestwo, przygotowane 
wam od założenia świata”. A dalej w stosunku 
do ludzi o zatwardziałych sercach: „Odejdźcie 
ode Mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany 
diabłu i jego aniołom”. Przyjrzyjmy się jednak tym 
dwóm wypowiedziom bliżej. Pierwsza z nich 
mówi o błogosławionych Ojca. Przymiotnik ten 
określa osobę, personę czystego serca. Druga 
natomiast informuje o przeklętych, ale nie 
jest powiedziane, że przez Ojca, bo wtedy by 
musiało być napisane – Odejdźcie ode Mnie 
przeklęci przez Ojca, a tak nie jest. Jest bowiem 
„(...) przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu 
i jego aniołom.” Ci o zatwardziałych sercach 
są przeklęci w sensie poczynionego zła, albo 
lepiej: zło w nich jest przeklęte. I ten ogień 
wieczny jest przygotowany (przez kogo – łatwo 
się domyślić) i komu – diabłu i jego aniołom. 
To diabeł i jego aniołowie skazani są na fak-
tycznie wieczną Gehennę. „Gdyby autorzy ksiąg 
wchodzących w skład Nowego Testamentu chcieli 

wyrazić pojęcie kary bez końca  (dla ludzi – przyp. 
J.O.), mogli posłużyć się przymiotnikiem <aidios>, 
a jednak tego nie uczynili. Przymiotnik ten pojawia 
się tylko dwa razy w tekstach nowotestamentowych, 
w odniesieniu do <wiecznej (aidios) mocy i boskości” 
Boga (Rz 1, 20) oraz do upadłych aniołów, trzyma-
nych do dnia sądu <więzami wiecznymi, aidios 
(Jud 6). (wytł. J.O.)” pisze Wacław Hryniewicz 
w „Nadzieja woła głośniej niż lęk”. A zatem 
wieczność piekła może tylko dotyczyć diabła 
i jego poddanych. Autor wskazuje równocze-
śnie, że zamiast tegoż przymiotnika pojawia 
się   w Nowym testamencie inny, aionios, i to 
68 razy w tym 51 w „(...) odniesieniu do życia, 
ognia piekielnego, kary, zniszczenia i sądu.” On to 
oznacza nieokreślone, ale jednak ograniczone 
trwanie, a obok często pojawia się słowo kóla-
sis w charakterze kary poprawczej. A zatem 
by wszystko wskazywało na to, że w istocie w 
Piekle nie mamy do czynienia z wiecznością 
kary lecz jej tymczasowością. Tylko to słówko 
„tymczasowość” jakoś nie przypada mi do gu-
stu. Użyłem je pewnie wcześniej, ale na to nie 
zwróciłem uwagi. Notabene używa go również 
Hryniewicz. By mogło ono świadczyć tak: no 
cóż odbędę karę, ale i tak będę zbawiony. Kara 
dłuższa, krótsza, pewnie jakoś sobie z tym pora-
dzę. Wiele kar pojawiło się w moim doczesnym 
życiu, bym teraz miał zbytnio zwracać na to 
uwagę. Tylko jak długo ta „tymczasowość” ma 
trwać i jaki będzie  jej charakter, o tym raczej 
nikt nie myśli. Może lepiej będzie wyrażać praw-
dę słowo – czasowość. Piekło to kara czasowa, 
a jej długość nie jest w żaden sposób ludziom 
znana. Brzmi groźniej? I o to chodzi.

Skąd zatem ukształtowało się w naszej świa-
domości to, że kara piekła jet karą wieczną? We-
dług przekazu Hryniewicza „winę” za to ponosi 
apokryficzna Apokalipsa Piotra, która pojawiła 
się na początku II wieku po Chrystusie. „Powstała 
ona w kręgach judeochrześcijaństwa przed rokiem 135, 
kiedy to upadło powstanie Bar Kochby („Syna Gwiaz-
dy”). Ten przywódca Żydów uważał się za proroka i 
chciał odbudować świątynię w Jerozolimie. W czasie 
powstania prześladował chrześcijan. Nic dziwnego, że 
Apokalipsa Piotra odzwierciedla dramatyczne uczucia  
prześladowanych. Człowiek prześladowany łatwo staje 
się niewolnikiem uczucia zemsty. Cierpiąc, przyzywa 
pomsty Boga. Ma ku temu wiele przesłanek w litera-
turze apokaliptycznej judaizmu.” pisze  nasz autor. 
Dodaje do tego jeszcze Apokalipsę Jana, gdzie 
zabijani wołają o pomstę do Boga. Niechętne za-
tem były rzesze prostych chrześcijan, aby widzieć 
karę piekła jako coś co wprawdzie nieokreślone 
jest w czasie, ale się kończy. Jest bowiem w Jana 
apokalipsie dziękczynienie za „zniszczenie tych, 
którzy niszczą ziemię”. A Apokalipsa Piotra pisana 
jest właśnie w takiej atmosferze, co podkreśla 
Hryniewicz. Splot sprzyjających warunków, by 
można powiedzieć. A zatem „Cnotliwi doma-
gali się <sprawiedliwego> ukarania grzeszników w 
przyszłym świecie. Frustracja rodzi gniew i szemranie 
<sprawiedliwych>. Smutne to, ale prawdziwe! Jak 
w przypowieści o o robotnikach w winnicy, o równej 
dla wszystkich zapłacie i o narzekaniu na <niespra-
wiedliwość> gospodarza, który zrównał ostatnich z 
pierwszymi (Mt 20, 1 – 16).” dopowiada Teolog. 
Pisałem o tej przypowieści w tekście „Esej o 
miłości szczęśliwej”. Jej interpretacja go otwiera 
jako w tamtym kontekście zauważonym w tytule 
niebywale istotna. To na marginesie.

Ale – też teraz przyszedł mi do głowy rów-
nież esej „Tam” z książki „Gwałt na prawdzie”. 
Tam to bowiem pojawia się moja wizja Piekła, 
Czyśćca i Nieba. O tej ostatniej nie będę tu pisał, 
bo mam wrażenie, że jest fajna. Natomiast wizja 
Piekła wymaga co najmniej kilku słów. Kto go 

czytał nie może odnieść innego wrażenia, jak 
tylko takie że jestem zwolennikiem postrzegania 
Piekła obecności jako właśnie wieczności. I to 
z naciskiem na wieczne cierpienie i jak naj-
bardziej bolesne. Nie ma zmiłuj się, by można 
powiedzieć. Kto nie wierzy, może poczytać.

No co pan, w głupka pan nas robisz? - po-
wie ten czy ów po przeczytaniu tamtego eseju, 
albo nawet nie, a biorąc pod uwagę te słowa. 
Nic z tych rzeczy. Nikogo w głupka nie robię, 
po prostu teraz się zastanawiam. Nie nad tym, 
czy moja wizja piekła była wystarczająco mocna  
w charakterze kary. Tam poczynione myślowe 
spekulacje, bo przecież tak to należy nazwać, 
utrzymuję. Chodzi tylko o tę – wieczność, czyli 
nieodwracalność. Czy faktycznie tamta wizja w 
tym względzie co teraz mówi moje serce, jest 
adekwatna.

Dotychczasowy mój wywód opierający się 
na książce Wacława Hryniewicza by wskazywał, 
że jestem po stronie tych przemyśleń, które 
w niej się pojawiają. Że Piekło jest zjawiskiem 
czasowym ( nie – tymczasowym). Jego długość 
trwania zależy, mówiąc najprościej, od popeł-
nionych za życia win.  Postaram się teraz z tym 
uporać. Interesuje mnie zatem odpowiedź na 
pytanie: czy Gehenna jest czymś wiecznym, czyli 
nigdy nieustającym, czy też nie?

Wiele słów przed tym dylematem świadczy-
ło za tym drugim. Ba, miało za swój cel wykazać, 
że właśnie taki sposób postrzegania życia poza-
grobowego jest jedynie właściwy. Teraz mam 
wątpliwości. Czy jednak one nie są tylko faktem 
poczynionej wiedzy? Albo inaczej: czy ta lektura 
nie jest tego powodem? Z pewnością tak. Lecz 
jest tak istotna, że tylko serce może mi na to 
odpowiedzieć.

Powiem tak, skoro, jak pisze Wacław Hry-
niewicz, wieczność piekła jest złą interpretacją 
ksiąg Nowego Testamentu i to w oparciu o 
Ewangelię Galilejską jako pierwszą ewangelię 
zwaną również Q, czyli źródło, na którą jako 
nie kanoniczną ten teolog się powołuje jestem 
skłonny widzieć Gehennę w sposób czasowy.

Ponad dwadzieścia wieków ukształtowało 
i moją świadomość, i to w sposób nie ulegający 
wątpliwości, widzenie Piekła jako wieczno-
ści. Stąd też potrzebny był też Czyściec, dla 
mniejszych grzeszników. To wszystko grało. 
W myśleniu tu przedstawionym on się zaciera. 
Jest jakby karą dla mniej grzesznych by można 
powiedzieć, albo tu na to miejsca po prostu nie 
ma. Jest natomiast co innego. Nie – wieczność 
kary. Jakby w tym był obecny Czyściec. Ba, jakby 
Piekło nim poniekąd  było. Prawie dwa tysiące 
lat ukształtowało, bo musiało ukształtować takie 
widzenie z karą wieczną, wszak jak czytaliśmy 
wcześniej już niecałe dwa wieki po Jezusie (Apo-
kalipsa Piotra) wieczność Piekła była prawie na 
porządku dziennym, tam jest tego źródło. Więc 
się sobie nie dziwię, ale i nie mogę mieć sobie za 
złe. Czy to dobre myślenie? Wszystko cokolwiek 
bym teraz napisał będzie zwykłą spekulacją, 
albo – przekonaniem. Ale o tym za wcześnie, 
aby w tej chwili...

Jest bowiem przecież i trzecia możliwość 
poza wiecznością kary piekła i jej nie wiecznością 
a czasowością. To stanowisko o unicestwieniu 
zatwardziałych grzeszników, tych którzy nigdy 
nie przyjęli Boga, ateistów z krwi i kości. Mówi 
ono o właśnie unicestwieniu tych, którzy w ża-
den sposób nie przyjęli Boga, ale i tych którzy do 
końca wobec niego się buntowali. Do cielesnej 
śmierci z nim się nie pogodzili. Unicestwienie 
nie jest wiecznością kary, a, by tak rzec – całkowi-
tym zniknięciem jednostki w sensie duchowym. 
Ale o tym nie teraz.  
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Władza zawsze ma kłopoty z obywate-
lem. W zasadzie nigdy nie wie, jaki on jest, 
ale „na pewno” wie, jaki powinien być. 
Musi bowiem w tym zakresie zrobić pewne 
założenie, aby zaplanować działanie pań-
stwa na dłuższą lub krótszą metę. 
Upraszczając, są dwa modele obywatela 
postrzeganego przez władzę:
Obywatel projektowany (teoretyczny)
Obywatel realny

Obywatel projektowany (teoretyczny) 
to taka elementarna cząstka rządzonego 
społeczeństwa, która pasuje, a raczej 
musi pasować do założeń planu. Takim 
obywatelem był nowy człowiek zaprojekto-
wany przez komunistów, ale także takim 
był i nadal jest element kapitału ludzkiego 
w planach rozwojowych globalistycznych 
liberałów. Zarówno jeden model jak i 
drugi ma być sprawnym wykonawcą da-
lekosiężnego programu. W pierwszym 
przypadku – utopijnego państwa równej 
szczęśliwości, w drugim – równie chyba 
absurdalnego i nieludzkiego globalnego 
świata nie kończącego się postępu.

Pierwsza utopia zakończyła się klęską 
po ponad siedmiu dekadach wdrażania (z 
wyjątkiem Korei Północnej, gdzie system 
komunistyczny, wzorowany na stalinow-
skim ZSRR i wschodnim typie monarchii, 
nadal funkcjonuje, choć wskutek świato-
wej izolacji reżimu i tam pomału zaczyna 
dogorywać, głównie ekonomicznie), 
druga, choć nie zakończyła się, to jednak 
wezbrała falą powszechnej frustracji i 
konsumpcyjnego otępienia. „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 konsumpcja. Przepowied-
nie przyszłości zastąpiło poczucie końca. 
Współczesne twory cywilizacji od początku 
skażone są nietrwałością i rozpadem. Do 
niedawna cykle zastępowania produktów 
były dużo dłuższe, dziś ich czas tkwi w nich 
unieważnienie. Rytm technologicznej 
konsumpcji przyspiesza często pozorne 
i kosmetyczne. Ma miejsce poszukiwanie 
resztek czegoś stałego w zużytym świe-
cie, który przeżywa kryzys nadmiernego 
wzrostu. Spektra, który nawiedziły naszą 
rzeczywistość, mnożą się bezustannie, a 
euforia fin de siecle przeszła w deliryczne 
halucynacje, w poczucie niemożności 
zapanowania nad sprzecznościami zawi-
rusowanego systemu”1.

Na bazie tej frustracji podniosła się 
fala populizmu, czyli w zasadzie masowego 
upominania się o obywatelstwo realne. 
Jest swoistą formą bezkrwawego wystąpie-
nia rewolucyjnego. Najbardziej spektaku-
larnie widać to we Francji w postaci ruchu 
„żółtych kamizelek”. W Polsce wystąpiło 
w formie trzeciego etapu rewolucji post-
solidarnościowej w 2015 roku2. Historia 
się nie powtarza – ale jest swoistym, choć 

meandrycznym, często nawet zapętlonym, 
ciągiem. To co raz się wydarzyło, zalega, 
choć w różnych formach, w powszechnej 
świadomości. Nie jest więc przypadkiem, 
że o egalitaryzację znów upomniała się 
Francja, której wielka rewolucja 1789 roku 
rozpoczęła światowy proces wychodzenia 
z pułapki oligarchicznej, czyli takiej, w 
której nieliczni mają bardzo dobrze, a 
większość żyje w świecie wielu niedobo-
rów. W Polsce takim wydarzeniem – przy 
całej swej odrębności – była rewolucja lat 
1980-1981. 

Trwa więc obecnie akcja upomi -
nania się o obywatela realnego, czyli o 
osobę ludzką, która 
ma swój ograniczony 
czas życia, określone 
potrzeby i aspiracje. 
Nie chce ona być 
obywatelem teore-
tycznym  czyli  ele-
mentem ciągu roz-
wojowego (do komu-
nizmu, do szczęśliwej 
nowoczesności), który 
nie może żyć pełnym 
swoim – wprawdzie 
ograniczonym cza-
sowo –  życiem, bo-
wiem musi poświęcać się dla innych, nie 
tylko tłustych oligarchów, ale też swoich 
zstępnych, którym oligarchowie obiecują 
„pełnię życia”.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości jako 
pierwszy w najnowszej historii oparł swoje 
plany o obywatela realnego. W zasadzie 
„praktycznie zlikwidował biedę w rodzi-
nach wielodzietnych i na dodatek zrobił 
to w sposób odpowiedzialny fiskalnie”3, 
bowiem blisko połowa wydanej kwoty 
wraca poprzez lokalną, czyli krajową a nie 
na Teneryfie czy w Maroku, konsumpcję 
do kasy państwa. Inwestuje w zapóźnione 
regiony, wspiera poszkodowane grupy 
społeczne. Zmienia prawo, aby nie paśli 
się na nim, jak to na Zachodzie bywa, 
pokrętni prawnicy, lecz aby spolegliwie 
służyli oni społeczeństwu. Przykładem 
może być zdyscyplinowanie, choć jeszcze 
niewystarczające, komorników, którzy 
pod przykrywką pracy dla państwa, zamie-
nili kancelarie komornicze w prywatne 
przedsiębiorstwa. Do tego należy dodać 
uszczelnianie i zwiększanie progresywno-
ści systemu podatkowego, podwyższania 
płacy minimalnej, zwiększanie dostępno-
ści niektórych leków i zabiegów medycz-
nych. Korzystnym posunięciem okazało 
się wyrwanie części banków z objęć glo-
balnych monopoli. W tym włączaniu jak 
największej liczby ludzi i podmiotów we 
wspólnotę społeczno-ekonomiczną nie 
zabrakło jednak działań hamujących, a 
nawet przeciwnych.

Likwidacja gimnazjów odebrała szan-
se edukacyjne znacznej części młodzieży 
ze wsi i małych ośrodków miejskich. 

Obniżenie wieku emerytalnego zmniej-
szyło podaż pracy, którą usiłują zastąpić 
imigranci, już nawet z obszarów obcych 
nam kulturowo, co przy przekroczeniu 
pewnej granicy liczbowej może wywołać 
szereg zakłóceń w obrębie tożsamości 
narodowej. Rządy PiS-u nie dokonały też 
wystarczających zmian instytucjonalnych. 
Na średnich i niższych szczeblach decy-
zje wciąż podejmują ludzie, którzy dali 
się wcześniej skorumpować globalnym 
liberałom. 

Krytykowane przez globalistycznych 
liberałów PiS-owskie „rozdawnictwo” jest 
objawem empatii władzy w stosunku do 
obywatela i ma wymiar moralny, choć jak 
najbardziej winno być wsparte „zauwa-
żeniem” nie tylko biednych i wykluczo-
nych, ale pracujących bez adekwatnego 
wynagrodzenia. I nie chodzi tu tylko o 
nauczycieli.

Mając nadzieję, że w najbliższym 
czasie owe mankamenty w relacji wła-
dza-obywatel zostaną usunięte, trzeba 
jednoznacznie stwierdzić za Andrzejem 
Leszczyńskim, że Polska „przez zwycięstwo 
PiS i lata jego rządów się zmieniła – za-
pewne w sposób nieodwracalny. Nie jest 
to tylko i wyłącznie zmiana na gorsze (…) 
Żyjemy obecnie w kraju, w którym ludzie 
już nie chcą słuchać, że trzeba zaciskać 
pasa teraz, żeby konsumować później. 
Polacy słyszeli to w latach 20. i 30. XX 
wieku, w czasach PRL – z wyjątkiem kilku 
lat epizodu Gierka – oraz przez całą III 
RP. Mają już dość”4. 

Na marginesie wato zauważyć, że 
obecna władza też w pewien sposób usi-
łuje formować obywatela, choćby poprzez 
określoną politykę historyczną i propa-
gandę, ale i tak bardziej widzi obywatela 
realnego niż poprzednie władze. Zapytany 
swego czasu Donald Tusk, dlaczego nie 
wpadł na pomysł podobny do 500+, kiedy 
rządził, przyznał, że „nie docenił zmian w 
nastawieniu polskiego społeczeństwa”5. 
To znaczy, że widział swoją teorię, a nie 
ludzką praktykę.  

Przypisy:
1 Wioletta Klinicka, Lepsze jutro było wczoraj, 

„Akant” 2019, nr 3, s. 21.
2 Stefan Pastuszewski, Paradygmaty rewolucji a wy-

darzenia po 2015 roku w Polsce, „Eunomia” 2018, 
nr 1, s. 69-90.

3 Marcin Piątkowski, Grzegorz Siemiończyk, Tę 
łódkę trudno wywrócić (wywiad), „Plus Minus” 
2019, nr 10, s. 9.  

4 Adam Leszczyński, Co powinna obiecać Koalicja 
Europejska, żeby wygrać wybory (i dlaczego tego nie 
zrobi), „Krytyka Polityczna” 2019

5 Piotr Zaremba, Proteza silnej władzy, „Plus Minus” 
2014, nr 10, s. 6.

Stefan Pastuszewski 

Obywatel realny a nie teoretyczny

Ryc. 1. Dwa modele postrzegania obywatela 
przez władzę w najnowszej historii Polski
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 Humor zeszytów szkolnych dostarcza 
nam bezustannie zabawnych stwierdzeń 
uczniów opartych na braku lub dołożeniu 
jednej litery do właściwego słowa albo na 
podobieństwie brzmieniowym wyrazów. 
Zaśmiewamy się do łez.
Niektóre bakterie rozkładają obornik na kom-
pot.
Węgiel może być kamienny i brutalny.
Niemcewicz był zwolennikiem konserwantów.

Tę nieświadomość, bądź błąd uczniow-
ski, świadomie wykorzystuje reklama. Aż 
roi się od takich sztuczek w jej krótkich 
zachętach do kupowania. Zapadają w pa-
mięć tak szybko, jak i teksty z humorów 
szkolnych.

I dalej już idzie jak po maśle. Marko-
we produkty zastępowane są  przez pod-
róbki, a przy tej okazji oryginalne nazwy 
firm poddaje się  wymyślnym przeróbkom.  
Możemy kupić spodnie „firmy” LIKE,  
perfumy o nazwie japador, bluzeczkę  
VESRACE, aparat fotograficzny NOKLA, 
słuchawki SONIA, batonik Kic Ker…

Końca nie ma. Sama o mało co nie 
nabyłam kiedyś magnetofonu „firmy” PA-

Anna Błachucka 

Istota jednej litery

WASONIK.  Mąż dostrzegł tę jedną istotną 
literkę i odwiódł mnie od zakupu. Bogate 
firmy wcześniej czy później sprowadzają 
takich „pomysłowych przedsiębiorców” 
na odpowiednią ławę, ale przecież nie 
wycofają z rynku wszystkich produktów, 
a już na pewno nie poradzą sobie z tym, 
co zapadło w ludzką podświadomość. 
Nie ma też danych, ile ludzi poczuło się 
oszukanych, wystrychniętych na dudka, 
zawiedzionych, że w państwie prawa takie 
bezprawie jest na porządku dziennym.

Ale to, przynajmniej dla mnie, nie 
jest jeszcze takie niebezpieczne, choć 
bardzo niepokojące.

Trzy lata temu przeczytałam  w jednej 
z warszawskich gazet o takiej oto imprezie. 
Cytuję: Tak, to nie literówka - impreza nosi ty-
tuł ‘Plac Zabawiciela’, z połączenia ‘zabawy’ 
i nazwy placu, na którym się odbędzie …

Nie byłam na tej imprezie, więc nie 
wiem, co się tam działo. Był to festyn dla 
dzieci organizowany z okazji Dnia Dziecka 
na Placu Zbawiciela w Warszawie. Impreza 
się odbyła, dzieci było dużo, czyli rodzice 
zaakceptowali pomysł i uczestniczyli w za-

Tuż za oknem

jęciach zaproponowanych przez fundację 
organizująca to spotkanie. A zabawę te 
prowadzili owi „zabawiciele”. A jednak, 
pomimo upływu trzech lat nie umiem 
sobie poradzić wewnętrznie z takim 
skojarzeniem. Nauczona byłam, aby „ …
świętości nie szargać…”. Piszę fraszki i 
limeryki, ale nigdy nie odważyłabym się na 
takie konotacje, na taki „chwyt” językowy 
czy nazwę imprezy. Nie dokonuję  żadnych 
operacji na nazwach, słowach związanych 
z moją religią lub innymi mi znanymi. 

Problem ożył we mnie na nowo za 
sprawą podarowanej mi książki autor-
stwa Ireny Stopierzyńskiej zatytułowanej 
Wyprzęganie kultury i zamieszczonego tam 
felietonu Festyn niekoniecznie artystyczny. 
Aż mnie ciarki przeszły. Mówiła za mnie 
to, co ja sobie tylko myślałam, a nie mia-
łam odwagi publicznie powiedzieć. Jasno 
nazywa takie skojarzenia manipulacją. Ta 
wybitna postać naszej kultury wskazuje w 
swej książce na kilka takich pomysłów i 
pyta na zakończenie:

Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, ile 
jeszcze pojawi się podobnych imprez, których 
„ubocznym” skutkiem będzie zamazywanie, 
pomniejszanie, przeinaczanie sensu terminów 
z dziedziny sacrum?

Swoimi pytaniami dotyczącymi warto-
ści słowa mówionego i  pisanego autorka  
rozwinęła przede mną obszary naszej kul-
tury, na których dzieją się rzeczy dobre, 
imponujące, ale i prowokujące czy nawet 
bulwersujące.  

XX Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki 

„Prezentacje Ekologiczne 
– Barcin 2019”

Edycja jubileuszowa z okazji 20-lecia

NATURA I WOLNOŚĆ – DWIE SIO-
STRY BLIŹNIACZE

Stowarzyszenie Ekologiczne w Bar-
cinie zaprasza do udziału w konkursie i 
wspólnym świętowaniu jubileuszu poezji 
ekologicznej, która 20 lat temu zakwitła w 
Barcinie i odcisnęła swój ślad w wydaw-
nictwach pokonkursowych, oraz sercach 
czytelników.

Prace konkursowe liczące 3 nie publi-
kowane i nie nagradzane w konkursach 
utwory poetyckie, opatrzone godłem, 
należy przesłać w 2 egzemplarzach do 
siedziby Stowarzyszenia Ekologicznego 
na adres: Janina Drążek, ul. Pakoska 16, 
88 – 190 Barcin. 

Do zestawu utworów należy dołączyć 
opatrzoną godłem zamkniętą kopertę za-
wierającą imię i nazwisko i dokładny adres.  
Twórcy do lat 18 proszeni są o podanie na 
kopercie wieku.

Termin nadsyłania prac upływa z 
dniem  6 maja 2019 r.
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Fragment przygotowywanej do druku powieści: 
„PANI EGUCKA I TRÓJKĄT METARZECZY-

WISTY”.

Nadmierne mówienie nie pozostaje
bez grzechu.
Życie i śmierć są pod władzą języka.
W czasie rozmowy całkowicie zabraniamy
zbędnych słow.
„Zasady Templariuszy – 
Ubodzy rycerze Chrystusa.”
W. Chmielewski

NIEBOSZCZYKA PANI EGUCKA po-
znała kiedy jeszcze tym NIEBOSZCZYKIEM 
nie był: takie stwierdzenie się by mogło wydać 
nieco ekscentryczne, gdyby nie fakt, że w dzie-
ciństwie PANI EGUCKA poznała była wielu 
NIEBOSZCZYKÓW dopiero wówczas, gdy się 
tymi NIEBOSZCZYKAMI stawali – stali.

Oooo… w czas ucieczki z OWY na War-
szawę, bo z POZNAŃSZCZYZNY przed WA-
TAHĘ hitlerowską próbowano się chronić w 
Warszawie… w tym nieszczęsnym roku 1939… 
wówczas to nie raz i nie dwa sypiała? w okopach, 
w których obok niej spali SNEM WIECZNYM 
polscy żołnierze – poznawała wówczas NIE-
BOSZCZYKÓW, choć za ich żywota nigdy ich 
nie znała.

Albo tuż po wojnie – w latach czterdzie-
stych ubiegłego wieku – czyż nie hołdowała 
obyczajom panującym w OWIE?!

Bo w OWIE każdy NIEBOSZCZYK mie-
wał swoje PIĘĆ MINUT splendoru, kiedy w 
największej omieconej i umajonej gałązkami 
jedliny izbie całą noc sobie odpoczywał – 
spoczywał; nawet polepę miewał wysypaną 
złotym piaseczkiem by się do swej nowej ME-
TARZECZYWISTOŚĆ – tym zasypywaniem go 
piachem – przyzwyczajał…

Ponieważ NOCĄ w OWIE ludzie NIE-
BOSZCZYKA nawiedzali by się z NIM poże-
gnać i duchowo go wesprzeć, PANI EGUCKA 
również, wraz ze starszą siostrą XENIĄ, tak 
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czyniła, bo jej szalone? nieco ekscentryczne 
pomysły zawsze akceptowała; chadzała zatem z 
nocnymi wizytami do świeżo ZAISTNIAŁYCH 
NIEBOSZCZYKÓW nawet na dalekie DĄ-
BRÓWCZANE HUBY, gdzie nikogo z żyjących 
uprzednio znała.

Kiedy przeniosła się do założonej w opu-
stoszałymi pałacu panów von HOFF szkoły w 
ÓWCE, już tylko od miejscowej ludności o 
tych nieznanych pałacowatych NIEBOSZCZY-
KACH się dowiadywała – ich poznawała; zawsze 
w otwartej trumnie spoczywali – oczywiście, 
że pięknie wystrojeni (jako na ziemi, tak i w 
NIESIE…) – w sali balowej z kominkiem z 
karraryjskiego marmuru zimnego jak ich ciała; 
tej samej, gdzie nawet teraz, bo w dwudziestym 
pierwszym wieku DUCHY się czegoś domagały 
– o sobie przypominały, bo w czas wakacyjnego 
remontu szkoły pałacowatej, w sali balowej 
naraz tynk odpadł SAMOISTNIE z głównej 
ściany i OGROMNY KONTERFEKT CZARNEJ 
DAMY się był pokazał!!!

Cała postać rozwichrzonymi koronkami 
falbaniastymi omotana, ręce rozpaczliwie w 
NIEBO wznosiła, zda się o modlitwę błagała… 
ekipę remontową owa rozpaczliwa poza prze-
raziła… dyrektora placówki z wakacji odwołała, 
by ten PANIĄ EGUCKĄ natychmiast do szkoły 
przywołał, bo kto jak kto, ale tylko PANI EGUC-
KA co nieco o pałacowatych duchach panów 
von HOFF wiedzieć mogła, bo od 1945 roku 
tam pomieszkiwała.

Ponieważ pałacowatą szkołę skórzewski 
proboszcz poświęcił dopiero w listopadzie 1945 
roku, zaś PANI EGUCKA już od września zaj-
mowała pokój Eveliny von HOFF w północnej 
galerii, miała dość czasu, by METARZECZYWI-
STE obyczaje dawnych mieszkańców pałacu 
zoczyć…

Trochę się nawet z nimi droczyć, by nie 
myślały, że się ich boi! Uważała, że te arysto-
kratyczne mary winny się odnosić do niej 
z respektem – one były tylko VON, a PANI 
EGUCKA przecież w prostej linii od księżnej 
TWERSKIEJ, to z czym do gości? – mawiała 

Stasia od św. ZYTY. Tam Z GÓRY, 
by zawsze jej pomagała.

Zatem z całkowitą obojętno-
ścią wymijała na schodach zjawę 
Eveliny von HOFF… W tych czar-
nych koronkach… Lub z tarasu 
pałacu oglądała galopującego 
CZARNEGO JEŹDŹCA – zapew-
ne GEORGA von HOFF i nawet 
ich rozumiała, kiedy to pewnej 
nocy wykradli odnalezioną wśród 
śmieci – pałac był zdewastowany 
najpierw przez miejscowe chłop-
stwo, później przez stacjonującą tu 
Armię Czerwoną – przez PANIĄ 
EGUCKĄ RODOWĄ KSIĘGĘ von 
HOFFÓW.

Wykradli, wykradli! no bo 
cóż by się innego z nią stać mo-
gło! PANI EGUCKA odnalazła tę 
oprawną w zielony safian KSIĘGĘ 
w stercie połamanych pałaco-
wych mebli zwalonych za STARĄ 
KUCHNIĄ – tak miejscowi zwali 
XVII – wieczny dworek szlachec-
ki – stanowiący dobudówkę do 

pałacu. Znalazła, się zachwyciła! Całą nieomal 
noc ją oglądała – studiowała.

Na welinowym papierze ręcznie wykona-
ne zapisy… złocone… jakieś tajemnicze znaki, 
nawet i malunki raz za razem prezentowały 
żywoty panów von HOFF… szeleszczącymi 
bibułkami poprzekładane…

Świtało, kiedy to PANI EGUCKA postano-
wiła ten skarb gdzieś ukryć – by wieczorem się 
tym… Tak! Tak!!! Dziełem sztuki zachwycać 
ponownie. W rogu pokoju – Eveliny von Hoff 
stal niebywałej urody miśnieńskiej kaflowy piec 
sięgający sufitu, górą zwieńczony potężnym 
gzymsem… jakaś drabina się w lamusie obok 
walała? Przytachawszy ją PANI EGUCKA swój 
skarb ukryła za tym wysokim piecowym gzym-
sem, pod sufitem – następnego wieczoru, gdy 
się tam wskrobała, po KSIĘDZE RODU von 
HOFF śladu nie było!!!

Jakaż szkoda – zmartwiła się PANI EGUC-
KA, ale przecież DUCHY tych pałacowatych 
NIEBOSZCZYKÓW, których nie znała, czasami 
tylko – niby we śnie jakowymś ulotnym – widy-
wała, prawo do tej KSIĘGI miały – TRUDNO. 
Zabrały, to zabrały. A co wyrabiały – ach! to ich 
podsłuchiwanie… bezszelestne (jak chciały to 
bezszelestne, a jak wściekłe to i kamieniami w 
kominach rąbały!) w pokojach przebywanie… 
Gdy się zwiedziały, że do pałacu PROBOSZCZ 
przybędzie, że SIEDEM MAGICZNYCH ku-
błów święconej wody naszykowane, że stary 
PŁONKA za proboszczem je poniesie, a tenże 
będzie KROPIŁ… KROPIŁ… KROPIŁ… 
może je w ŚWIECONEJ WODZIE nawet UTO-
PI!!! Więc się przyczaiły.

W przeddzień tego ŚWIĘCENIA – PANI 
EGUCKA dobrze to zapamiętała: trudno 
było takich złowrogich poczynań DUCHÓW 
NIEBOSZCZYKÓW, których nie znała zapo-
mnieć! WYŁY jak WILKOŁAKI… no właśnie, 
tymi kamieniami w kominach rozlicznych 
trzaskały z kominków na pokoje, salony, 
saloniki, sadze wydmuchiwały, roztrzaskały 
rozetowe okna w ROTE WERANDE; nawet 
secesyjne żaluzje w pałacu ponadrywały, by 
zwisały ich potargane szczątki jak MEMEN-
TO MORI dla śmiałków, którzy w ich domu 
się szarogęsili…

Na koniec – jakby tego było mało, 
wszystkie żardiniery na tarasach poprzewra-
cały, niektóre potłukły!!!

Pod wieczór, poprzedzający to ŚWIĘCE-
NIE, zamilkły – głucha cisza jaka zapanowała 
w pałacu była tak złowieszcza, że PANI EGUC-
KIEJ tym razem zimny pazur po plecach latał; 
by spokojnie zasnąć, główne drzwi wiodące 
do sypialń pierwszego piętra na polecenie 
OJCZYMA – złowrogiego CZŁOWIEKA 
GALARETY posłusznie potężnym, ręcznie 
kutym kluczyskiem zawarła i jak onegdaj w 
OWIE z okrytą kołdrą głową zasnęła.

Rankiem zbudziła ją jakaś szamotanina 
z wiodącymi na piętro podwojami – GALA-
RETA rozwścieczony pokręcał w ich zamku 
tym kutym kluczem i nijak nie mógł ich 
roztworzy… a miało być niezabawem to 
święcenie i ludzie ze wsi już się gromadzili 
pod pałacem, nawet pańska trofiejna karoca 
panów von HOFF, która dowiozła ze Skórze-
wa proboszcza, pod pałac zajechała.

– Jesteśmy uwięzieni – rozpaczała Ger-
truda – Żanna – a tu szkołę otworzyć nam 
trzeba – załamywała ręce. 

– No to się GEORGE von HOFF nam 
popisuje – ironizował GALARETA – dostępu 
do pałacu wzbrania… też miałaś pomysł z 
tym poświęcaniem, jakowymś wyświęcaniem 
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– wyciekał się, bo w DUCHY nie wierzył, 
ateuszem był…

Zaraz też zażartował:
– Panie von HOFF! Już ja cię załatwię! 

Te twoje cudaczne starodawne odrzwia 
siekierą rozwalę – i spod łóżka ową siekierę 
dobył.

Chwila ciszy była odpowiedzią na owo 
dictum, a zaraz potem dało się słyszeć potęż-
ne uderzenia pięścią w drzwi po zewnętrznej 
stronie, zaraz też wierzeje się same rozwarły 
na całą szerokość, strasząc wysuniętym, ni-
czym złowrogim jęzorem piórem zamka…

GALARETA – ATEUSZ nieco się za-
chwiał i wsparłszy się o blat stojącego w pobli-
żu ciężkiego gdańskiego stołu, wyjąkał:

– CHOLIERJA,,,
– DUCHY to jednak DUCHY – nie bez 

satysfakcji podkreśliła PANI EGUCKA, bo 
sadystycznego OJCZYMA – GALARETY się 
nigdy nie bała, choć za chwilę – WIEDZIA-
ŁA – wysyczy:

– Chcesz przez ŁEB?
Tak się tym razem nie stało: wszyscy 

śpiesznie schodzili otwierać szkołę, a PANI 
EGUCKA mogła nareszcie wygłosić swój 
wiersz:

Gdy nam razem żyć wypada
stańmy wszyscy w jeden krąg
co gromada to gromada
jedna myśl a wiele rąk...

Taak... ta niespodziewana wiadomość 
telefoniczna od dyrektora szkoły w tamte 
klimaty, które pół wieku temu ją otaczały 
ponownie przeniosła PANIĄ EGUCKĄ; na-
wet zdenerwowała, bo ta pałacowata czarna 
ZJAWA natychmiast, wraz z tą wiadomością 
elektronicznie do KOMÓRKI PANI EGUC-
KIEJ się przeniosła...

– WLIZŁA! WLIZŁA PSIAJUCHA – 
Stasia od św. ZYTY PANIĄ EGUCKĄ ostrze-
gała.

Tak, w niej zamieszkała – się rozgościła, 
udowadniając, że METARZECZYWISTOŚĆ 
obecnie RZECZYWISTOŚĆ prześcigała; 
dyrektor szkoły wyekspediował tę ZJAWIĘ 
pierwej, aniżeli PANI EGUCKA do ÓWKI 
dotrzeć zdołała…

Oczywiście, że PANI EGUCKA NA-
TYCHMIAST ją rozpoznała… No proszę: 
OSOBLIWA CZERŃ ZJAWY jaka się pojawiła 
w centralnym miejscu sali balowej, współgra-
ła wytwornie z boazerią z czarnego dębu, 
którą owa sala była wyłożona...

– No taak – zawdy się STALOWAŁA 
tą swoją WYTWÓRNIĄ – jęknęła Stasia od 
św. ZYTY, gdy ty, PANI EGUCKA po wojnie 
bidowałaś i w tych wyszarzałych, spranych 
SUKIEŃCZYNACH schody pałacowate 
szorowałaś… jak KOPCIUCH jakowyś – ubo-
lewała Stasia nad powojennym losem PANI 
EGUCKIEJ. Księżnej przecież.

TAAK… ZJAWA przybyła! Przybyła… 
przybyła… bo to NIEBOSZCZYCA Evelina von 
HOFF za tą ZJAWĄ się skrywała… PANI EGUC-
KA natychmiast ją rozpoznawała – czegoś od 
PANI EGUCKIEJ oczekiwała. Ale CZEGO… 
bo i ona ponownie w METARZECZYWISTOŚĆ 
ją wkręcała…

Prawdę mówiąc, PANI EGUCKA chyba 
trochę sama sobie winna; przecież ustawicznie 
w te opowieści o pałacowatych NIEBOSZCZY-
KACH się wsłuchiwała;

Córka starej Trojankowej przez park 
z wybierków wracając zawsze kuszkę pełną 
poznańskich PYRÓW stawiała przed tarasem, 

poprawiała na głowie chustę i wiadomościami 
o nich jak z rękawa sypała…

…a to, że drzwi ROTE WERANDE przy-
legające do balowej sali zawsze w czas pochów-
ków hrabiowskich rozwarte bywały, by dusze 
tych zmarłych mogły się nocą wykradać do 
parku, gdzie ten rodzinny GROBOWIEC… co 
ponoć chętnie czyniły – widywano przecież ma-
jora von HOFF – opowiadała stara Trojankowa 
córce – jak se nocą JEŻDŻAŁ po parku na swym 
czarnym ogierze… tak być mogło – MUSIAŁO, 
bo PANI EGUCKA swego czasu też takiego 
jeźdźca w parku widziała – WŁAŚNIE! NIE-
BOSZCZYKA, który już NIEBOSZCZYKIEM 
się stawszy – nim BYŁ!!! W tej rzeczywistości 
nadal widzialnym. 

A EWELINA (na wsi mawiano HAWE-
LINA) von HOFF? To przecież jej suknia 
koronkowa od ognia płonącego na kominku 
się zajęła? NOCĄ! kiedy przy nim siedziała, 
oczekując na swego brata – kochanka? Po jej 
śmierci – bo to spalenie – uduszenie – w kazi-
rodczym uścisku z tym bratem GEORGIEM 
von HOFF spleciona, po parku się snuła…

WIDZIANO zatem NIEBOSZCZKĘ, która 
zmarłą się stawszy, legendą o swym występnym 
życiu straszyła?... by w wieku tak racjonalnym, 
bo dwudziestym pierwszym – w komórce PANI 
EGUCKIEJ się rozgościć? jej arystokratycznego 
towarzystwa się domagać? a może KSIĘŻNĄ o 
audiencje prosić – pomocy od niej oczekując?!! 
Ale jakiej?

Tak rozmyślając, PANI EGUCKA swoim 
czerwonym (od uroku) MEGANEM – SEDA-
NEM w aleję parkową wjechała i okrążywszy 
rozległy gazon cicho zaparkowała wóz przed 
pałacowatą szkołą.

Jeszcze nie zdołała do końca wysiąść, gdy 
już biegi w jej kierunku, zostawiając w pośpie-
chu rozwarte masywne drzwi hallu dyrektor – 
średniego wzrostu mężczyzna o energicznym 
sposobie bycia i zakasanych rękawach lnianej 
sportowej koszuli, nieco tylko zaaferowany, bo 
jako historyk nie o takich ZJAWACH słyszał – 
czytywał, toteż więcej z dumy, że w jego szkole 
TAKIE RZECZY się wyrabiają, niż nieżyczliwo-
ści do owej DAMY ukazującej się na ścianie, któ-
ra zakłóciła mu pobyt na wakacjach, spieszył, 
by powitawszy PANIĄ EGUCKĄ natychmiast 
z nią salę balową lustrować – osobliwości się 
przypatrzeć. I coś uradzić – postanowić w całej 
sprawie.

Jak przystało na dobrze wychowanego 
mężczyznę (przedwojennego towarzystwa), dy-
rektor ustępował po schodach tarasu pierwszy. 
bo tylko parweniusze i źle wychowani mężczyź-
ni przepuszczają kobiety po schodach przodem 
– mawiał dziadek ICZ herbu MOGIŁA a nawet 
TRZY; PANI EGUCKA w swych lakierowanych 
letnich sandałkach podążała tuż za nim.

W HALLU powitał ją człowiek do spe-
cjalnych poruczen dyrektora, niebywała wręcz 
„ZŁOTA RĄCZKA”, bo potrafił pałacowatej 
szkole naprawić wszystko, ustawicznie zachę-
cając dyrektora do remontów.

PANI EGUCKA go polubiła za szczere za-
angażowanie w życie szkoły, choć w duchu nie 
mogła mu darować, że starą hebanowo czarną 
klatkę schodową pomalował na ZIELONO; 
ponieważ o gustach się nie dyskutuje, nigdy 
o tym, że nad tą sprawą ubolewała, nawet z 
dyrektorem nie rozmawiała.

Do sali balowej zatem PANI EGUCKA 
wkroczyła wraz z dyrektorem i jego pomoc-
nikiem, który zamierzał natychmiast po 
zakończonych konsultacjach coś z tą ZJAWĄ 
zrobić.

Zapadła cisza, podczas której każdy z 
obecnych obmyślał swoją wersję działań.

Pierwszy się odezwał dyrektor:
– Wydaje mi się, że pan ZYGA (czyli ZŁO-

TA RĄCZKA), będzie musiał tę postać usunąć. 
W tej sali lekcje będą odbywały najmłodsze 
klasy – dzieci się będą bały DUCHA – będą 
znerwicowane… – dodał z nutą niepewnością 
w głosie.

– Ależ… – wykrzyknęła PANI EGUCKA 
– to jest przecież niesłychanie intrygująca 
sprawa! Usunąć? – panie dyrektorze! Najlepiej 
zabezpieczyć… szybą i powiesić od wewnątrz 
zasłonę… – Usunąć!!! Nieee, nie można.

Moim zdaniem – nawet nie wolno.
– Pan ZYGA – Złota RĄCZKA, szybko wy-

kalkulował, że pomysł PANI EGUCKIEJ będzie 
wymagał… oooo… znacznie więcej pracy, za 
którą przepadał, toteż radośnie wykrzyknął:

– Panie dyrektorze? oszklę, lekko pod-
muruję, wszystko się da zrobić – cieszył się jak 
dziecko.

– Hm... przemyślę sprawę do jutra... 
prześpię… – powściągał nieco jego zapędy 
dyrektor.

PANI EGUCKA się uspokoiła w trosce o 
zjawę, bo pan ZYGA nie dawał za wygraną:

– Ja ją nawet pomaluję!!! – rzucił stanow-
czym głosem.

– Tylko proszę! – PANI EGUCKA nie 
wytrzymała tym razem – nie na ZIELONO.

– Oczywiście! przy tej czerni, to tylko czer-
wień będzie grała – zatarł dłonie pan ZYGA.

– PIEKŁO – wyszeptała PANI EGUCKA 
– ale widocznie na nie zasłużyłaś – zwróciła się 
do surowo ZJAWY. – Panie dyrektorze, można 
fotografować?

– Ależ proszę sobie poczynać, a my, z 
panem ZYGĄ idziemy kawę parzyć, za chwilę 
proszę przyjść na ROTE WERANDE… bę-
dzie kawa, jest nasz wielkopolski drożdżowy 
placuszek i szneki z glancem – też poznańskie 
– dodał.

Kiedy panowie wyszli, PANI EGUCKA 
podeszła bliżej zatrzymując się przed zwalonym 
stosem odpadłego ze ściany tynku i roztrzaska-
nej sztukaterii by przyjrzeć się dokładnie… 
eee, nie rozpaczającej Evelinie von HOFF, ale 
jakiemuś wystającemu z tego gruzowiska zeszy-
towi? NIE – po tysiąckroć: NIE!!! Z gruzowiska 
wyłaniała się safianowa zielona oprawa KSIĘGI 
RODU von HOFF!

– Pół wieku cię szukałam! – wykrzyknęła 
PANI EGUCKA. Wydobyła ostrożnie znalezi-
sko spopod sterty tynku i dyskretnie wsunęła 
była do modnego koszyczka z morskiej trawy, 
zsunęła z szyi jedwabny też zielony szal i przy-
kryła nim zdobycz.

– Tym razem cię nie wypuszczę z ręki, 
o nie.

Jakby akceptując poczynania PANI 
EGUCKIEJ DAMOWATA ZJAWA – oczywiście, 
że Evelina, oddłubała jeszcze jeden kawałek 
tynku; spadł z trzaskiem na posadzkę ukazując 
rączkę w koronkowej mitence – zdawała się 
nawet życzliwie, w stronę PANI EGUCKIEJ 
nią machać.

PANI EGUCKA też tak uczyniła – tak, 
Evelinę von HOFF polubiła, dlaczego? Nie 
wiedziała…

Zrezygnowawszy z kawy – wykręciła się 
ważnymi sprawami, Jakie wzywały ją do Po-
znania – odprowadzona do samochodu przez 
dyrektora – odjechała.

cdn.
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Raport nr 0014/7 w sprawie życia i działal-
ności istot z planety 01003/1. Niniejszym dono-
szę, że istoty zamieszkujące planetę 1003/1, 
zwaną Ziemią, które nazywają siebie „homo 
sapiens” czyli człowiek rozumny, nie są wcale 
takie „sapiens” za jakie się uważają. Są to raczej 
istoty głupie i krwiożercze. Rządzą nimi prymi-
tywne, bezmyślne i irracjonalne odruchy i im-
pulsy bioelektromagnetyczne. Niszczą się one 
nawzajem, w dzikiej i egoistycznej obawie o swe 
własne istnienie. Niszczą z bezmyślną głupotą 
– godną jednostki niezrównoważonej psychicz-
nie – swoje najbliższe i – jeśli zdołają – także 
dalsze otoczenie. Słowem, niszczą i unicestwiają 
wszystko to, co tylko znajduje się w zasięgu ich 
organów chwytnych i percepcyjnych. Świadomie 
nadwyrężają własną – z punktu widzenia jed-
nostkowego – oraz cudzą strukturę psychofizycz-
ną organizmu, spożywając – lub wchłaniając – 
substancje trujące, które zresztą sami produku-
ją. Zastanawiające jest u ludzi, świadome i 
uparte dążenie do konfliktów. Można chyba 
powiedzieć, że złośliwość jest symptomatyczną 
cechą tego gatunku. Na podstawie badań i ob-
serwacji, zdołałem ustalić kilka zasadniczych 
etapów w rozwoju przeciętnego osobnika z ga-
tunku „homo sapiens”. Pierwszy etap, od mo-
mentu zapłodnienia do momentu narodzin, to 
etap zupełnej i całkowitej nieświadomości. 
Drugi etap rozwoju to okres dzieciństwa i ogra-
niczonej świadomości. Rozpoczyna się momen-
tem narodzin i trwa ok. 10 lat. Jest to niewątpli-
wie okres wzmożonej fascynacji, wszystkim tym, 
co młodego osobnika otacza. W okresie tym, 
który charakteryzuje się stosunkowo wysokim 
współczynnikiem Y – pomijając osobniki chore 
i defektywne – u wszystkich osobników, targają 
często młodym osobnikiem pierwsze niepokoje 
uczuciowe – nierzadko brutalnie tłumione przez 
niektórych szczególnie ograniczonych tzw. 
opiekunów i wychowawców – nazywanych często 
pedagogami. Niepokoje te mają jednoznacznie 
pozytywny wpływ na dalszy zmysłowo-intelektu-
alny rozwój osobniczy. Niekiedy najbliższe 
otoczenie dziecka – jakim jest rodzina – syste-
matycznie i przeważnie skutecznie stępia ostrze 
jego wrażliwości, przez co w późniejszym okresie, 
automatycznie spada współczynnik Y. Etap 
trzeci trwa ok. 5 lat. Jest to okres wtórnej nie-
świadomości, oscylującej na granicy świadomej 
beztroski i nabytej już od otoczenia głupoty. Nie 
do wiary, ale zdarzają się osobniki, które żyją 
zatrzymawszy się na tym właśnie etapie rozwoju. 
Po tym etapie następuje okres pełnej – o ile jest 
to możliwe – świadomości wiekowej, który trwa 
2-3 lata, a w którym wyrównują się współczynni-
ki X i Y. Może też nastąpić przerost jednego ze 
współczynników nad drugim. W tym czasie na-
stępują szybko po sobie etapy : silni, szpanu, 
derektora i łapciucha – operuję nazwami symp-
tomatycznymi dla regionu w którym przebywa-
łem najdłużej. Kolejność tych etapów może być 
jednak różna. Wyjaśnię teraz pojęcia regionalne. 
Tak więc silnia, to osobnik dla którego siła i 
struktura fizyczna stanowi cel sam w sobie. Silnia 
lubi chełpić się swoją siłą, często więc dla jej 
okazania, dewastuje wszystko w polu swego wi-
dzenia. Silnia pod wpływem substancji odurza-
jących, jest agresywna i niebezpieczna dla oto-
czenia. W tym stanie współczynnik Y silni spada 
do 0. Wydaje się, że silnia jest daleką krewną 

Jarosław Seidel

Donos 

szpanu, lub jego zwyrodnieniem. Szpan nato-
miast, to przypadek homo, który za cel naczelny 
postawił sobie swój wygląd zewnętrzny. śledzi on 
pilnie wahania mody planetarnej i stara się za 
wszelką cenę za nią nadążyć. W tym celu odma-
wia sobie często spożywania podstawowych 
substancji niezbędnych do życia, aby nagroma-
dzić odpowiednią ilość tzw. środków płatni-
czych, na coraz to nowe atrybuty snobizmu. 
Derektor to szczególny przypadek homo. Osob-
nik dobrze zbudowany – szczególnie wysoki 
współczynnik X – z nadto wysuniętą do przodu 
brzuszną częścią ciała. Często używa substancji 
odurzających – przeważnie w stanie płynnym. 
Udało mi się zaobserwować, że ulubionym 
płynem osobnika derektoroidalnego, jest sub-
stancja o mało skomplikowanej nazwie „piwo”. 
Łapciuch, jest określeniem osobnika z ideami 
czyli planami dalekosiężnymi. Nie dba on zu-
pełnie o wygląd zewnętrzny, w szczególnej zaś 
dbałości utrzymuje higienę psychiczną, zmysło-
wą i intelektualną – stosunkowo wysoki współ-
czynnik Y. Grupa osobników o łapcuchoidalnej 
strukturze XY, posiada wyjątkowo osłabioną 
percepcję wzrokową, ponieważ u wielu z nich, 
zauważyłem przyrząd do tymczasowego polep-
szania wzroku tzw. okulary. Okres pełnej świa-
domości wiekowej jest symptomatyczny dla tzw. 
szukania dziury w całym. Większość osobników 
z gatunku homo sapiens – myśląc że tę dziurę 
już znalazła – zatrzymuje się na jednym z tych 
czterech wyżej wymienionych etapów – zależnie 
od predyspozycji XY. I tak, największym powo-
dzeniem cieszy się szpan – 30% osobników 
jednej i tej samej populacji, zaraz potem plasu-
je się derektor – 25% , łapciuch - 20%, silnia – 
10%, aż 10 % zatrzymało się już na etapie 
wtórnej nieświadomości – w statystyce nie 
uwzględniam osobników defektywnych. Nato-
miast tylko 5% populacji, po przejściu wszystkich 
tych etapów, rozwija się dalej – ostatnio obser-
wuje się nieznaczną tendencję wzrostową. Re-
krutują się oni najczęściej z grupy osobników o 
łapciuchoidalnej strukturze XY, z tendencją 
przerostową Y nad X. Duża jest jednak rozbież-
ność z ogólnogalaktyczną normą, która przewi-
duje minimum 50% osobników nadświado-
mych, na społeczeństwo rozwinięte prawidłowo. 
W tej sytuacji zmuszony jestem uznać gatunek 
homo sapiens za prymitywny. Co do rokowań 
na przyszłość, to na szczególną uwagę zasługuje 
tutaj, los tych unikatów, którzy należą niewątpli-
wie do awangardy gatunku. Otóż wydaje się, że 
są oni – przeważają osobnicy płci męskiej – z 
całą świadomością i determinacją, odpychani 
od społeczeństwa, usuwani w cień. Dlaczego tak 
się dzieje? Na to pytanie nie potrafię w tej chwi-
li odpowiedzieć, jednak dalsza obserwacja 
przyczynić się powinna do rozwiązania tej ab-
surdalnej niewątpliwie zagadki. Faktem jest, że 
osobnicy ci, już w okresie ograniczonej świado-
mości, znacznie odstają od rówieśników, z cza-
sem stając się dla otoczenia – nawet najbliższego 
– coraz bardziej obcy i niezrozumiani, co jest 
zresztą logicznym następstwem ich stosunkowo 
wysokiego współczynnika Y. Często muszą oni 
walczyć o swoje prawa jako awangardy, już nie 
tylko z najbliższym otoczeniem, ale z całym, 
zacofanym społeczeństwem, w którym przyszło 
im żyć. Zmuszeni są także przekonywać wszyst-
kich, do prawd tak oczywistych, logicznych i 

jasnych jak jądro komety, przed którymi więk-
szość ucieka w gąszcz absurdalnych praw, norm 
i dogmatów. Działając w pojedynkę, są słabi i 
niekiedy ulegają bezwzględnej presji otoczenia. 
Gdy się jednak spotykają, będą walczyć aż do 
zwycięstwa. Dodać tylko trzeba, że szansa spo-
tkania dwóch takich osobników jest niezwykle 
mała – 1:10 000. Szczególnie niski jest w gatun-
ku homo sapiens, pęd poznania. Siła ta wystę-
puje najczęściej w drugim i trzecim etapie, po-
tem jest skutecznie hamowana przez środowi-
sko. A jeżeli nawet nie zostaje całkowicie stępio-
na przez środowisko zewnętrzne, samorzutnie 
zanika, lub jej wektor skierowany jest w złą stro-
nę. Osobnik taki zajmuje się wtedy wszystkim 
tym, co w sumie prowadzi na manowce praw-
dziwej nauki i wiedzy. W dżungli hipotez, twier-
dzeń, pewników ,tez, antytez, w morzu jałowych 
spekulacji, zapominają o najważniejszym – o 
sobie. Przerywając na chwilę, w połowie swego 
życia, wielkie dzieło „poznania”, dochodzą 
często do wniosku, że ich praca nie ma jakie-
gokolwiek celu i sensu. Są jednak na tyle ob-
łudni i tchórzliwi, że boją się do tego publicz-
nie przyznać. I brną dalej, w ślepą uliczkę. 
Zaznaczyć jednocześnie należy, że osobniki 
nadświadome zajmując się nauką czy sztuką, 
nigdy – w większości przypadków – nie popeł-
niają tego błędu. Prawie zawsze trafiają w 
sedno, istotę rzeczy. Istotę ściśle powiązaną z 
nimi samymi, z ich otoczeniem, z całym na-
turalnym środowiskiem i społeczeństwem. Od 
czasów niejakiego Jezusa Chrystusa – o którym 
wspomniałem już w poprzednim raporcie – 
który należał z pewnością do grupy osobników 
o łapciuchoidalnej strukturze XY, i który 
wniósł wiele nowego do historii i rozwoju 
ogólnego gatunku homo sapiens, ludzkość 
ruszyła w innym, zgoła złym kierunku. Teraz 
nawet stanęła i zaczęła się cofać. Jeżeli więc 
historia nie zakończy się przed czasem, roz-
pętaniem – przez jakiegoś niezrównoważone-
go psychicznie, a szczególnie złośliwego 
osobnika – nowej wojny, będziemy mieli do 
czynienia z ciekawym ewenementem uwstecz-
nienia się cywilizacji. Ostatnio coraz częściej 
pojawiają się osobnicy nadświadomi – z któ-
rymi można by ewentualnie nawiązać stały 
Kontakt – z tzw. archaicznej grupy proroczej, 
nawołujący do porzucenia technokratycznej 
cywilizacji, na rzecz wzajemnego i samodosko-
nalenia osobowości, którą niektórzy nazywają 
duszą. Najsławniejszy z nich, zwany Płowym 
Jackiem, w stworzonej przez siebie filozofii 
życia, przeczuł – niewykluczone że podświa-
domie, czyli z tzw. „pozycji normalnej”, świa-
domie – możliwość kontaktu bezpośredniego 
z Organizacja Planet Zjednoczonych. Przeczuł 
także w swojej teorii Widza, że ludzkość jest 
od zarania swych dziejów, obserwowana przez 
wielkiego praojca Widza – Boga, którym mia-
łaby być OPZ. Niestety, Płowy Jack – jak 
zresztą większość z tych jednostek zwanych 
prorokami, które jedynie zdolne byłyby po-
dźwignąć ludzkość do poziomu Kontaktu – 
zginął zakatowany w bestialski sposób, w jed-
nym z tych fatalnych miejsc, które ludzie zowią 
„miejscem odosobnienia”. W związku z po-
wyższym – kończąc mój krótki raport – stwier-
dzam, że gatunek, który sam siebie – żartobli-
wie chyba – nazwał „homo sapiens”, nie na-
daje się na członka OPZ, ponieważ jego 
ogólny poziom rozwoju, poważnie odbiega 
– w sensie negatywnym – od ustalonej nor-
my. 

XY 1962 
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W wieku 94 lat zmarł w Warszawie 
Zbigniew Leopold Szwaja - wielki fascynat 
literatury.

\Maria Trzaskowska pisze: „Zbych tworzył 
od 1972 r. do końca. Dosłownie „do końca 
życia”. „Akant” czytał też niemal do końca. 
Czytał z wielkim zainteresowaniem „Świat 
Inflant”. Oboje podziwialiśmy wiedzę autorów 

i autentyczne zainteresowanie Inflantami”.
Sam Zbigniew Szwaja tak wspominał sw
oje relacje z „Akantem”:
„Udało mi się zadebiutować w tym 

miesięczniku jako blisko 80- letnim poecie, 
a potem uzyskać zezwolenie na cykliczne 
nawet publikowanie swoich wierszy, a w 
końcu zyskać miano znawcy i sympatyka 
bydgoskiego miesięcznika. Nic też dziwnego, 
że w Instytucie Wydawniczym „Świadectwo  
wydałem „Minikreacje” - zbiór małych form 
wierszy, jako tanią książkę, przez wiele  lat  
reklamowaną w Internecie. Samo wydanie 
odbyło się w atmosferze walki o każdą fraszkę, 
bowiem wydawca odrzucił co drugą z mojego 
zgłoszenia i w sporze o wygląd książeczki. 
Wynikł on z braku zgody na zaproponowa-
na przez Instytut okładkę i po 
zastąpieniu jej moim własnym 
pomysłem. Początek znajomości 
cechowała zatem nieustanna 
kontrowersja między sekreta-
rzem redakcji – wielkim i mną 
- starym ale z żółtym dziobem 
na wydawniczym rynku. Nie 
przeszkodziło to w szczerej a 
serdecznej więzi między nami, 
nie nazwanej nigdy konkretnym 
określeniem, a którą ja uwa-
żam za autentyczną przyjaźń. 
Potwierdza to zresztą łączność 
między nami -gościliśmy go w 
Warszawie i ja dojechałem do 
jego redakcji przy ul. Dworcowej 
62/1 w Bydgoszczy, chociaż po 
drodze uczestniczyłem pierwszy 
raz w życiu w katastrofie kolejo-
wej. Muszę tu dodać, że mimo 
totalnej niezgodności między 

Andrzej Grabowski

Miłośnik poezji prawdziwej

nami w zakresie poezji, redaktor zamieścił w 
„Akancie” dziesiątki moich wierszy kilka mo-
ich publicystycznych artykułów, m. in. „Mój 
komunizm”, za co i teraz nawet składam mu 
prawdziwie serdeczne podziękowanie.” 

ZBIGNIEW SZWAJA urodził się w roku 
1925 w Sosnowcu, gdzie spędził dzieciństwo, 

młodość, a także oku-
pację, pracując jako 
robotnik w fabryce włó-
kienniczej i warsztacie 
serwisu samochodowe-
go. Tam także ukończył 
naukę na poziomie 
szkoły średniej, m.in. 
w Gimnazjum Ogól-
nokształcącym im. Sta-
nisława Staszica. Od 
1946 roku mieszkał 
Warszawie. Tu ukoń-
czył studia w Szkole 
Głównej Handlowej 
i uzyskał tytuł magi-
stra ekonomii w Szkole 
Głównej Planowania 
i Statystyki. Przepra-
cował w administracji 
państwowej ponad 40 
lat, z czego 30 lat w Mi-
nisterstwie Przemysłu 

Chemicznego - od inspektora do dyrektora 
departamentu włącznie. Od roku 1989 był  
na emeryturze. 

Był „miłośnikiem poezji klasycznej. Jego 
własną twórczość poetycką (bez juweniliów) 
można datować od roku 1972.

Mienił się miłośnikiem poezji prawdzi-
wej”. Broniąc swojej wizji, prowadził zażarte 
acz pełne kurtuazji polemiki. Debiutował w 
roku 2001 tomem wierszy: „Ja, rymu czciciel” 
(Kraków, Stowarzyszenie Twórcze Artystycz-
no-Literackie).

Prochy zmarłego złożono w grobowcu 
rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach.

Na zdjęciu: Zbigniew Szwaja ze swoim dorobkiem.
Fot. Maria Trzaskowska

Stacja Hamburg, U-Buhn, wagon 
kolejowy oświetlony mocnym jaskrawym 
światłem. W wagonie tym, na foteliku 
przy oknie siedzi mała, może dwuletnia 
dziewczynka, w niebieskiej sukience w 
białe groszki, z białym okrągłym kołnie-
rzykiem obszytym koronką. Zaplecione 
misternie blond warkoczyki spadają na 
jej drobne ramiona. Głowę ma opusz-
czoną, na jej kolanach leży smart fon, na 
pulpicie którego skaczą kolorowe zwinne 
i wesołe zwierzątka,. 

Kolejka płynnie hamuje. Dziewczyn-
ka przenosi wzrok w stronę okna. Patrzy 
jak ludzie wsiadają i wysiadają.  W głębi 
peronu, przy ławce stoi młoda kobieta, 
w czerwonym t-shircie z Che Guerarą, 
w dziurawych dżinsach na kolanach. Ma 
krótko ostrzyżone, fioletowe włosy. Na jej 
swobodnie zwisającej ręce widać srebrną 
bransoletkę i wąski, skórzany rzemień 
smyczy, który ozdobiony jest połyskliwy-
mi rubinami. Na smyczy tej zaczepiony 
jest nieduży, kudłaty piesek, śmiesznie 
ostrzyżony, z amarantową kokardką 
między sterczącymi uszkami, i bystrymi 
paciorkami czarnych ślepek.

Dziewczynka unosi rączkę i przykła-
da paluszki do szyby, raz je rozsuwa, a po 
chwili znów zsuwa. Kciuk i palec wskazu-
jący dziecka wędrują wolno w dół i wszerz 
okna, po jego śliskiej szybie.

Piesek obraca łebkiem na wszystkie 
strony, pełen energii, niezaspokojonej 
szczenięcej ciekawości.

Kolejka rusza dalej. Dziewczynka ma-
cha gwałtownie rączką, przyciska buzię 
do okna pragnąc jak najdłużej widzieć 
pieska. Potem spuszcza wzrok, i przez 
chwilę obojętnie przygląda się skaczącym 
stworkom i wyłącza swój smartfon.

Janusz Gryz

Signum temporis
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O książce MARTY ABRAMOWICZ zaty-
tułowanej Dzieci księży. Nasza wspólna tajemnica 
powiedziano i napisano już wiele. Znacznie 
więcej jeszcze nie powiedziano i nie napisano. 
Niektórzy bowiem zakończyli swój akt lektury 
(co nie oznacza tu: czytania) na pierwszej 
części tytułu tego reportażu antropologicz-
nego. W zasadzie było to do przewidzenia. 
I pewnie dlatego autorka ukuła podtytuł, 
przypomnijmy: nasza wspólna tajemnica. Ten 
podtytuł prowokuje narodowe rekolekcje, 
które każdy może odbyć sam. Jeśli oczywiście 
ma na to ochotę. Myślenie nie jest obowiąz-
kowe nigdy. Narodowość polska także nie 
jest obowiązkowa. Polskość w Polsce też nie 
jest jeszcze obowiązkowa. Nadal nie istnieje 
również obowiązek tajemnicy odczuwania. 
Mimo wszystko. Wbrew. Ciągle nie. 

Lista pytań narodowych? Dukt feudalnej 
traumy nie po raz pierwszy 

W rozdziale pod tytułem Naród, będą-
cym reportażowym postzapisem rozmowy 
Marty Abramowicz z profesorem-historykiem, 
Tomaszem Stryjkiem, pada zestaw pytań 
obnażających fenomen zmowy milczenia, 
czyli mechanizm społeczny funkcjonowania 
„otwartego sekretu”, jak zjawisko to nazwała 
inna rozmówczyni Marty Abramowicz, profe-
sorka-antropolożka Joanna Tokarska-Bakir. 
W zjawisku tym kluczem jest obowiązkowe 
niewidzenie, niesłyszenie i niemówienie o 
sprawach istotnych tożsamościowo dla Polek 
i Polaków. Rozmawiający mapują polską 
lękosferę narodową, naznaczoną nawykiem 
fobicznego wykluczania. Oto kolekcja pol-
skich reakcji na inność:

(...) Obnażenie tego tabu kulturowego, 
o którym tu rozmawiamy [Marta Abramowicz 
i Tomasz Stryjek– przyp. A.K.], uderza w czuły 
punkt i stawia nas przed ważnymi pytania-
mi. Jak my, naród, który nie był światowym 
imperium i zapisał się skromniej w historii 
powszechnej, do tego leży na peryferiach 
Europy i nie jest zbyt bogaty, ma się teraz w tej 
zachodniej wspólnocie odnaleźć? Czy musimy 
stać się tacy sami jak tamci? Czy to oznacza, 
że mamy zapomnieć o naszej historii? O tym, 
kim jesteśmy? O tym, co na naszym kawałku 
ziemi jest najważniejsze? Czy jeśli przestanie-
my być sobą, to będziemy nikim? Po co wtedy 
było to wszystko? Tylu ludzi naginęło się w tej 
naszej historii po nic?

No właśnie. Czy pozostaje nam przyjąć 
tożsamość Polaków-katolików i odciąć się od 
tej, wymarzonej niegdyś, Unii Europejskiej? 
I zgodzić się, że w imię Kościoła i narodu bę-
dziemy wciąż kogoś poświęcać? Zaczęliśmy tę 
rozmowę od dzieci księży, ale przecież chodzi 
także o kobiety, o osoby nieheteroseksualne, 
o niekatolików. O tych, którzy nie posyłają 
swoich dzieci na religię i na film „Smoleńsk”. 
I o tych, którzy wzywają do naprawy Kościoła, 
bo widzą jego nadużycia. Nic nie wskazuje na 
to, aby głos katolików otwartych mógł odmie-
nić instytucję, która wygląda, jakby nie chciała 
żadnych zmian. (...)1

Powyższa lista pytań narodowych Po-
lek i Polaków to zaproszenie do swoistych 

Anna Kapusta

Polska Zmowa Narodowa? 

rekolekcji o byciu Polką lub Polakiem we 
współczesnej Polsce. Autorka miała odwagę 
rzucić sobie i innym takie wyzwanie, więc 
doczekała się – co oczywiste – wielu odwetów. 
Czyszczenie rany pańszczyźnianej, w której 
pracuje chłopskie upokorzenie Polek i Pola-
ków jest trudnym zadaniem. O traumie zawsze 
się mówi duktem nadinterpretacyjnym, bo 
pojedynczy ból trawi każdego po swojemu. 
W przypadku Dzieci księży duktem traumy 
jest upokorzenie pańszczyzną, dziesięciną, 
feudalnym umocowaniem władzy państwo-
wej, o której jako Polacy ciągle wolimy nie 
pamiętać i nie wiedzieć, wykluczając fobicznie 
z dyskursu społecznego głosy dzieci księży 
katolickich, całkiem podobnie zresztą jak i 
przemilczamy wszystkie inne, wyparte, dzieci 
z jakkolwiek nietradycyjnych rodzin. Różnica 
w tym przypadku jest jednak taka, że sankcja 
Kościoła dokłada temu odcinkowi polskiej 
lękosfery indeksy herezji i antyklerykalizmu, 
bo w Polsce o Kościele katolickim należy albo 
mówić dobrze, albo milczeć. Polski monopol 
na katolicką duchowość w mariażu z setkami 
lat feudalizmu władzy państwowej ciągle trwa. 
I dobrze się mają otwarte sekrety.

Prawo społecznego rewersu? To nie jest 
(tylko/wcale) książka o dzieciach księży 

Marta Abramowicz napisała solidny, 
pełnometrażowy reportaż antropologiczny. 
Bicie w autorkę - magiczną dla niektórych 
- liczbą sześć, bo tyle jest oficjalnych, udoku-
mentowanych w książce historii dzieci księży, 
to dla każdego, kto choć raz prowadził antro-
pologiczne badania terenowe z osobami po 
traumie osobistej i z doświadczeniem wyklu-
czenia w biografii, gest okrutnego cynizmu. 
Nie wchodząc tu w opowieści metodologicz-
ne, (o których zainteresowani eksploracjami 
biografii, nie tylko w badaniach społecznych, 
mogą po polsku poczytać chociażby w pracach 
Kai Kazimierskiej), trzeba uczciwie przyznać, 
że książka Dzieci księży jest wzorcowym przykła-
dem szacunku dla traumy badanych, dbałości 
o ich anonimowość lub – na jednoznaczne 
życzenie – wspierania ich gestów emancypa-
cyjnych. Marta Abramowicz nie tylko etycznie 
chroni swoich rozmówców, ale i uczy czytelni-
ka wrażliwości na ich złożone biografie. Tylko, 
że niektórzy, zwłaszcza (zastanawiający dla 
mnie nadal) fetyszyści liczby sześć („tylko sześć 
wywiadów”) jakoś nie zauważyli, że jedynie 
awers społeczny książki to tytułowe „dzieci 
księży”. Jej rewers zaś to my, cała reszta, typo-
wi, pozostali, nigdy niedokonana historycznie 
wspólnota polska – ci, którzy dziećmi księży 
nie jesteśmy. To jest książka o nas, bliźnich, 
wspierających narodowe wyparcie i podtrzy-
mujących paradoksalnie – nieumówioną - 
zmowę milczenia. „Nasza wspólna tajemnica” 
to także powtarzanie przaśnych dowcipów o 
księżach, które Abramowicz wplata zresztą 
na karty książki. Symboliczny rewers Dzieci 
księży to po prostu my sami, poddający się 
unikowo świętej prokrastynacji we wspieraniu 
emancypacji grup mniejszościowych w Polsce 
i ulegający wygodnej bezsilności. Oczywiście 
etyka dziennikarstwa antropologicznego, któ-
rą realizuje Marta Abramowicz, nie wymusza 

na czytelniku wprost mentalnych rekolekcji 
o byciu biernym agresorem, który milczy lub 
przytakuje grupie większościowej, ale subtel-
ny impuls postawienia sobie takiego zadania 
etycznego mocno tutaj działa. Niby wcale nie 
musimy zmuszać siebie i innych do agresji 
w postaci wymuszanej (na nas i przez nas) 
tajemnicy, a jednak na co dzień tak jest nam 
łatwiej. Wyćwiczyliśmy przecież jako naród 
przez wieki wpychanie do szaf mniejszości. 
Nasi przodkowie bywali świadkami palenia w 
piecu czarownic na wrocławskim rynku albo 
śmiertelnego batożenia ciężarnych kobiet 
przez dziedziców wsi. No i ciągle boimy się, 
w symbolicznej, zbiorowej podświadomości 
polskiej, że będziemy następni: na szubienicę, 
do gazu albo chociażby do zwolnienia. Każdy 
z nas jest jakoś inny, więc najłatwiej własną 
inność odreagować, wskazując palcem na 
jeszcze bardziej innego, nienormatywnego i 
niestatystycznego. Tak się unikowo odwraca 
uwagę od własnych traum. Tak się podtrzymu-
je różne elementy polskiej zmowy narodowej, 
pisanej małymi – prywatnymi - lub wielkimi 
– publicznymi - literami. Przygotowując się 
do pisania niniejszego eseju prześledziłam 
sylwetki kilku osób, atakujących tę książkę 
i - co ciekawe – w ich napastliwościach odkry-
łam zręby biograficznych traum i wykluczeń. 
Nie przypadkiem także sama odkładałam to 
pisanie przez kilka miesięcy. Jestem Polką 
i podzielam mentalnie polskie imperium 
traumy chłopskiej, to znaczy uczę się mówić 
o polskiej ranie feudalizmu. Rewersem Dzieci 
księży jest indywidualna trauma nieodżałowa-
nia i nieprzepracowania przez Polki i Polaków 
polskich, zbiorowych traum narodowych. 
To jest ta nasza wspólna tajemnica, którą 
odreagowujemy niekiedy na dzieciach księży. 
Bo tak się u nas, w Polsce, odwraca uwagę 
od słabego siebie. Tak pracują w nas wina 
i wstyd. I mówiąc wprost: tak jest najłatwiej. 
Bez ryzyka.

Tajemnica Narodowa? O Zespole Doro-
słych Dzieci Polskich Katolików 

Przymus tajemnicy jest zawsze traumą 
dla jednostki i grupy (rodziny, znajomych, 
społeczności, społeczeństwa). Wiedzą o tym 
nie tylko badacze traum i psychoterapeuci, ale 
i osoby ukrywające swe tajemnice biograficzne 
oraz ich otoczenie. Tajemnica, zwana niekie-
dy tabu, terroryzuje i traumatyzuje wszystkich, 
niezależnie od tego, czy akurat sami mamy 
coś do ukrycia, czy tylko wspieramy, czynnie 
lub biernie, cudze ukrywanie się. Fakt, że 
wiemy o społecznym przymusie czyjejś tajem-
nicy sprawia, że liczymy się z potencjalnym 
zatajaniem własnych spraw, skoro inni już 
takie doświadczenie obok nas przeżywają. 
Bierny świadek przemocy także jest ofiarą 
przemocy. Tajemnica to w konsekwencji 
uogólnione lęki, codzienny stres przed dema-
skacją i szereg innych patologii psychicznych 
i społecznych. Życie w szafie nie jest zdrowe 
dla nikogo. Życie obok cudzej szafy nie jest 
rozwojowe. Świadomość, że konsekwencją 
cudzej lub własnej inności jest ta przymusowa 
szafa, obniża naszą jakość życia. Tajemnica 
jest autoagresją i agresją jednocześnie. Marta 
Abramowicz zrekonstruowała historie dzieci 
księży jako społeczny dyskurs tajemnicy i 
związanej z nią samotności macierzyństwa 
kobiet, często osaczanych środowiskowo oraz 
porzucanych lub wykorzystywanych emocjo-
nalnie przez ojców ich dzieci. Rekonstrukcja 
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ujęta w książce ugruntowana została kontek-
stami historycznymi i teologicznymi, a także 
wsparta konsultacjami naukowymi profesor 
Joanny Tokarskiej-Bakir, profesora Tomasza 
Stryjka i profesora Tomasza Polaka. Zabiegi 
te wpisują osobisty los dzieci księży w polskie 
traumy narodowe. Fundamentalną rolę w tym 
horyzoncie poznawczym odgrywa monopoli-
styczna pozycja Kościoła katolickiego w Polsce 
wraz z feudalnym uwikłaniem tej instytucji w 
polską władzę świecką, od czasów średnio-
wiecza, poprzez zmianę systemową 1989, aż 
do współczesności. Historyczna symbioza 
esencjalistycznej polskości z upaństwowionym 
katolicyzmem to doświadczenie biograficzne 
miażdżącej większości Polek i Polaków, zaczy-
nając od zwyczajowego chrzczenia dzieci, na-
wet przez ateistów, poprzez religię w szkołach 
publicznych, na misji Telewizji Polskiej, ak-
centującej wartości chrześcijańskie, kończąc. 
Symboliczne sklejenie Polaka z katolicyzmem 
sprawia, że dzieci księży objęte są obowiązko-
wą, narodową tajemnicą ich istnienia i tabu 
funkcjonowania w świecie społecznym. Dzieci 
księży to bowiem jeszcze jedna, oparta na 
polskojęzycznej matrycy kultury chłopskiej, 
polska, niepisana Tajemnica Narodowa. To 
traumatyczne (dla dzieci księży) i traumato-
genne (dla reszty społeczeństwa) status quo – w 
skali makrospołecznej, czyli narodowej – przy-
pomina symboliczną strukturę zaburzonej 
rodziny alkoholowej, nie przypadkiem zresztą 
alkoholizm jest w Polsce nadal jedną z najpo-
ważniejszych chorób społecznych. Bici – biją. 
Poniżani – poniżają. Zmuszani do ukrywania 
się – wymagają od innych ukrywania się. I 
najczęściej nie jest to kwestia intencjonalnej 
hipokryzji, a psychologiczne ciążenie traumy. 
Polski katolicyzm nie jest formacją o pogłę-
bionej duchowości i rozbudzonym intelekcie 
wiernych. Opiera się on na przemocowych, 
chłopskich korzeniach poddaństwa, na 
lęku przed hierarchią Kościoła i jej kliente-
listycznymi powiązaniami z władzą świecką. 
Przymusowe chrzty, komunie ze zdjęciami 
klasowymi w szkołach, bierzmowania pro forma 
i wreszcie śluby kościelne brane przez Polki 
i Polaków dla świętego spokoju są wyrazem 
ambiwalencji religijnej, w którą wpisana jest 
zgoda na przemoc funkcjonariuszy Kościoła 
wobec przeciętnych obywateli. „Lepiej posyłać 
dziecko na religię, żeby nie miało kłopotów 
w szkole”. To zdanie usłyszeć można Anno 
Domini 2019 nie tylko na wsi, ale nawet w 
uniwersyteckiej katedrze, w najstarszym i 
jakoby najbardziej renomowanym polskim 
uniwersytecie. Sytuacja taka generuje szereg 
innych patologii społecznych, którym pragnę 
nadać interpretacyjne miano Zespołu Doro-
słych Dzieci Polskich Katolików, w oczywistej 
analogii do syndromu Dorosłych Dzieci Alko-
holików. Niewidzialna, akceptowana przemoc 
w postaci „prowadzania” do kościołów całych 
klas szkolnych, odpytywania z posiadania lub 
nie ślubu kościelnego w miejscu pracy, budże-
towym lub prywatnym, ale przede wszystkim 
antyintelektualna negacja wszelkich poszu-
kiwań duchowych, to struktura produkująca 
indywidualny brak zaufania do prywatnej 
duchowości dorosłych Polek i Polaków. Po-
dobnie, jak w rodzinie alkoholowej, Polki i 
Polacy uczeni są nie wiedzieć, nie widzieć, nie 
czuć, nie ufać własnym osądom i negować od-
czucia innych. Ów syndrom Dorosłych Dzieci 
Polskich Katolików sprawia, że dorośli: Polki 
i Polacy wprawdzie niby nie akceptują opłat 
za sakramenty i drażnią ich wizyty duszpaster-

skie, ale z lęku przed ostracyzmem wykupują 
te usługi duchowe u księży, których w głębi 
serca wcale nie szanują, a następnie zmuszają 
do tego samego własne dzieci. Ta społeczna 
schizofrenia sprawia, że gigantyczny potencjał 
rozwojowy indywidualnej duchowości, dla któ-
rego wsparciem może być przecież wyznawana 
religia, zamieniany jest na biernoagresywne 
uleganie przymusowi obowiązkowego w Pol-
sce katolicyzmu. Trzeba o tym konsekwentnie 
pamiętać, usiłując zrozumieć dramaty życiowe 
polskich dzieci księży i Marta Abramowicz o 
tym dobrze wie, obnażając zaduch szafy pełnej 
polskiego lęku przed hierarchią Kościoła ka-
tolickiego, uwewnętrznioną w konformizmie 
przeciętnych Polek i Polaków. To Zespół 
Dorosłych Dzieci Polskich Katolików sprawia, 
że duchowość kontemplacyjno-intelektualna 
Lubinia czy Tyńca jest nieistotnym, elitarnym 
marginesem kondycji religijnej polskiego 
katolicyzmu. Niewidzialne społecznie dzieci 
księży mają więc cicho siedzieć w życiowej 
szafie (osobne szafy mają także ich matki i 
ojcowie), bo są żywym wyrzutem sumienia 
katolickiego społeczeństwa, któremu łatwiej 
jest żyć bez zadawania pytań o prywatne po-
trzeby religijne lub o prawo do bezpiecznej 
biograficznie, jednoznacznej deklaracji o wła-
snym ateizmie. Dzieci księży to jeszcze jeden 
polski kozioł ofiarny tej biernopoddańczej 
dramy narodowej, w której chłopski lęk przed 
indywidualnym odstawaniem od standardu 
gromady wyznacza horyzonty rozwojowe wielu 
polskich biografii. Bici biją, a słabi osłabiają. 
W społeczeństwie nieuświadomionej, feudal-
nej przemocy polowanie na cudzą słabość, 
odwracające uwagę od własnej słabości nie 
ustaje. Inny jest w takim mechanizmie ob-
sadzany jako obiekt zastępczy naszego lęku 
przed odsłonięciem indywidualnej potrzeby 
szacunku i akceptacji. Nie widzieć, nie wie-
dzieć, nie czuć, nie pozwalać czuć innym, aby 
przetrwać. Oto reguły przemocy.

Polska Zmowa Narodowa? O wypartym 
ojcostwie polskich mężczyzn w sutannach 

Marta Abramowicz doświadcza ciągle 
reakcji na swą pracę reporterską w postaci 
symptomatycznych komentarzy o „krzyw-
dzeniu dzieci księży”, o „zaglądaniu księżom 
pod sutannę”, o „tanim antyklerykalizmie”. 
To ważna część społecznego rezonansu tej 
książki, swoista: polska, ludowa literatura 
mówiona, w której wielu z nas - na różnym 
poziomie zaangażowania i w różnych stylach – 
uczestniczy. Polska Zmowa Narodowa dyktuje 
nam wstyd i poczucie winy. Wstydź się, że py-
tasz. Wstydź się, że odpowiadasz. Jesteś winna 
tej obmowy, bo to nie twoja sprawa. Po co to 
powtarzasz, jesteś winien czyjejś konsternacji. 
W odniesieniu do życiowych dylematów dzieci 
księży owa Polska Zmowa Narodowa uprzed-
miotawia i dehumanizuje również samych 
księży-ojców. Wyparte dzieci mają wypartych 
ojców. Im też nie wolno czuć miłości ojcow-
skiej, bo zdradzili instytucję patriarchalną 
oddając swoje ciało kochanej (chwilowo, 
dłużej lub na stałe) kobiecie. Pożądanie 
ujarzmione podległością hierarchii Kościoła 
wyklucza w Polsce dyskusję o umowności i 
historyczności celibatu i, jak w książce Abra-
mowicz mówi wprost profesor Tomasz Polak: 
jeśli jesteś księdzem i chcesz robić karierę w 
strukturach Kościoła, to oczywistym tu jest, że 
musisz opowiedzieć się za celibatem i przeciw 
kapłaństwu kobiet. Warto przemyśleć sobie to 
właśnie zestawienie (celibat: „za” - kapłaństwo 

kobiet: „przeciw”). Ksiądz nie może czuć się 
fizycznym ojcem, a kobieta nie może poczuć w 
sobie duchowości kapłańskiej. Nie wolno im. 
Ciało księdza jest fantazmatem o absolutnej 
kontroli męskiej seksualności przez męską 
hierarchię, a ciało kobiety jest więzieniem dla 
jej aspiracji kapłańskich. I – jeśli przyjrzeć się 
polskojęzycznej matrycy kultury chłopskiej, 
utrwalonej także mentalnie w tak zwanej 
klasyce lekturowej – to nic w tym dziwnego. 
Był przecież niejaki Wyspiański i jego Młoda, 
bohaterka dramatu Klątwa. Spotkał ją ogień. 
Był też sobie Reymont i jego Jagna z Chłopów. 
Skończyła na gnoju. Bo ciało księdza jest 
w kulturze chłopskiej przebóstwione. Nie 
wolno mu być człowiekiem. Nie wolno mu 
być ojcem. Ojcostwo emocjonalne, wyparte 
w dukcie więzi i emocji folwarcznych, wy-
sublimowane zostało w Kościele katolickim 
do miana ojcostwa duchowego. Ksiądz ma 
duchowo „ojcować”, a nie zmieniać pieluchy 
lub masować kroczę matki swego dziecka, po 
jej ciężkim porodzie naturalnym. Teologia 
nie lubi ludzkich obrzydliwości, dlatego nie 
jest dla ona odpowiednia dla żywych kobiet. 
Kobiety menstruują, rodzą i pożądają, a to 
nie są teologiczne czynności. Przekonała się 
zresztą o tym nawet Uta Ranke-Heinemann, 
teolożka. A co dopiero polscy mężczyźni 
pragnący być ojcami, w sutannach lub już 
bez. Tym na pewno nie wolno być w ciele i 
ciałem, bo w solidnym patriarchacie korpora-
cyjnym, jakim jest przecież Kościół katolicki, 
męskie ciało należy do męskiej hierarchii. 
Ojcowie-księża poddawani są presji grzechu, 
zbłądzenia, niedotrzymania reguł celibatu. 
To bardzo trudna sytuacja psychologiczna, 
w której ofiara, aby ocalić twarz w instytucji, 
musi stać się katem. Ksiądz-ojciec musi wyrzec 
się własnego dziecka i potępić jego matkę. 
Jest jeszcze inne wyjście. Można też zmusić 
kochaną lub przynajmniej pożądaną kiedyś 
kobietę do milczenia. Można wyprzeć się wła-
snego dziecka lub być blisko niego okłamując 
je („wujek”, „przyjaciel rodziny”). Możliwości 
samokastracji emocjonalnych jest wiele, w 
tym ucieczki w nałogi, mizoginia, mariaże 
ideologiczne z nacjonalizmem katolickim. 
Energia seksualna, zwana popędem, może 
być kanalizowana na wiele sposobów. Polska 
Zmowa Narodowa obejmie księdza-ojca świę-
tym milczeniem, werbalizując stadną agresję 
wyłącznie w odniesieniu do kobiety, bo w 
społeczeństwach feudalnych żadna zmiana 
biograficzna nie jest dopuszczalna. Ksiądz to 
ksiądz, a kobieta to kobieta. Kropka. Bliźni mi-
łosiernie wybaczą alimenty z kurii, porzucenie 
dziecka lub – przeciwnie – ukryty sponsoring 
dokonywany przez ojca w sutannie, ale nie 
odpuszczą („po ludzku” i „po sprawiedliwo-
ści”) agresji wobec byłego księdza z rodziną. 
Bezpieczniej więc tym polskim ojcom siedzieć 
w kościelnej szafie. Wyparte dzieci księży mają 
wypartych ojców, w sutannach lub już bez. W 
feudum polskim nie ma miejsca na czułość 
ojca. Kobiety mają rodzić w bólach? Dzieci 
mają milczeć? Tak było, jest i będzie? Tak 
ma być? To jest ta nasza wspólna tajemnica 
narodowa?

Marta Abramowicz, Dzieci księży. Nasza wspólna tajem-
nica, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa  2018, 
ss. 215. 

Przypisy:
1 Marta Abramowicz, Naród, [w:] tejże, Dzieci księży. 

Nasza wspólna tajemnica, Wydawnictwo Krytyki Poli-
tycznej, Warszawa 2018, s. 130. 
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BOżENA BOBA-DYGA mieszka i 
tworzy w Krakowie. Z jej twórczością po raz 
pierwszy zetknąłem się, gdy wydała Przynaj-
mniej jeden raj. Wybór Bronki (Wydawnictwo 
Nisza, Warszawa 2017), książkę poetycką 
dość nietypową, dwujęzyczną (w języku pol-
skim i hebrajskim), która następnie trafiła 
do Izraela. Tłumaczka Bronka Rosenfeld 
zwracała wówczas uwagę, że sporą część 
zamieszczonych w niej utworów stanowią 
te powstałe na kanwie podróży poetki 
właśnie do Izraela. W najnowszym zbiorze 
Boba-Dyga także chętnie podąża w tym 
kierunku, bo oto już w pierwszym wierszu 
*** (Poszukuję) pisze: 
Poszukuję
wyruszam o świcie wracam
o zmierzchu
strudzona przecieram oczy
mgła wydarzeń
zmrożona oddechem
krystalizuje się w czysty krajobraz
Ziemi Obiecanej 

Ten wiersz otwarcia wskazuje na jeden 
z tematów przewodnich zbioru, a miano-
wicie na drogę. Człowiek jest w drodze, 
artysta ma swoją drogę twórczą, Jezus 
Chrystus Drogę Krzyżową. Drogi te będą 
się niejednokrotnie krzyżować. Ważne jest, 
by odróżnić tu postawę podróżnika od 
wędrowca. Tym pierwszym kieruje cieka-
wość i chęć odkrycia jak największej liczby 
doznań zmysłowych. Kojarzy się bardziej z 
uczestnikiem wycieczki, a nie pielgrzymki. 
W tym kontekście duchowość jest sprawą 
drugorzędną. Dla wędrowca droga jest 
przede wszystkim pretekstem do poznania 
i odkrycia samego siebie. Zmierza on w 
różnych kierunkach, a najciekawsze z nich 
prowadzą do jego wnętrza, do korzeni. W 
najnowszym zbiorze wierszy Boby-Dygi nie-
wątpliwie zostaje otwarty nowy horyzont, a 
krakowska poetka, będąc w drodze, stawia 
niejedno nurtujące pytanie, zmusza czytel-
nika do zamyślenia. 

Z czasem jednak staje się jasne, co 
jest najważniejszym tematem zbioru, gdyż 
autorka pozostawia czytelnika w bardzo 
intymnej sytuacji, oko w oko ze śmiercią. 
Nagromadzenie wierszy odnoszących się do 
śmierci jest rzeczywiście spore, choć różne 
są jej ujęcia. Do tematu eschatologicznego 
autorka podchodzi z dużym zrozumieniem 
i empatią, ale też z odpowiednią dawką iro-
nii, jak choćby w Trenie na śmierć Andrzeja 
Wajdy i kota Mruczka: 
Andrzeja żegnają mądre słowa, kamery, tłumy 
przyjaciół 
i ciekawskich oraz tych, którzy chcą się poka-
zać, 
i ci, którym wypada być. 

Mruczka przez chwilę wypatrywała kotka 
Kira, na chwilę
osowiał pies Jim, chwilowo smucą się domow-
nicy. 

Jak się ma śmierć Mruczka do śmierci Andrze-
ja?

Bartłomiej Siwiec

W drodze 

Kim jest Mruczek dla Boga, kim Andrzej?

To zestawienie jest jej potrzebne do 
puenty. Podmiot liryczny powie: „przeczu-
wam nieoczywistość”. Pytania, które stawia, 
nie świadczą o tym, że mamy do czynienia 
z zagadką. Otóż nie. Misterium śmierci jest 
nieodgadnione, stykamy się tu z Tajemni-
cą. Takie postawienie sprawy wydaje się 
zatem znacznie mocniejsze i donioślejsze 
niż nawet najmądrzejsze tłumaczenia. 

Wierszy, w których pojawiają się mo-
tywy funeralne, jest tyle, że autorka – czy 
tego chce, czy nie – prowokuje nas do 
zatrzymania się przy tym właśnie temacie. 
W literaturze pięknej śmierć wybrzmiewa 
jako zrównanie stanów, kres wędrówki, 
przejście z jednego bytu do drugiego. 
Symbolizuje wypoczynek, wieczny sen. Jest 
ona siostrą Nocy, siostrą Snu. Krakowska 
autorka bogato czerpie z tradycji judeo-
chrześcijańskiej. Być może siłą, która ją 
napędza, jest temat dobrze nam znany i 
nieźle zagospodarowany przez religię i 
kulturę, a mianowicie lęk przed śmiercią, a 
także lęk przed umieraniem w samotności, 
jak w wierszu Zrzucić kostium:
Mozolne jest umieranie
trzeba się trudzić samemu
wyplątać wyswobodzić
W narodzinach pomaga matka 

W zbiorze odnajdujemy wiersze o 
śmierci osób znanych, Andrzeja Wajdy, 
kardynała Franciszka Macharskiego, Anny 
Kajtochowej, ale też osób publicznie nie-
znanych, choćby o śmierci sąsiada, którego 
podmiot liryczny zapamięta jako miłego, 
troskliwego człowieka. Poetka jawi się tu 
trochę jak kronikarka, która pozostaje na 
straży pamięci. Sąsiad „troszczył się o nasz 
dom wspólny”, poetka zatroszczy się o pa-
mięć po zmarłym. Empatyczne podejście 
do świata Boby-Dygi jest jednym z walorów 
i zarazem wyróżników tej poezji. 

Krakowska poetka pisze o sobie, że jest 
artystką intermedialną. Jest też konserwa-
torką zabytków, a obrazy mistrzów, które 
widziała w różnych muzeach, są dla niej 
inspiracją do komentarzy poetyckich. Już 
w poprzednim zbiorze wierszy, w utworze 
Okno z widokiem na duszę, zastanawiała się 
nad powinowactwem artysty i rzemieślnika. 
Uważa, że „rzemieślnik może być artystą / 
artysta musi być rzemieślnikiem”. I zapew-
ne ma rację, że bez tego, co często nazywa 
się maestrią warsztatową, niepodobna 
wznieść się na artystyczne wyżyny. 

Niektóre z tekstów zawartych w zbio-
rze ciężko nazwać wierszami, są to takie 
poetyckie poruszenia. Mam tu na myśli 
utwory krótkie, a nawet bardzo krótkie, 
jednowersowe. Jednak nie o długość ich 
chodzi, a o pomysłowość. Przykładem 
niech będzie utwór Wiersz: 
nieoczekiwane spotkanie słów
zostają razem
na zawsze

Boba-Dyga niewątpliwie interesuje 

się historią i kulturą Izraela, jednak to nie 
Tel Awiw, a Kraków jest jej miejscem na 
ziemi. To magiczny Kraków jest toposem, 
w którym krzyżują się drogi, mieszają nacje, 
przenikają kultury. Nie jest on miastem 
jednorodnym, homogenicznym. Motorem 
jego napędu jest wielość, różnorodność i 
otwartość, również na kulturę żydowską, 
która jest tam na wyciągnięcie ręki. Wystar-
czy udać się na Kazimierz. Autorka przy-
bliża nam tę dzielnicę w wierszu Spacerem 
po Kazimierzu:
Krok w tę krok w tamtą
Za murem (u Augustianów) na grillu pieką 
wiersze
Na ruszcie szaszłyki ze słów
Krok w tę

Poetka mówi odważnie o śmierci, a 
jednak tytułowy rozrusznik wskazywałby, że 
ponad wszystko ceni życie, zaangażowanie, 
wszelkiego rodzaju aktywność, szczególnie 
tę podejmowaną na polu kultury. Słowa 
tego używa się w odniesieniu do silnika, 
ale też wiąże się ono z popularnym zabie-
giem wszczepienia stymulatora, w celu 
elektronicznego pobudzania rytmu serca. 
W tytułowym wierszu czytamy: 
Ktoś wszczepił mi napęd
każe działać
narzuca tempo ponaddźwiękowe
czasem się zawiesza
ciężko go poruszyć kiedy zaciąga hamulce

Ktoś wszczepił mi napęd
Wychowanie? Edukacja?
Bóg?

Ciekawie o utworach krakowskiej 
poetki pisze w posłowiu Ewa Sonnenberg: 
„Wiersze z tej książki są jak niedopowie-
dzenia, jak westchnienia, jak niespokojny 
oddech. Przypominają oddech kogoś, kto 
nieustannie biegnie za samym sobą”. 

Skąd ten napęd? Podmiot liryczny nie 
jest pewny. Nie wiadomo, po co tak biec 
i gdzie jest meta. A może właśnie artystę 
od rzemieślnika odróżnia jakiś niepokój, 
który w nim drzemie? Nie wiadomo, czy był 
w nim od zawsze, jak został ukształtowany i 
czemu nie chce się ulotnić. Jakiś niepokój, 
który tak głęboko jest zaszyty, że nawet 
przez samego twórcę pozostanie do końca 
nierozpoznany. 

Bożena Boba-Dyga, Rozrusznik, Krakowska Biblioteka 
SPP, Kraków 2018

Specjalistyczne pow³oki ochronne

85-715 Bydgoszcz, ul. Sporna 1
tel./fax (052) 348 98 88, 323 32 94
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Jedenasty festiwal teatralny „Boska ko-
media” przebiegał pod hasłem przejętym z 
tytułu piosenki Czesława Niemena „Dziwny 
jest ten świat” i łączył przeciwstawne żywioły 
i estetyki sceniczne.

Z jednej strony były to widowiska za-
ledwie pretekstowo powiązane z tytułem, 
sugerującym inscenizację określonego 
tekstu dramatycznego, i niepokojące widza 
wewnętrzną niespójnością. W tym celu do 
większości spektakli wprowadza się multime-
dia, zwielokratniające miejsce i czas akcji, a 
także wychodzące poza rzeczywistość przed-
stawioną bezpośrednio na scenie.

Tak jest w „Żabach” w reżyserii Michała 
Borczucha (nagrodzonego w tej kategorii), 
spektaklu warszawskiego Teatru Studio. 
Na początku aktorzy nawiązują do sytuacji 
wyjściowej z komedii Arystofanesa, w której 
Dionizos, z braku wybitnych dramaturgów, 
niczym Orfeusz po Eurydykę, wyprawia 
się do Hadesu, by z powrotem sprowadzić 
Ajschylosa lub Sofoklesa. 

Wizja przeprawy przez Styks okazuje się 
jednym z najbardziej przemawiających do 
wyobraźni ustępów widowiska, kiedy dwóch 
aktorów biegnie w zwolnionym tempie na 
tle elektronicznej ilustracji muzycznej. Na-
tomiast sam Charon, występujący w szortach 
i monotonnym głosem ogłaszający komu-
nikaty dla podróżnych, przywodzi na myśl 
raczej kontrolera lotów. Reżyser bowiem 
opiera grę z tekstem na dostosowywaniu 
jego wymowy do współczesnych realiów. 
Stąd cel wyprawy odnosi do wyboru po-
między Szymborską i Herbertem. A skoro 
wizerunki Dionizosa przedstawiają go jako 
mężczyznę o kobiecych rysach, to nie dziwi 
jego późniejsza epifania podczas bachicznej 
orgii pod postacią Drag Queen. 

Bardzo szybko zresztą odchodzą od 
tego wątku, popadając w liczne dygresje 
o charakterze quasi-kabaretowych skeczy, 
co sprawia wrażenie scenicznego odpo-
wiednika głośnego swego czasu „Wykładu 
o niczym” Johna Cage’a, ujętego wszakże 
w ścisłą formę w zakresie rytmu i metrum. 
Jedną z takich dygresji jest sekwencja, w 
której przywołana zostaje powieść „Kur-
tyzana i pisklęta” Krzysztofa Niemczyka 
(krakowskiego skandalisty, happenera i 
performera ante litteram w jednej osobie), 
a zrealizowanej w stylistyce niemego kina, 
z narratorem zamiast napisów, przy czym 
w tytułową kurtyzanę wcieliła się siostra 
autora - Monika.

Kobieta z wazą, dwukrotnie przemie-
rzająca na wskroś scenę, z jednej strony na 
drugą, przydaje całości nieco absurdalnego 
odcienia, mającego zapewne skłonić, by nie 
traktować wszystkiego na serio i nie doszuki-
wać się na siłę jakiegokolwiek sensu? 

Przedstawienie stanowi bowiem więcej 
niż swobodny i odległy analogon swego 
pierwowzoru literackiego. Przede wszyst-
kim dotyczy to charakterystycznego dla 
komedii attyckiej pierwiastka obsceniczne-
go, zdającego się dominować w przebiegu 
spektaklu. Na przykład w przypowieści o 
hodowli fallusów samochutlwych, przy czym 

Lesław Czapliński

Dziwny jest ten teatr…

pamiętać należy, że w starożytności organ 
ten był emblematem właśnie tego rodzaju 
artystycznego. Przejęto z niej także prakty-
kę odgrywania przez wykonawców po kilka 
ról, a więc ich płynnego przechodzenia z 
jednej postaci w inną, a co za tym idzie ak-
torskie improwizacje ulegają nieustannym 
fluktuacjom.

Zgodnie z naturą obyczajowości antycz-
nej Grecji, w której ważną rolę w filozofii, 
sztuce i obywatelskiej edukacji odgrywał 
pierwiastek homoerotyczny, wątek relacji 
mężołóżczych staje się coraz bardziej do-
minujący, granicząc niekiedy z rodzajem 
ekshibicjonizmu, przed popadnięciem w 
który ratuje zaprawione ironią poczucie 
humoru – błazeński apel niegdysiejszych 
kochanków przy dźwiękach walca Arama 
Chaczaturiana z „Maskarady”. Opowieść o 
przypadkowym spotkaniu dwóch mężczyzn, 
korzystających wspólnie z taksówki jadącej 
w tym samym kierunku i w trakcie kursu 
poszukujących bliskości, lecz prawdopo-
dobnie niepotrafiących należycie skorzystać 
z nadarzającej się okazji i nawiązać stałej 
relacji, stanowi otwarte zakończenie tego 
przedstawienia.

Jeszcze bardziej luźną kompozycją 
odznacza się drugie przedstawienie tego 
reżysera „Czarne papugi”, zrealizowane 
w krakowskim Teatrze im. Słowackiego. 
Dochodzi w nim do konfrontacji materia-
łu filmowego, nakręconego przez zespół 
w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie 
(obiekcie, będącym urzeczywistnieniem idei 
z przełomu stuleci: XIX i XX o podmiejskiej 
wówczas osadzie pacjentów na terenie zało-
żenia parkowego, a złożonej z niewielkich 
pawilonów, budynków gospodarczych, 
kościoła i właśnie teatru), wyświetlanym na 
ekranie, stanowiącym jedną z płaszczyzn 
ograniczających wspólną przestrzeń gry i 
widzów, z wypowiadanymi przez aktorów na 
żywo kwestiami z tytułowej powieści chilij-
skiego pisarza Alejandro Moreno Jashésa, 
mechanicznie powtarzanymi, wskutek 
czego zatraca się wszelki sens narracyjny 
i fabularny. Dopatrzyć się w tym można 
nawiązania do psychotycznego mechani-
zmu perseweracji, polegającego właśnie na 
natrętnym powtarzaniu pewnych czynności 
czy strzępów opowieści, nieukładających 
się w żadną spójną i trwałą całość, a forma 
tego widowiska promenadowego, ze swo-
bodnie przemieszczającymi się aktorami i 
widzami, zdaje się odzwierciedlać właściwy 
dla schizofrenii rozpad osobowości i obrazu 
percypowanego przez nią świata. Jedyną 
osobą, która potrafiła zachować artystyczną 
podmiotowość jest wspomniana już Monika 
Niemczyk, dysponująca solidną techniką 
aktorską, pozwalającą jej przywołać postać 
Afrodyty, legendarnej pacjentki kobierzyń-
skiego szpitala.

Autorem scenariuszy obydwu spektakli, 
a także „1946” z kieleckiego Teatru im. Że-
romskiego, jest Tomasz Śpiewak.

Aktorzy kieleckiego Teatru im. Stefana 
Żeromskiego odbywają w widowisku „1946” 
(reż. Remigiusz Brzyk) podróż w czasie, 

dzięki której starają się odtworzyć wypadki 
pogromu kieleckiego sprzed siedemdziesię-
ciu jeden lat. W tym celu przeprowadzają 
wizję lokalną w kamienicy przy Plantach, 
gdzie rozegrały się tragiczne wydarzenia 
upalnego dnia 4 lipca (w tym samym okresie 
podobne zajścia na mniejszą skalę rozegrały 
się na Węgrzech 22 maja 1946 w Kunmada-
ras, w którym były cztery śmiertelne ofiary, 
oraz podczas dwudniowych rozruchów Misz-
kolcu: 30 lipca i 4 sierpnia, co do pewnego 
stopnia uwiarygodnić może hipotezę o ich 
politycznej inspiracji). W jej przestrzeni 
na moment ożywają dawni mieszkańcy, ci, 
którzy przeżyli czas zagłady i powrócili, a 
także przygotowujący się do wyjazdu do 
Palestyny, gdzie powstaje erec Izrael. Mie-
szają się plany czasowe, pojawiają się turyści, 
zwiedzający po latach to miejsce, zaciera się 
różnica pomiędzy rolami a wypowiedziami 
we własnym imieniu, zaprezentowane zosta-
ją zgromadzone dokumenty archiwalne na 
ten temat (fotografie i filmy), a na koniec 
usiłuje się wskazać na historyczne uwarun-
kowania zjawiska antysemityzmu, kiedy ak-
torzy, upozowani w renesansowych strojach, 
tworzą żywy obraz wokół biskupa w strojach 
pontyfikalnych, a zza kulis dobiega odczyty-
wany przez Krzysztofa Kowalewskiego tekst 
żywota Symeona z Trydentu Piotra Skargi o 
rzekomej ofierze mordu rytualnego.

Tego rodzaju teatr wymaga wszakże 
aktora instrumentalnego, swobodnie prze-
chodzącego od postaci do postaci, a także 
od nich do roli narratora, przyglądającego 
się ukazywanym wypadkom z pewnego dy-
stansu. Niestety, zabrakło tej umiejętności u 
wykonawców omawianego spektaklu. 

Na przeciwległym biegunie sytuuje 
się przedstawienie warszawskiego Teatru 
Polskiego im. Arnolda Szyfmana, charak-
teryzujące się pietyzmem w podejściu do 
słowa, decydującego o scenicznym istnie-
niu aktorów i stanowiącego poniekąd ich 
jedyną rację bytu. A także samego tekstu 
dramatycznego, w tym przypadku „Wujasz-
ka Wani” Antona Czechowa w inscenizacji 
Iwana Wyrypajewa. O tym, że będziemy 
mieli do czynienia z tradycyjnym przedsta-
wieniem można się było przekonać zaraz 
po podniesieniu kurtyny i ukazaniu się 
ostentacyjnie staroświeckiej dekoracji Anny 
Met, przedstawiającej parterowy drewniany 
dom. Za sprawą odjęcia czwartej ściany 
możliwym staje się wgląd do jego wnętrza 
z salonem na pierwszym planie, w którym 
oczywiście króluje, skoro jesteśmy w Rosji, 
tulski samowar. Przed nim, na drewnianym 
podeście rozstawione są stoliki i krzesła, a 
po bokach i w głębi rozciąga się autentyczny 
bór jodłowy, który pod koniec spektaklu 
ożywa i zaczyna falować. Jedyny współczesny 
akcent stanowi charakterystyczna dla tego 
reżysera sygnatura w postaci zawieszonego 
w górze po prawej i świecącego na biało 
neonu z nazwiskiem dramaturga i tytułem 
sztuki. 

Jednakże postacie z Czechowa nie do 
końca wydają się wystarczająco osadzone w 
ciałach aktorów, stąd poczucie ich nikłej 
konsystencji dramatycznej i fizycznej prze-
źroczystości, a co za tym idzie scenicznej 
nieobecności. Po części bierze się to z tego, 
że, niczym nakręcone automaty, swoje kwe-
stie wypowiadają w zawrotnym tempie, jakby 

dokoñczenie na str. 32
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to były zawody w tym względzie.  Dotyczy to 
przede wszystkim Macieja Stuhra jako le-
karza Astrowa oraz Dariusza Chojnackiego 
w tytułowej roli. A co za tym idzie wydają 
się bardziej wytwarzać dialogi, podawa-
ne bez większego zastanowienia, a może 
nawet zrozumienia, w czym dopatrzyć się 
można skądinąd odzwierciedlenia pewnej 
mechaniczności towarzyskich konwersacyj, 
pokrywających brak wchodzenia w auten-
tyczne relacje. Niekiedy zresztą mówi się, 
że wbrew pozorom, u Czechowa występują 
wyłącznie monologi. 

Bakowało mi też znaczących pauz, gry 
niedopowiedzeń, popadania w zadumę, 
tworzących charakterystyczny czechowowski 
klimat, choć znaczna część dialogów toczyła 
się na tle podkładu muzycznego. Najlepiej 
pod tym względem wypadły nieme sceny z 
udziałem stróża nocnego, wnoszące aurę 
niepokojącej melancholii.

To prawda, że w znacznej mierze 
wszystko to było wytworem praktyki i ma-
niery inscenizacyjnej moskiewskiego Teatru 
Artystycznego, co nie do końca akceptował 
sam autor, utrzymujący, że jego dramaty 
pozostają środowiskowymi komediami, z 
położeniem nacisku na rodzajowość. 

Więcej życie tchnął dopiero Andrzej 
Seweryn w roli profesora Sieriebriakowa, 
pozującego na wielkiego uczonego, a fak-
tycznie żałosnego pozera. Osiąga to nie 
tyle za sprawą reżysera, co mimo niego, 
odwołując się przede wszystkim do własnych 
umiejętności i doświadczeń zawodowych. 
Zwłaszcza w nocnej scenie ataku hipochon-
drii w drugim akcie, artysta daje popis gry 
aktorskiej, opartej na tradycyjnych, lecz 
sprawdzonych środkach wyrazu. Przede 
wszystkim jest to wyrazista artykulacja oraz 
starannie dobierana modulacja głosu, 
świadczące o pełnym nad nim panowaniu 
oraz głębokim zrozumieniu tekstu. Efektowi 
temu służą stawiane we właściwym miejscu 
i wystarczająco długo lub krótko wytrzy-
mane pauzy. Wsparcia słowu dostarczają 
odpowiednio dobrane  efekty mimiczne, 
złożone z drobnych grymasów ust, oczu, 
czoła, uzupełnione o oszczędne ruchy rąk. 
W ten sposób stał się w świadomy sposób ko-
mediantem, grając takąż właśnie postać, na 
poły kabotyna, terroryzującego otoczenie.

Każda z opisanych dotąd skrajności 
sprawiała zawód. Rekompensaty i satysfakcji 
dostarczyło dopiero przedstawienie war-
szawskiego Nowego Teatru „Wyjeżdżamy” 
w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego. 
Może również z tego powodu, że w przeci-
wieństwie do jego wcześniejszych insceni-
zacji kolażowych w rodzaju „Dybuka”, „(A)
pollonii” czy „Opowieści afrykańskich”, 
zestawiających fragmenty tekstów różnego 
pochodzenia, tym razem oparte zostało na 
spójnym tekście dramatycznym Hanocha 
Lewina, choć przy okazji wcześniejszego 
zmierzenia się z twórczością tego autora w 
„Krumie” odnosiło się wrażenie obcowania 
z nieudaną adaptacją powieści.

Upływ czasu odmierzają kolejne po-
grzeby, również te, które odbędą się w 
bliższej lub dalszej przyszłości, anonsowane 
w finale i w ten sposób domykające losy 

postaci pozostałych przy życiu. Pomiędzy 
nimi toczy się zaś zwyczajne życie izraelskich 
rodzin, wypełnione codziennymi zabiegami, 
drobnymi konfliktami oraz intrygami. 

Można mówić o dwuznaczności tytułu, 
który w równej mierze odnosi się właśnie do 
podróży ostatecznej, jak i tej zwyczajnej, sta-
nowiącej obiekt pragnień, lub konieczność 
(wątek emigracji po roku 1968). A postacie 
cały czas gotowe są i na tę pierwszą ewen-
tualność, jak i drugą, skoro towarzyszą im 
nieodłączne znaczące rekwizyty – ciągnięte 
za sobą trailery, w których mieści się cały ich 
życiowy bagaż.

Spektakl łączy przeciwstawne rejestry: 
tragiczny i komediowy. Pierwszy ogniskuje 
się wokół faktycznej samotności postaci, 
odtrąconych przez swoich najbliższych. Nie-
chciana matka (Jadwiga Jankowska-Cieślak, 
nagrodzona za najlepszą rolę drugoplanową), 
wciąż oddawana do zakładów opieki, z których 
ucieka, nieakceptowany syn homoseksualista 
(Piotr Polak), dorosły mężczyzna (Jacek 
Poniedziałek, zarazem autor przekładu), 
niepotrafiący wyzwolić się spod wpływów 
dominującej matki, z którą wciąż mieszka, i 
ułożyć sobie życia na własny rachunek, za to w 
ramach kompensacji myślący o wyjeździe do 
Szwajcarii, czego wszakże nie zrealizuje, trwo-
niąc zebrane fundusze na usługi seksualne, z 
których, jak na ironię, uzbiera pieniądze na 
wycieczkę do tego kraju grana przez Agatę 
Buzek bezimienna prostytutka. I bynajmniej 
nie okaże się to dla niej satysfakcjonujące, 
lecz wręcz traumatyczne, o czym zda relację, 
która w jej interpretacji z quasi-kabaretowego 
skeczu o wątłym materiale tekstowym przero-
dzi się w błyskotliwy monolog o pasjonującej 
dramaturgii wewnętrznej. 

Zdawałoby się postacią z całkiem innego 
świata, wnoszącą pierwiastek komediowy, jest 
amerykańska turystka Angela (Magdalena 
Cielecka), niedoszła narzeczona Amacji 
(Bartosz Gelner), która nieoczekiwanie, ku 
własnemu zaskoczeniu, zjawia się właśnie na 
jego pogrzebie, następującym po nieudanej 
operacji guza mózgu. Jest ona jakby wyjęta z 
„Rzeczy listopadowej” Ernesta Brylla, dramatu 
i autora niegdyś bardzo popularnych, a dziś 
prawie całkowicie zapomnianych, gdzie także 
występuje przybysz z zagranicy, wnoszący spoj-
rzenie osoby z zewnątrz. Angela, narcystyczny 
produkt obecnych czasów, wykorzystując 
technikę selfie, pozostaje w stałym kontakcie 
online ze swoimi obserwatorami z mediów 
społecznościowych, na których użytek i 
zgodnie z ich oczekiwaniami przywdziewa 
kolejne maski. A wszystko po to, by zepchnąć 
stłumione i wyparte żydowskie korzenie, do 
odkrycia których zachęci ją milcząca dotąd 
babka Globczik (wspomniana Jadwiga Jan-
kowska-Cieślak), wypowiadając swoją jedyną, 
krótką kwestię. 

Tym razem inscenizator znacznie 
oszczędniej korzysta z multimediów, dzięki 
czemu spektakl zyskał na jednorodności i 
wewnętrznej spójności. Do pewnego stopnia 
można nawet mówić o pewnym akademizmie, 
ale w dobrym tego słowa znaczeniu, nieozna-
czającym bynajmniej muzealnej martwoty.

O wiele bardziej zaufał też aktorom, 
którzy wysuwają się na pierwszy plan, co w 
efekcie dało przedstawienie perfekcyjnie 
wyreżyserowane i zagrane, w równej mierze 
odwołujące się do słowa, jak i pozawerbalnych 
środków wyrazu i komunikacji.

Leży na moim biurku najnowszy 
tomik WIESŁAWY BARBARY JENDRZE-
JEWSKIEJ pt. Rozproszenie. Jego autorka w 
środowisku artystycznym jest bardziej znana 
pod drugim imieniem, stąd też pozwolę 
sobie właśnie tego używać w dalszych roz-
ważaniach na temat jej ostatnich wierszy. 
Jendrzejewska urodziła się w Tucholi, ale od 
ponad 30 lat mieszka i tworzy w Bydgoszczy. 
To tutaj, od 2007 roku prowadzi Kawiarnię 
Literacką w Domu Kultury „Modraczek”, w 
której gościła stu kilkudziesięciu poetów z 
całego kraju.

Rozproszenie jest dziesiątą ( w tym ósmą 
poetycką) pozycją wydawniczą w dorobku 
Barbary Jendrzejewskiej. Książkę otwiera 
zacytowany w całości i stanowiący swoiste 
motto zbioru, wiersz Małgorzaty Hillar 
zatytułowany Cuda. Dla tych którzy go nie 
znają  lub nie pamiętają przytoczę jego 
początek, który od lat niezmiennie „zwala 
mnie z nóg” :

„Dziękuje Ci, Panie
że dałeś mi 
na stare lata
dar zdumiewania się…”

Ten dar zdumiewania się … - jakże 
często gubimy go w ciągłej pogoni za pie-
niędzmi, kolejnymi awansami w chybotliwej 
drabince struktur zawodowych czy też za 
przedmiotami – wydawałoby się – niezbęd-
nymi do życia. Czymże jednak byłoby to 
życie bez momentu, w którym zwalniamy na 
chwilę nasz bieg lub wręcz zatrzymujemy się, 
aby nabrać oddechu i zachwycić się jakimś 
drobiazgiem, na którego dostrzeżenie bra-
kowało zawsze czasu.

Bardzo silnie koresponduje ze wspo-
mnianym tekstem wiersz z 10 strony zbioru 
pt. Z boku:

„ I wciąż
 niewiele rozumiem
I wciąż
się dziwię”

Nie sposób wszystkiego zaplanować, 
przewidzieć; czasem trzeba się otworzyć 
na nieznane, nieprzewidywalne; umieć się 
zachwycić ulotnością chwili. - To cudowna 
umiejętność ocalenia w sobie – mimo upły-
wu lat – sposobu patrzenia na świat okiem 
małego dziecka, tego chłopca, tej dziew-
czynki,potrafiących     w sposób naturalny 
okazywać swoje emocje.  

Poetka zdaje sobie jednak doskonale 
sprawę z upływającego czasu.Nie panikuje 
z tego powodu, a wręcz przeciwnie– stara 
się odnaleźć pozytywy płynące z tego faktu 
i z własnych, wieloletnich doświadczeń. W 
jednym z wierszy („Wiersz” s. 11) zastanawia 
się „ jak skleić (…) dzban / żeby uniósł 
źródło”. – Jakże celna metafora, łącząca w 
sobie aspekt przeszłości i przyszłości. Stary 
dzban, symbolizującyw tym przypadku to 
co przeszłe jest jednocześnie inspiracją 
do tego co przyszłe, czyli źródła niosącego 
nowe życie. 

Przeszłość i wiążące się z nią wspomnie-
nia są ważnym elementem budującym twór-

Tadeusz  Zawadowski

Rozproszenie

Dziwny...
dokończenie ze str. 31
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czość Barbary Jendrzejewskiej. To właśnie 
one stanowią m.in. kanwę jakże pięknego 
wiersza zatytułowanego „Bez Ciebie” ( s. 
55), mówiącego o próbie pogodzenia się 
autorki ze śmiercią męża: 

„Oswajam czas bez Ciebie
bo nie dopowiedziałam
jak piękniał w nas
mimo wbrew na przekór
i ponad”

Inny wiersz poetka („Wieczór” s.54) 
kończy konstatacją: 

„Tylko nie wiem nie wiem
co zrobić z obrączką
z palca zsuwa się opornie
protestuje bo nie chce
umierać jak Ty”.

Jednak nie tylko same smutne wspo-
mnienia nosi w swym sercu poetka. W oma-
wianym zbiorze znajdziemy również i takie: 
„dziś są we mnie/ …/ i różą pustyni / czer-
wonym śladem po słońcu / na rozgrzanych 
piersiach” („Wspomnienie” s. 16).

W Rozproszeniu znajdziemy również 
kilka erotyków, którym autorka nadaje na-
zwy kolorów. I tak znajdziemy tutaj Erotyk 
pąsowy, Erotyk błękitny, czy też lawendowy.

Mnie jednak bardziej zapadły w pamięć 
te, w których Jendrzejewska spogląda na swe 
miłości czy też zauroczenia z perspektywy 
czasu, jak chociażby w wierszuPrzekorna pa-
mięć (s.18) : „upomina się o ciebie / kiedy 
zacieram ślady”, czy też w Zamyśleniu (s. 19) 
: „Może znajdę tamto miejsce / tamtą chwilę 
/…/ Tylko jak i kiedy / gdy wszystko inne 
już osobne / nieobecne / za horyzontem 
/ za nami”.

           Ciekawą formą literacką, z jaką 
do tej pory nie spotkałem się u Barbary Jen-
drzejwskiej są ułożone w cykl „Miniaturki” 
( s.24 – 25). To krótkie teksty, składające 
się z kilku słów, a konkretnie czasowników 
ułożonych w cztery wersy. Stanowią one 
ciekawą formę zabawy słownej:

„x xxxxx

Odejdź zniknij
napisz
ŻEGNAJ  

Zacznę żyć”

Tak jak wspomniałem wcześniej, u au-
torki Rozproszenia  przyszłość trzyma się za 
rękę z przeszłością i stąd też nikogo zapewne 
nie zdziwi fakt, iż swoistą klamrę zbioru sta-
nowią rozpoczynające i kończące go wiersze 
dedykowane wnuczce poetki – Wiktorii, 
której pojawienie się na świecie „nadało 
mojemu życiu / nowy smak / nowy sens”. 
Cały zbiór jest również jej dedykowany.

Tomik Wiesławy Barbary Jendrzejew-
skiej pt. Rozproszenie jest ciekawym zbiorem, 
w którym autorka dzieli się z czytelnikami 
swoim spojrzeniem na świat. Są to wiersze 
dojrzałe, przemyślane, gdzie każde słowo 
ma swoją wagę i których lekturę gorąco 
polecam.

Z tekstami wspaniale korespondują 
zdjęcia obrazów Katarzyny Baszak.

Wiesława Barbara Jendrzejewska. Rozproszenie. Wydaw-
nictwo Pejzaż. Bydgoszcz 2018
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Ładny tytuł, więc go podkradłem i 
świadomie zmieniłem na gorsze. Uznany 
krytyk literacki JAN ZDZISŁAW BRUD-
NICKI pozazdrościł pisarzom i sam po-
stanowił się zmierzyć z trudną materią 
języka. W pewnym sensie dotychczas służył 
poetom, promując ich wielkie i małe do-
konania. Odgrywał znaczącą rolę w wielu 
lokalnych środowiskach kulturalnych jako 
mentor, juror konkursów poetyckich, roz-
sianych po Polsce, wreszcie jako przewod-
nik po trudnej sztuce wierszowania. Jako 
krytyk gruntownie zajmował się życiem 
i twórczością Zofii Nałkowskiej, Jerzego 
Zawieyskiego, Tadeusza Nowaka, Mirona 
Białoszewskiego oraz wielu innych po-
etów... a nawet Fryderyka Chopina. Tym 
razem postanowił udowodnić, że życie 
człowieka jest materiałem na co najmniej 
jedną książkę.  

J. Z. Brudnicki wymyślił sobie sto-
sowną do tematu składnię i interpunkcję 
języka polskiego, nieco nonszalancką, 
niemal potoczną, pozwalającą z dużym 
dystansem do siebie opowiedzieć świat, 
który dawno minął. Oto przykład: A tu 
proszę, cudeńka. Bez końca się pętle i przetyka 
bez końca i początku, że co, że wszystko tak we 
świecie się snuje, smuży, plącze, nie wiadomo 
skąd i dokąd, i dlaczego, ale jest i nas oplata, 
i my to zjadamy, i to nas zjada, i się powtarza, 
powtarza, powtarza.  Akcję powieści prawie 
bez dialogów (nawiązanie do pierwszych?) 
oparł na tajemniczym jeździdle, czym ugo-
dził mnie prosto w serce, ponieważ iden-
tyczne przeżycia zapamiętałem ze swoich 
lat szkolnych, chociaż późniejszych o 
ponad dekadę. Rower, bo o nim tu mowa, 
musiał być najpierw (lata pięćdziesiąte 
ubiegłego wieku) złożony z części zna-
lezionych na strychu, w skupie złomu, u 
sąsiadów... Tylko niektóre udaje się kupić 
w sklepie żelaznym, który się znajdował 
w pobliskim, acz odległym dla piechura 
miasteczku. Trzeba było do niego dotrzeć 
chłopską furką, przy okazji wyjazdu na 
targ. Autor drobiazgowo opisał swoje 
montażowe dążenie do magicznego pojaz-
du, który po drugiej wojnie światowej był 
marzeniem każdego wiejskiego chłopca. 
Potem towarzyszyło mu owo z trudem 
poskładane cacko w dramatycznych nie-

kiedy dojazdach na wstępne egzaminy, 
na zajęcia szkolne, na pierwsze randki z 
dziewczynami, które wyglądały zupełnie 
inaczej niż dziś. I powiozło go polnymi 
drogami, leśnymi ścieżkami, przez piach, 
śnieg, błoto, burze i kałuże do matury w 
Kozienicach, do egzaminów wstępnych w 
Warszawie, do magisterki, doktoratu oraz 
redakcji wielu warszawskich periodyków 
literackich. 

Bohater czasami przemykał obok nie-
których zdarzeń, to znów zwalniał, zatrzy-
mywał się na chwilę, żeby podążyć dalej: 
od biblioteki do biblioteki, od redakcji do 
redakcji; od mieszkania do mieszkania, 
od miasta do miasta. To nic, że jeździdło 
zawisło na belce. W przekonaniu autora 
jeździło, jeździ nadal i będzie jeździło. I 
odkrywa przed nim kolejne zakola ścieżek 
przez ludzkie i literackie meandry. 

Ani to proste, ani przyjemne podró-
żować przez okrągły rok jednośladem. Ale 
i tak zdecydowanie lepsze od pieszych, 
codziennych wędrówek! Najgorsze były 
śnieżne zimy, deszczowe jesienie, błotni-
ste, wiosenne roztopy... Rower jechał. Lub 
trzeba było go pchać, uparcie zmierzając 
do celu. I tak z Kozienic do Warszawy do 
Ciechanowa, Siedlec, Płocka, Iłży, Chrza-
nowa... z jeździdłem przed sobą. Przez 
Polskę. Przez pamięć. 

Z tych opisów zupełnie bezwiednie 
wyłania się obraz czasów zamierzchłych, 
bo z połowy ubiegłego wieku. Zapomnia-
nych, nieprawdopodobnych, upartych. 
Musiały być uparte, żeby wytrwać, żeby 
nie spękać, żeby pchać do przodu to 
jeździdło losu. Trzeba było mieć charak-
ter, żeby pokonać bariery, utrudniające 
dostęp do świata nauki i kultury. Często 
było to równoznaczne z wykluczeniem. 
Brudnicki z dużym dystansem i poczuciem 
humoru przejechał się przez swoje życie, 
wyjawiając co smaczniejsze wydarzenia i 
anegdoty. I tak się w tym rozsmakował, 
że zamierza napisać kolejną książkę. Oby 
równie udaną. 

Jan Zdzisław Brudnicki, Jeździdło do świata, Wydaw-
nictwo Komograf,  Warszawa 2018 r. ss. 140 

Wojciech Łęcki 

Jeździdłem do świata

BOŻENA i ANDRZEJ KOWALCZYK

HAŁUSZOWA 9,

34-450 KROŚCIENKO N/DUNAJCEM

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

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

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

ZAPRASZAMY!!!
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PIOTR DMOCHOWSKI/ur. 1942/ 
to nasz człowiek w Paryżu, który podjął się 
niebywale trudnej operacji – utorowania 
drogi do podboju Zachodu Zdzisławowi 
Beksińskiemu/1929– 2005/. O twórczości 
tego malarza napisano już wiele, natomiast 
mało znane są perturbacje i walki o jego 
zaistnienie na forum szerszym, międzyna-
rodowym.

Autor jest prawnikiem, od wielu lat 
/1964/ zamieszkałym w Paryżu. W Polsce 
zaliczył kilka lat studiów prawniczych, 
przerwał je aby ukończyć  na Sorbonie. Po 
wielu perypetiach dostał dobrą posadę na 
uniwersytecie oraz posiada prywatną prak-
tykę adwokacką. To wszystko niby wiele ale 
jednocześnie trochę mało, byt mieszczański 
na pewno nie był celem jego marzeń. Po-
stanowił zaryzykować, rzucić na szalę swoje 
oszczędności i zostać marszandem, promo-
torem jakiegoś wielkiego malarza. No i przy 
okazji dobrze zarobić oczywiście. Swą decyzję 
tak ocenia: „To była przygoda mojego życia, 
w której nie żałuję najgorszych momentów. 
Bo profesorów i adwokatów są miliony na 
świecie. Natomiast nie każdemu jest dane 
przez wiele lat oscylować bezpośrednio w 
kręgu genialnego twórcy”. 

Wybór padł na Zdzisława Beksińskiego, 
który dorobił się już wysokiej pozycji ale 
tylko w Polsce. Dmochowski wyczuł, że w 
Beksińskim potencjał jest ogromny, może on 
podbić cały świat. Cała ta teoria jest bardzo 
mądra; tylko jak wprowadzić ją w życie?

Autor w swej grubej książce /647stron/ 
doskonale opisuje mechanizmy promujące 
tego czy innego artystę w kapitalistycznej i 
niby to demokratycznej Francji. Mechani-
zmy, które mogą wynieść pod niebiosa jakie-
goś artystę bądź unicestwić każdego innego. 
Mechanizmy, który są całkowicie bezduszne, 
kierujące się sobie tylko znanymi prawami. 
Mechanizmy, który są w pełni subiektywne, 
nie pozwalające przecisnąć się nikomu ob-
cemu przez ich tryby.

Dmochowski  działa na wielu płaszczy-
znach aby odnieść sukces. Opisuje ze swadą 
potyczki ze wszystkimi siłami mającymi wpływ 
na promowanie jakiegoś artysty we Francji. 
Bardzo interesująco czyta się jego książkę, 
powiedziałbym połyka się ją jednym tchem /
ale tylko do pewnego momentu/.Wpływowe 
środowiska poddane są przez niego totalnej 
krytyce i aż wierzyć się mi nie chce, że Dmo-
chowski odniósł sukces.

Nikt nie chciał pomóc w promowaniu 
Beksińskiego. „Nieznany malarz, nieznany 
promotor” mówiono. Potęga światka decy-
zyjnego jest niesłychanie silna. Tworzą je 
urzędnicy kultury, krytycy, właściciele galerii, 
marszandzi, kolekcjonerzy i dziennikarze. 
To oni potrafią kanonizować jakiegoś artystę 
a także stworzyć mur nie do przebicia dla 
innych. To oni w praktyce o wszystkim decy-
dują i są niebywale solidarni w tej robocie. 
Lud nie ma nic do powiedzenia – otrzymuje 
gotowych idoli do akceptacji. Jak przebić się 
w tym nieznanym sobie świecie?

Piotr Dmochowski był outsiderem w 
światku artystycznym, ale miał otwartą głowę 

Roman Sidorkiewicz

Francuski bój o Zdzisława Beksińskiego

i wiedział gdzie i do kogo ruszyć. Pozycja 
naukowa i praktyka adwokacka wiele mu się 
przydała. Bardzo pomagała mu żona pracu-
jąca jako modelka w prestiżowej agencji. Ona 
też miała pewne kontakty. Kiedyś w Polsce 
mawiano, że bez znajomości ani rusz, bo tak 
jest w socjalizmie. Dmochowski wykazał, że 
tam we Francji to dopiero jest świat znajo-
mości! Bez niego ani rusz.

Autor zaczął swą pracę – narobił niesły-
chanie dużo długów. Przygotowanie małej 
choćby wystawy kosztuje krocie – wynajem 
galerii, ulotki, albumy, filmy, zaproszenia, 
ubezpieczenie, transport, koktajle, obsługa 
- to zdecydowania przewyższało możliwości 
finansowe Dmochowskiego. Ale uparty był – 
całe szczęście, że kochająca żona tolerowała 
to wszystko i dorzucała swe oszczędności. 

Dmochowski ze swadą opisuje swoje 
przeżycia, nie daruje nikomu. Nawet Bek-
sińskiemu, który w umowie zażyczył sobie 
rocznej pensji w wysokości 10 tysięcy dola-
rów bez względu na poziom sprzedaży jego 
obrazów we Francji. Przypomnę, że była to 
ogromna suma w owe czasy – za jeden tysiąc 
dolarów pięcioosobowa rodzina mogła świet-
nie żyć przez cały rok w Polsce. W relacjach 
z malarzem to Dmochowski brał na siebie 
całe ryzyko. Beksiński był bezwzględny, 
choć zdawał sobie sprawę, że porażka jego 
promotora we Francji to także jego porażka. 
Sam mówił, że zostałby jakimś malarzyną w 
Polsce, nieznanym w świecie.

Dziennikarze. Ten światek otrzymuje 
ostre cięgi od autora. Ogromnie dużo od 
nich zależy. Przekupni są na każdym kro-
ku. Generalnie nie chodzi o łapówki tylko 
wpraszają się bezustannie na kolacje. Do-
prowadzali Dmochowskiego do rozpaczy. 
Potrafią jeść jakby trzy dni głodowali. Mogą, 
niczym Sobakiewicz w „Martwych duszach” 
Gogola, zjeść pół wieprza, spałaszować całego 
jesiotra, opróżnić miskę czarnego kawioru 
i wyżłopać beczkę najlepszego wina. I płać 
za to wszystko! A najgorzej, że mogą nic nie 
napisać, gdyż malarstwo Beksińskiego może 
nie akceptować naczalstwo w gazecie.

Autor w swej misji chwytał się kilku 
znanych Polaków na Zachodzie. Zwrócił się 
do Romana Polańskiego /ur. 1933/, aby co-
kolwiek napisał o wystawie. Niewiele napisał, 
ale zawsze to coś, choć dał do zrozumienia 
aby mu więcej głowy nie zawracał. Andrzej 
Wajda /1926 - 2016/ poświęcił mu czas pod-
czas pobytu w Paryżu. Dmochowski prosił, 
aby reżyser pomógł mu w promocji filmiku 
o Beksińskim na festiwalu w Cannes. Takie 
filmiki wyświetlane są przed projekcjami 
głównych filmów. Wajda odmówił. We Fran-
cji Beksiński to nieznany malarz, nieznany 
jego promotor, nieznany reżyser filmiku. 
Szkoda psuć sobie nazwisko. Autor uderzył 
do Wojciecha Fibaka /ur. 1952/, tenisisty, 
marszanda. Ten także się wykręcił.

Francuscy wydawcy i redaktorzy naczel-
ni w 80 procentach publikują sławy, ponie-
waż zapewnia to im łatwą sprzedaż książek i 
czasopism. W 15 procentach publikują tych, 
którzy mieli szczęście uzyskać list polecający 
od kogoś wpływowego. Zatem tylko 5 procent 

szans mogą otrzymać osoby utalentowane, 
którym udało się jakoś pokonać wszelkie 
bariery. A czeka na tą szansę 35 tysięcy ma-
larzy zarejestrowanych we Francji! I jak tu 
przepchać Beksińskiego?

Do tychże redaktorów naczelnych wie-
le razy dzwonił Dmochowski. Odpowiedzi 
otrzymywał w stylu: „Tak, tak, przypominam 
sobie Pana, nie miałem czasu obejrzeć Pana 
kasety, czy mam Panu oddać?...”, „Nie ma 
Pana redaktora, proszę dzwonić za tydzień”, 
„Połączę Pana z kompetentną osobą, lecz jej 
nie ma teraz w biurze”, „ Niech Pan nie wysyła 
nam kaset, jesteśmy zapracowani, może za 
dwa miesiące”…

Podobnie z urzędnikami od kultury w 
ministerstwie czy w rządowych agencjach: 
„Malarstwo tego Pana nie mieści się w popie-
ranych przez nas trendach” lub „Nie wpływa 
na rozwój w malarstwie”. Urzędnicy lubują 
podpierać się opinią różnych komisji aby 
uniknąć dalszych dyskusji i spławić delikwen-
ta „Według naszej komisji Pana klient nie 
może być promowany przez nasze agendy”.

A właściciele galerii artystycznych? Ci są 
zainteresowani tylko handlem, forsują znane 
postacie. Gdy ktoś bardzo nalega na wystawę 
swego podopiecznego to owszem, mogą mu 
wynająć galerię na kilka tygodni ale złupią 
organizatora ze skóry bezwzględnie żądając 
wysokiego haraczu od sprzedaży.

Dmochowski daje pewien przykład: 
niejaka pani Ewa Pape, którą polecał  Bek-
siński, utrzymywała, że pomoże mu urządzić 
wystawę w Nowym Jorku. Pisała: „Znajdę 
Panu niezwykłą galerię na Piątej Alei. Nic 
to nie będzie Pana kosztowało. Wystarczy, 
że podpisze Pan zobowiązanie na 20 tysięcy 
dolarów, które zapłaci Pan galerii, w wypad-
ku gdyby żaden obraz się nie sprzedał. Ale to 
zwykła formalność, bo sprzeda Pan absolut-
nie wszystko. Ja to Panu gwarantuję. Znam 
tu wszystkich, a prasę mam w kieszeni. Tylko 
proszę bardzo się spieszyć!” Jej gwarancje to 
oczywiście wielka lipa – chciała kobieta wycią-
gnąć z Dmochowskiego kupę forsy.

Dmochowski pracował także pod dużym 
ciśnieniem w Polsce. O jego chęciach pod-
boju Paryża zaczęto mówić w Warszawie. Już 
pojawili się zawistni ludzie, którzy na samym 
starcie chcą zniszczyć Dmochowskiego. Co 
za potęga destrukcji tkwi w zazdrości! W 
„Polityce” ukazał się artykuł niejakiego Bo-
narskiego: „Przygotowuje się bandycki skok 
w stolicy świata Paryżu. Pewien cwaniak/
Dmochowski/lansuje marnego malarzynę /
Beksińskiego/, wystawia jego obrazy za kolo-
salne ceny z nadzieją, że jakiś Teksańczyk czy 
naiwny Japończyk dadzą się nabrać i kupią 
je. Pewien przekupny dziennikarz/Koło-
dziejczyk/ pisze pod dyktando pochlebny 
artykuł aby omamić polską opinie publiczną. 
Żadna licząca się galeria nie chciała wystawić 
Beksińskiego”.

Piotr Dmochowski pokonał te przeszko-
dy. Pokonał Himalaje trudności. Wylansował 
Beksińskiego, sprzedaż ruszyła. Z uznaniem 
do polskiego malarza odnieśli się  Japończycy 
i hurtowo kupili jego dzieła. Dmochowski 
zarobił, wyzwolił się z długów, stał się znana 
postacią w paryskim świecie marszandów. 
Uporem, talentem doszedł do celu. Miał 
także dużo szczęścia, gdyż o Polsce w latach 
osiemdziesiątych wiele się mówiło. Do nie-
dawna nasz kraj nie był znany Francuzom; 
położony gdzieś między Niemcami a wielką 
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Najnowszy zbiorek poezji JAROSŁAWA 
STANISŁAWA JACKIEWICZA nosi niezwy-
kle intrygujący tytuł: zapalić milczenie… Od 
razu w głowie czytelnika poczyna wibrować 
mnóstwo znaczeń i konotacji słowa milczenie 
oraz wizji jego przeobrażeń w dziele spala-
nia. Milczeć jak głaz, jak grób, jak zaklęty, 
jak zamurowany; kto milczy, ten się zgadza; 
porażające jest milczenie ludzi słowa; można 
milczeniem ranić kogoś (ks. J. Twardowski) 
– to są powiedzenia mające zwykle pejora-
tywne konteksty. Odmienne tezy łączą się 
ze złożeniami typu: Mowa jest srebrem, mil-
czenie złotem; milczenie jest najistotniejszą 
częścią mowy ludzkiej (Cyprian K. Norwid); 
potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić, 
pięćdziesięciu zaś, aby nauczyć się milczeć 
(Ernest Hemingway) itd., itp. Jednym gło-
sem – milczenie jawi się poecie niczym wie-
logłowa hydra. Jeśli dołączy się do tego echo 
Miłoszowskiego wyrażenia: Szczęśliwy naród 
który ma poetę/ I w trudach swoich nie kroczy w 
milczeniu - to, rzecz jasna, jak na kamieniu ro-
dzi się bunt, żeby zapalić tę wieloznaczność. 
Ale zapalić po to, aby spopielić, unicestwić? 
czy przeciwnie – rozpogodzić, wzbogacić i 
rozprzestrzenić? Wątpliwość tę poeta roz-
wiewa niejednoznacznym wprawdzie, ale 
przekonywującym stanowiskiem: zapalić dziś 
chcę/ milczenie/ i postawić Umarłemu Słowu/ jak 
świeczkę na grobie […] ależ na świecie są/ tabuny 
niepotrzebnych słów/ zaśmiecamy nimi innych i/ 
siebie […] Te piękne i mądre/ rodzą  się w mil-
czeniu/ zbierać  je trzeba jak/ drogocenne perły/ 
by zostały/ w nas/ na zawsze// Zapalić dziś chcę 
milczenie/ może urodzi się w nim/ NOWE DOBRE 
SŁOWO- -(s. 38).

I rzeczywiście dobre słowo, jedno po 
drugim, niczym jaskółki zwiastujące wiosnę, 
wybiega w przestrzeń z kolejnych stron rze-
czonego zestawu. Oto kilka znamiennych, 
utrzymanych w konwencji modlitwy, ciągów 
dobrego słowa: Daj mi Panie/ Słowo/ prawie 
tak potężne/ i nośne/ jak Twoje// Gniewne jak 
wulkan/ zwiewne jak tchnienie wiatru/ ostre jak 
lancet […]  jasne, z dala widne/ by oświecało 
drogę/ błądzącym, wszak/ Poezja to latarnia 
morska (s. 6). I dalej: Nauczycielu/ otwórz moje 
oczy/ otwórz moje uszy/ wlej Poezję w chłonne 
naczynie/ duszy człowieka (s. 7). A także: nie 
wierzę w poezję która nie ocala/ nie wierzę w poezję 
która nie idzie w mrok/ w poezję która nie śmie 
patrzeć w oczy tłumu/ w poezję która ignoruje Boga 
(s. 8). Natomiast: Wierzę/ w cudowne chwile/ 
modlitewnych spowiedzi/ przed Najwyższym Kon-
fesjonałem-/ przed Bogiem (s. 9).

Czy jednak wiara bądź niewiara ochroni 
nas przed  nadciągającym tsunami wtórnego 
analfabetyzmu, a raczej – analfabetyzmu 
inaczej?:
w dwudziestym pierwszym wieku analfabetyzm 
nie oznacza  już
niemożności pisania nieznajomości liter ale jest
przesytem lub nadmiarem
niestrawionych słów tytułów haseł […]
w dwudziestym pierwszym wieku to nie Marsjanie 
atakują a 
całe ławice wielkich kolorowych obrazów […]
pulsowanie wirowanie oto poezja nowego wieku
fragmenty tylko fragmenty i skrawki puzzle

Mieczysław Wojtasik

Nadzieja u Bożych drzwi

nigdy całość dobrze przemyślana [...]
… a przecież kiedyś
takie słowa jak drzewo rzeka chleb
słońce miłość
stawały się drzewem rzeką pachniały jak chleb
świeciły jak słońce były samą uosobioną miłością  
(ABCD, s. 10)

Zjawisko swoistego analfabetyzmu nie 
jest odkryciem J. S. Jackiewicza. Szybko po-
stępujące uwstecznienie umysłów wskutek 
nałogowego obcowania z elektronicznymi 
artefaktami jest powszechnie widoczne. 
Skutkiem tego procesu jest nieumiejętność 
samodzielnego myślenia. 

Wszystko, co nas otacza – Cisza i Słowo./ 
Poezja./Błękit nieba. Zieleń traw./ Gleba i ziarno 
[…] Nawet Krzyż – są to wytwory chaosu, czy 
dary od Boga? – zastanawiali się zapewne 
pierwsi chrześcijanie. Współcześni nadal się 
zastanawiają, więc trzeba im pomóc  (Dar-
nina, s. 61).

Poeta doskonale rozumie ducha naro-
du w świetle wielkich wydarzeń historycz-
nych. W wierszu pt. Guzik mamy następującą 
sekwencję: Tak niewiele można powiedzieć/ o 
tak prostej i banalnej rzeczy/ jak guzik// a jed-
nak-// Po tych co zginęli w Katyniu/ skazani na 
śmierć/ skazani na zapomnienie/ zostały tylko/ 
guziki […] listy zdjęcia/ czapki z orzełkiem w 
koronie/ obrączki- / Te rzeczy/ wołają/ krwawo/ 
wyją do Boga// o sprawiedliwość/ o miłosierdzie/ 
o pamięć/ o utracony Sens-// Te rzeczy/ wołają/ 
do nas// byśmy nie zakryli/ błoną podłości/ 
tamtych blizn i ran- (s. 14-15). Rzadko sobie 
uświadamiamy taki przerażający paradoks… 
Nie można pominąć odkrywczej alegorii, 
którą poeta zawarł w pojęciu maszynka do 
mielenia mięsa: Jeśli jakiś przedmiot codzien-
nego użytku/ mógłby posłużyć za metaforę wojny/ 
i totalitaryzmów wszelkiej maści/ to najlepiej do 
tego nadawałaby się/ maszynka do mielenia mię-
sa// w dwudziestym wieku i nie tylko/ przez taką 
maszynkę przez taki system aparat/ przeszło całe 
miliony ludzi (s.18).

Jeszcze w niejednym utworze J. S. Jackie-
wicza znajdziemy wielki sens i niezrównane 
rzemiosło. Przejmująco, a jednocześnie tak 
zwyczajnie, jawi się obraz Codzienny Jezus (s. 
21), ironicznie zaś, a nawet szyderczo Tuż za 
rogiem (s. 30). Znajdziemy też ciepły liryzm z 
erotycznym odcieniem w wierszu Inwokacja (s. 
37), natomiast groteskę o politycznym podkła-
dzie w Klaskałem (s. 54). Miniatura Ośmiowiersz 
o… chłopcu polskim (s. 27) oraz Wzgórze Krzyży na 
Litwie (s. 22) to szkatuły patriotycznych wątków, 
a szczyt humanistycznego uniesienia stanowi 
utwór pt. Nienarodzeni (s. 25). Powinienem 
go przytoczyć w całości, ale… niech każdy 
własnymi rękoma, własnym sercem i sumie-
niem dotknie, bez pośrednictwa, tak ważnego 
przesłania od człowieka do człowieka.

Myślę, iż zbiorkiem zapalić milczenie… 
Jarosław Stanisław Jackiewicz spowodował (a 
jeśli nie, to spowoduje) wielkie poruszenie w 
poetyckim światku, a także w humanistycznej 
sferze zwanej polskością.

Jarosław Stanisław Jackiewicz: zapalić milczenie… Wydawnic-
two  Pejzaż, Bydgoszcz 2018,ss.69

Rosją. Hasła: Solidarność, Wałęsa, Papież, 
Jaruzelski, stan wojenny wywindowały Polskę 
na czołówki światowych mass- mediów. Wtedy 
łatwiej się pracuje w zakresie propagowania 
polskiej sztuki. To nie te czasy jak np. w la-
tach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, 
kiedy w USA, do czasu wyboru Jana Pawła II, 
poświęcano Polsce ...30 sekund! w głównych 
dziennikach telewizyjnych.

Książka Dmochowskiego ma pewną 
wadę – jest trochę przydługawa, gorzej się  
ją, po pewnym czasie, czyta. Autor spokojnie 
mógłby skrócić ją do 500 stron bez utraty 
głównego wątku. Autor w drugiej części 
zboczył z zasadniczego tematu. Poruszył inne 
interesujące tematy, ciekawe, ale jednak nie 
wiele mające wspólnego z główną tematyką. 
Wiele pisze o miejscowych Polakach, jak 
najgorzej o nich się wyraża. Dużo używa  
tzw. łaciny ale to ubarwia książkę. Jednego 
z tamtejszych Polaków, niejakiego Stefana 
Dziworskiego, określanego jako „jeszcze 
gorsza kanalia niż jego brat Bogdan – reży-
ser filmików o Beksińskim ”ja sam osobiście 
poznałem w Paryżu. Był rok 1969, razem 
pracowaliśmy na lewo w stolicy Francji. Przy-
jaźniliśmy się, dużo mi pomógł w zakresie 
poszukiwania pracy. Jak najlepiej go wspomi-
nam, ale pan Piotr może mieć inne zdania. 
Jego znajomość z owym Stefanem skończyła 
się mordobiciem i sprawą na policji. Pan 
Piotr wiele miał tego rodzaju przygód, nie 
dał sobie w kaszę dmuchać.

Dmochowski ostro krytykuje Francu-
zów. Nie żałuje ich. Wypomina masową 
współpracę z hitlerowcami podczas II wojny 
światowej. Największym nieszczęściem dla 
nich był wówczas ...brak dobrego masła 
podczas okupacji. Wstydzą się swej postawy 
podczas wojny, podczas której masowo po-
pierali marszałka Petaina /1856 - 1951/ i 
jego rząd w Vichy. Dmochowski z żoną byli 
na projekcji filmu radzieckiego „Requiem 
po masakrze”/ „Idź i patrz” w oryginale/ 
reżysera Elema Klimowa /1933 - 2003/, 
ukazującego masakrę białoruskiej wsi Chatyń 
dokonaną przez oprawców hitlerowskich 
w 1943 roku. W czasie wojny, na Białorusi 
puszczono z dymem ponad 600 wsi a miesz-
kańców wymordowano, najczęściej paląc ich 
żywcem. Radziecka ambasada przygotowała 
odpowiednią promocję. Jaki wynik? - na wiel-
kiej sali obecnych było raptem 18 osób! W 
tym czasie znany polityk Jean- Marie Le Pen/
ur.1928/ twierdził, że obozy koncentracyjne 
to tylko „detal II wojny światowej”! Tematyka 
cierpień narodu białoruskiego nie może się 
przebić do światowej pamięci.

Pracę Piotra Dmochowskiego należy 
ocenić bardzo wysoko. Obowiązkowo winni 
przeczytać ją wszyscy ci, co marzą o podboju 
Zachodu. Niewielu Polaków tego dokonało, 
nie wymienię ich nazwisk, gdyż mogę o kimś 
zapomnieć. Artystom jest niezwykle trudno 
przebić się za granicą. Muszą być oryginalni, 
muszą posiadać odpowiedniego promotora, 
działać w odpowiednim czasie i w odpowied-
nim miejscu. Tylko splot takich wydarzeń 
może wypromować twórcę. To nie to co 
piłkarze, tenisiści, bokserzy – ich praca jest 
oceniona tylko obiektywnie, gdyż w sporcie 
od razu widać kto jest lepszy lub gorszy. W 
sztuce, rządzi tylko subiektywizm.

Piotr Dmochowski, Zmagania o Beksińskiego, Warszawa 
2016, Wydawnictwo MD, ss. 648
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