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Halina Kurek
Magdaleny rodzą się zawsze
Czekał na nią jak na Ziemią Obiecaną
gdzie będzie pławił się we wszelkich dobrodziejstwach
duszy i ciała.
A ona nagle straciła humor zanim pokonała długą drogę
do niego. Wyłączyła smętną muzykę klezmerską,
poprosiła o herbatę w rodzinnej zastawie i po krótkim
odpoczynku poszła rwać wiśnie.
Siedział w ogrodzie i karmił sałatą żółwia.
Czuła w sobie gibkość bioder
a kręgosłup był jej dziwnie posłuszny.
Im bliżej południa czuła się bardziej
senna.
Nieśmiało zbliżył się - i choć ciała ich pamiętały drogę
do spełnienia, wskazówki zegara cięły minuty, kwadranse
obwieszczające rychły powrót.
Wyostrzyły się zmysły, zaschło w gardle
szum krwioobiegu w tętnicach wzmógł się
Ty płoniesz ...
Oswoiła pełzający zamiar który i tak odrzuci.
Przecież ma w sobie moc sprawdzonego łona.
Jak długo można być na głodzie słów
i walczyć nimi jak harcownik.

Jerzy Utkin
mniejsze zło
mniejsze zło nie istnieje choć pozornie może
wydawać się zbawienne by nie było gorzej
gdy jednak rozum uśpi zbudzą się demony
które wnet nas osaczą niemal z każdej strony
wymuszając w nas samych haniebne postawy
mydląc nam przy tym oczy byśmy zdawać sprawy
sobie z tego nie mogli jak bardzo zbaczamy
z prostej drogi prawości skąd już my to znamy
przerabialiśmy nie raz tę bolesną lekcję
osiągając w podłości totalną perfekcję
mniejsze zło nie istnieje rośnie z każdą chwilą
rozpycha się łokciami ciągle nam się mylą
przykazania i cnoty próżno w dekalogu
szukamy swego miejsca by dziękować Bogu
że jeszcze dał nam pożyć i że z wolnej woli
dowolnie nam niestety korzystać pozwolił

Nie zauważasz mojego płomienia.

Dariusz Filinger

Misterium oddalenia wciąż trwa.

OCALENIE KRÓLESTWA

Odnajdziemy się cieniem na ścianie.
Władco
władco swych rąk
władco swych rąk drżących

Aleksandra Jaworska
MOGŁAM, MOGĘ

Twoje drżenie
twoje ręce drżące
drganie przestrzeni po tobie

mogłam zrobić wszystko
na dowód czy deklarację

Twoje geny
twoje geny potomne
wzbudzona energia nadziei

rozumieć, będąc nierozumianą
zaspokajać, będąc niespokojną
ufać, nie mając do tego podstaw
wierzyć w lepszą inność
choć nie pozostawiono mi złudzeń

Promieniowanie tła
z narodzin gwiazd co umknęły
czarnym dziurom

mogłam zrobić wszystko
i nadal mogę
wyobcowałam naiwność
odkąd dałam serce pod zastaw
(oczekując tego samego w zamian)
i ledwo się wypłaciłam
teraz mówię to ja
ale i ja kiedyś to usłyszeć
mogę
nawet powinnam
już dawno temu
pragnę powtórki zbrodni
każdej jednej

Werdykt
Z numeru 09/269 „Akantu” jury wybrało i
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Gabriela Wojtczak
XXX (s. 6)
- Maria Bielińska – Paweł Kuszczyński
W Igłowie (s. 25)
- Grzegorz Misiewicz – Stefan Pastuszewski XXX (s. 29)
- Teresa Nowak – Christian Medard
Manteuffel Tętent (s. 25)
- Sabina Rasz – Gabriela Wojtczak XXX
(s. 6)

Akant 10(270)2018

Agnieszka Dębek

Czerwone szpilki
U nas tak rzadko bywa błękitnie i
bezchmurnie, że musimy doceniać dni, w
których w ogóle nie pada. Dzisiaj lunęło
tylko z rana, ale ciężkie niebo już do wieczora zostało ołowiane. Ołów, który wisiał
nad nami, niedługo później zaczął na mnie
spadać i niemal mnie zmiażdżył.
Mamy lipiec, jak na lato temperatura
znacznie poniżej oczekiwań, ale jest bezwietrznie, co pozwala zrzucić przeciwwiatrowe płaszcze z kapturami, a nawet założyć
coś lżejszego. Dlatego, gdy Anika pojawiła
się w biurze, nie zdziwiło mnie, że ma na
sobie kolorową sukienkę, strój w jaki kobiety
powinny ubierać się latem. Zresztą odkąd
pamiętam, ta kobieta ubierała się w barwne
szaliki i żółte płaszcze z wielkimi kapturami,
dzięki którym była dostrzegalna z daleka,
nawet w szary, mglisty dzień. Wszyscy ją
rozpoznawaliśmy. Anika jest właścicielką
kwiaciarni i sama często wygląda jak przyozdobiony kwiat. Uważa się za znawczynią
nie tylko florystyki, ale aranżacji wnętrz,
malarstwa i wszystkiego co potocznie nazywamy „artystyczne”. Jej istnienie zupełnie
by mi nie przeszkadzało, gdyby nie to, że
przychodzi do mnie średnio raz w tygodniu
z przeróżnymi zgłoszeniami. Raz skarży, że
dzieciaki wygłupiają się i rozrzucają kwiaty,
innym razem ktoś nie chce zapłacić za
bukiet jaki mu zaprojektowała, a ostatnio
przyszła, ze skargą, że nie posprzątano po
psie. Żaden ze zgłoszonych problemów nie
był na tyle poważny, aby potrzebowała mojej
osobistej interwencji, dzisiaj jednak wpadła
do pokoju blada, pozbawiona charakterystycznego uśmiechu, z szeroko otwartymi
powiekami i nawet jej pomarańczowo-białoczerwona sukienka, nie była w stanie mnie
rozproszyć. Wyglądała tak, jakby naprawdę
coś się wydarzyło.
- Omal nie dostałam zawału, byłam
umówiona z Ewą w jej zakładzie na dziewiątą, jak zwykle trochę się spóźniłam, niecałe
czterdzieści minut, ale Ewa nie zadzwoniła,

choć zawsze dzwoni gdy się spóźniam. O
dziewiątej czterdzieści pukałam do drzwi zakładu fryzjerskiego i cisza, nikogo w środku.
To do niej niepodobne, więc pobiegłam do
mieszkania Ewy. Dzwoniłam, pukałam, aż w
końcu szarpnęłam za klamkę i okazało się,
że drzwi wcale nie były zamknięte. Gdybym
wiedziała co zobaczę, nie wchodziłabym, ale
wierz mi, dobrze, że to zrobiłam.
- Co takiego zobaczyłaś, Aniko ?
Znałem ją za dobrze i obawiałem się
przydługiej historii, a wolałem wypić drugą
kawę przed poważniejszymi zadaniami.
- Po kolei, to bardzo ważne żebyś wiedział wszystko po kolei - podkreślała nie
tylko słowami, ale zaczęła wymachiwać do
mnie wskazującym palcem. - Byłam u Ewy w
mieszkaniu tylko raz, kilka lat temu, więc od
razu gdy weszłam zauważyłam, że wszystkie
rady jakich jej udzieliłam, wzięła pod uwagę
i zrobiła remont. Mieszkanie ma dwa pokoje
i kuchnie. Najpierw zajrzałam do kuchni i
uwaga, na stoliku stały dwie małe filiżanki
po kawie. Poza tym kuchnia była czysta,
więc przeszłam do pokoju gościnnego. Tam
dominowały stonowane kolory, bez przepychu, choć grafiki wiszące na głównej ścianie
według mnie nie nadają się do salonu. Akty
kobiece, ładne, ale zbyt odważne. Na pierwsze moje spojrzenie wyglądało tak, jakby nic
w tym pokoju się nie wydarzyło, ale myliłam
się. Grafiki są oprawione w szkło, a jedno z
nich było pęknięte i na podłodze znalazłam
spodek od filiżanki, rozbity oczywiście.
Faktycznie, w kuchni pod jedną filiżanką
nie było talerzyka.
- Aniko, do sedna!
- Nie poganiaj, bo teraz będzie najgorsze. Przeszłam korytarzem do sypialni, choć
byłam pewna, że tam nikogo nie znajdę.
Kawa, rozbite szkło, myślałam, że się z kimś
pokłóciła i wybiegła nie zamykając drzwi.
Ale nie, w sypialni, na posłanym wielkim
łóżku spod kołdry wystawała kobieca noga
w czerwonym pantoflu na szpilce, bardzo
wysokiej szpilce!
Anika opadła na fotel, do
tej pory całe zdarzenie opowiadała na stojąco.
Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje
- Czy próbowałaś obudziłaś
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników
Ewę, albo sprawdziłaś co się z
i artyku³ów biurowych.
nią stało ?
- O mało mi serce nie wyskoczyło, bo wystawała tylko ta
noga w czerwonych szpilkach,
nie ruszała się.
- Była zimna?
- Niczego nie dotykałam,
tylko od razu do ciebie przybiegłam.
- Jesteś pewna, że to Ewa?
- A czyja noga może wystawać z jej łóżka? Co prawda
nigdy nie widziałam u Ewy
tych butów, ale mam nadzieję,
Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c
że to ona.
- Masz nadzieję? Co ty wybezp³atny odbiór zamówienia w naszej
gadujesz?
ksiêgarni.
Anika zrobiła minę jakbym
www.ksiegarniapalucka.pl
miał się wszystkiego po niej domyślić. Kobiety czasem nadają
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tajemniczości nawet prozaicznym wydarzeniom i zanim dotrą do końca opowieści,
trudno sobie przypomnieć o czym mówiły
na początku.
Aniko, po pierwsze w takiej sytuacji
trzeba sprawdzić czy człowiek żyje, potem
dzwonić na pogotowie i policje, robiłem
wam z tego kursy, całe miasto było obecne
i widzę, że na nic się przydały. Po co biegłaś
kilometr na posterunek, zamiast od razu
zadzwonić?.
- Bo chciałam ci zrobić przysługę, żebyś
to ty pierwszy dotarł na miejsce.
- Dziękuję ,że mi jako pierwszemu to
zgłaszasz i zaraz pojadę na miejsce, ale
nie wierzę, żeby naszą fryzjerkę ktoś chciał
skrzywdzić, może po prostu twardo śpi?
- Nigdy nie zapomniała o klientce,
widuję ją w zakładzie nawet o siódmej rano,
a do tego te szpilki!
- Nie zakładacie czasem szpilek ot ta,
dla przyjemności ?
Niemożliwe, żeby Anika była tak spostrzegawcza i wiedziała o moich dwóch
wieczorach z Ewą, nie podejrzewam też,
aby Ewa komukolwiek o nich wspomniała.
Człowiek czasem popełnia błędy, ale tym
razem byłem bardzo ostrożny, zresztą nie
zależało mi już na kontynuowaniu tych
wieczorów.
Anika wstała z fotela i odsunęła się
robiąc mi przejście do drzwi. W wąskim
gabinecie prowincjonalnego posterunku
mieściły się jedynie dwie osoby, paradoksalnie większość miejsca zajmował postawiony
przez któregoś z poprzedników duży, wygodny fotel dla gości. Zanim chwyciłem za
klamkę, Anika nachyliła się i szepnęła mi
do ucha.
- Mówię o włoskich, czerwonych i
bardzo wysokich szpilkach twojej żony na
nodze Ewy.
Zamarłem. Nie pamiętałem o nich, to
było tak dawno, wyjazd do Wenecji, Rzymu
i Mediolanu. Główny i najdroższy zakup
mojej żony, to czerwone lśniące szpilki,
na jedenastocentymetrowych obcasach.
Marta założyła je chyba tylko raz, gdy do
miasta przyjechała orkiestra symfoniczna.
Koncert odbył się w kościele, bo nie ma u
nas większej budowli i o lepszej akustyce.
Tamtego wieczoru moja żona wystroiła się
właśnie w czerwone szpilki. Skoro Anika je
zapamiętała, to każda z kobiet będąca na
koncercie mogła je nadal pamiętać, i kto
wie ilu mężczyzn z tego powodu zwróciło
uwagę na żonę jednego z trzech policjantów
w miesicie.
Nie było gorąco, ani parno, a ja czułem
jak zalewa mnie pot.
Anika stała naprzeciwko i kiwała głową,
jakby wyczytała z mojej miny, że w końcu ją
zrozumiałem.
- Bardzo szanuję twoją żonę, bardziej
niż ciebie czy Ewę, dlatego mam nadzieję,
że noga, którą widziałam należy do naszej
fryzjerki.
Anika opuściła pokój, a zapadłem się
w wielkim fotelu. To nie mogła być prawda, nie wierzyłem, że mojej Marcie coś
się stało, a tym bardziej, że byłoby zdolna
do skrzywdzenia kogokolwiek. Wybrałem
numer telefonu mojej żony i w napięciu
dokoñczenie na str. 4
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Agnieszka Mąkinia

Czerwone...
dokończenie ze str. 3

czekałem słuchając kolejnych sygnałów, aż
dotrze do mnie jej głos.
- Mów szybko, bo jestem bardzo zajęta
– moja Marta zawsze była zajęta, w domu i
w pracy.
- Pomyślałem, że skoro już nie pada,
moglibyśmy zjeść na zewnątrz kolację, założyłabyś swoje ulubione czerwone szpilki.
Co o tym myślisz?
Uspokoiłem się gdy odebrała połączenie, ale długa pauza przed odpowiedzią
ponownie podniosła mi ciśnienie. Jeszcze
nie tak dawno umieliśmy szczerze ze sobą
rozmawiać, nie musieliśmy niczego przemilczać, a tym bardziej ukrywać.
- Tylko z tego powodu dzwonisz? Już
dawno nie mam włoskich szpilek, nie miałam gdzie ich zakładać, a szkoda żeby się
marnowały, więc oddalam komuś, komu
bardziej się przydadzą.
- Naszej fryzjerce Ewie?
- Nie fryzjerce, ale naszej kwiaciarce
Anice, jest najbardziej kolorową osobą jaką
znam, niech nosi moje czerwone buty. Czy
coś się wydarzyło ? Zadajesz dziwne pytania,
zwłaszcza, że właśnie robiłam Ewie płukanie
żołądka.
- Zatruła się ?
- Raczej próbowała się otruć, ale na
szczęście Anika wezwała nas w porę, nie
dzwoniła do was ?
Przez szybę zobaczyłem jak Anika
przechodzi na drugą stronę ulicy, niemal
podskakiwała z zadowolenia.
?

-Berni, czy znasz numer do kwiaciarki

Siedząca w głównym pokoju Bernadeta, nasza najstarsza sekretarka oderwała się
od monitora.
- Przecież ona przed chwilą stąd wyszła!
Na prowincji relacje szefa z pracownikami nie mają nic wspólnego z tymi w metropoliach. Bernadeta miała wiedzę większą
niż dane zgromadzone w komputerze, ale
praca z nią nie należała do łatwych.
- Proszę cię, zadzwoń do Aniki, niech
natychmiast do mnie wraca.
Po chwili Bernadeta wpadła do gabinetu, a na jej wysuszonych policzkach wyryły
się jeszcze głębsze zmarszczki.
- Nie wiem o co chodzi, ale Anika
kazała przekazać, że dostaliście to na co
zasłużyliście, i się rozłączyła. Wytłumaczysz
mi co się dzisiaj dzieje? Pierwszy dzień bez
deszczu, człowiek chciałby nacieszyć się
choć skrawkiem błękitu, nie wspomnę o
paru przebłyskach promieni, które zdążyłam wychwycić wpatrując się w okno, a co
chwilę ktoś dzwoni, albo wpada i wypada.
No właśnie, zapomniałam powiedzieć, że
zanim Anika wyszła od ciebie, dzwonili
z opieki społecznej, że przyszła do nich
podpita klientka i ledwo się trzymała na
wysokich czerwonych szpilkach. Dziewczyny mówią ,że to chyba szpilki twojej żony i
może ta alkoholiczka je ukradła. Przyjąć to
zgłoszenie?

Sztuka i patriotyzm na Lednicy
XXX
Mówią o prochu i cieniu,
a ja widzę atrament
zatopiony w papierze,
myśli, słowie, sercu
głęboko – na wieki.
Tomasz Balcerkiewicz
Poezja młodych, twórczych adeptów pióra króluje na Lednicy od lat. Już XXII edycja
Lednickiej Wiosny Poetyckiej na stałe wpisała
się w harmonogram imprez odbywających się
na Lednicy. Na pewno ogromna w tym zasługa
pomysłodawczyni i organizatorki dzieła poetki
oraz animatorki kultury Stanisławy Łowińskiej,
która uwrażliwia kolejne pokolenia młodzieży
na słowo, zaraża pasją tworzenia i daje możliwość
pokojowej rywalizacji na niwie poezji. Wszakże
tegoroczna dwudziesta druga już odsłona turniejów: Jednego Wiersza i O Koronę Wierzbową oraz
spotkania finałowego zaistniała dzięki
współpracy wielu ludzi dobrej woli.
Wspólna praca zaowocowała kolejną szansą daną twórczej młodzieży.
Tym razem na konkurs przysłano
ponad 160 wierszy 53 autorów z 17
szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz Miejskiego Domu Kultury
(MDK nr 1 w Poznaniu.). Oficjalny
werdykt turnieju O Koronę Wierzbową
ogłoszono jak zwykle podczas spotkania finałowego, które odbyło się w tym
roku wyjątkowo w czerwcu, w sobotę
9.06.2018 na Lednicy.
Lednickie Wiosny Poetyckie
zawsze miały wydźwięk patriotyczny.
Stawały się prawdziwymi żywymi lekcjami historii. W tym roku ten patriotyzm
nabrał szczególnego znaczenia m.in.
z racji przypadającej niedługo setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Znalazło to odbicie w
programie imprezy. Ale po kolei…
W dniu wyjazdu uczestnicy zebrali się na Placu Adama Mickiewicza o
godzinie 9.00 i pojechali do Łubowa,
gdzie w Bibliotece Gminy Łubowo o
godzinie 10.00 oficjalnie rozpoczęto finał XXII Lednickiej Wiosny Poetyckiej
od Turnieju Jednego Wiersza. Jury konkursu w składzie: Agnieszka Mąkinia – poetka,
przewodnicząca, Andrzej Sikorski – archeolog,
poeta i Tadeusz Panowicz – regionalista przyznało w nim nagrodę Annie Kasprzyk z Łubowa, a
publiczność nagrodziła Julię Hartwich również
z Łubowa. Turniejowi towarzyszyła wystawa
prac plastycznych młodzieży pracującej pod
kierunkiem Bożeny Fibik- Beim w MDK nr
1, a także zebrani wysłuchali przepięknego
recitalu młodej wokalistki Marty Grabowskiej,
która zaprezentowała piosenki Anny German.
Publiczność była pod wrażeniem.
W roku świętowania stulecia niepodległej
Ojczyzny lednickie spotkanie nieco zmieniło
swoją formułę. Przede wszystkim do wielu
prezentowanych sztuk dołączył teatr dzięki
uczniom i nauczycielom z XX L.O. w Poznaniu
z dyrektorem Lechosławem Rybką. Licealiści
uraczyli audytorium wspaniałym widowiskiem
patriotycznym pt. Biało-Czerwona. W tę konwencję wpisali się chwilę później uczniowie Szkoły

Podstawowej w Lednogórze, którzy złożyli kwiaty
na mogiłach Powstańców.
Następnie w kościele pod wezwaniem św.
Anny i Wawrzyńca odbył się wzruszający koncert
pt. Tobie te dźwięki niosę w darze… w wykonaniu
Bogusława Łowińskiego, który zaprezentował
muzykę i dowcip żydowski oraz Stanisława Klawe
prezentującego swoje kompozycje oraz klasyki
literatury.
Wreszcie tradycji musiało stać się zadość i
została posadzona kolejna wierzba w Gaju Poezji,
a potem ogłoszono werdykt turnieju O Koronę
Wierzbową i wysłuchano nagrodzonych wierszy.
Jury w składzie: Andrzej Sikorski – poeta, prozaik, krytyk literacki, archeolog – przewodniczący
jury; Beata Makowska-Kaczmarek – redaktorka,
dziennikarka, znawczyni i krytyk sztuki – członkini jury; Stanisława Łowińska – poetka, animatorka kultury – członkini jury; Alina Szulczyk
– polonistka, nauczycielka, animatorka zajęć

literackich dla dzieci i młodzieży – członkini jury
przyznało główną nagrodę Amelii Orłowskiej
z VII L.O. w Poznaniu. Dwie drugie nagrody
powędrowały do rąk Stanisławy Sójki z XX
L.O. w Poznaniu i Antoniny Pogorzelczyk z VII
L.O. w Poznaniu . Potrójne trzecie nagrody
trafiły do Dominika Bartkowiaka z XII L.O. w
Poznaniu, Alicji Bazułki ze Szkoły Podstawowej
w Lednogórze oraz Jana Janczura z XX L.O. w
Poznaniu. Ponadto wyróżniono ex aequo: Emilię Alkess z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Jarocinie, Tomasza Balcerkiewicza ze Szkoły
Podstawowej nr 54 w Poznaniu i Klaudię Sobek
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu.
Oprócz tego przyznano wyróżnienia specjalne:
za wiersz o tematyce lednickiej Zofii Gólskiej
z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu,
za wiersz o Powstaniu Wielkopolskim Olivii
Panufnik z L.O. im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Poznaniu i Kamilowi Karwackiemu z Zespołu
Szkół nr 7 w Poznaniu.
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Andrzej Walter
List do następcy

Andrzej Waszkiewicz
Spójność antynomii

***
Mój Drogi...
ta niezręczna różnica pomiędzy tobą a Bogiem
to rzeka
płynąca cicho, pomiędzy nami.
Morze letnich truskawek,
łagodne elfy,
a dla nas, płazów z krainy ewy, adama i węża,
mające smak mrożonego szamba.
Zasłużyliśmy na kawałek chleba
a i to
by było zbyt wiele.
Tak na marginesie zatrutych słów
z serc
wyrosły paragrafy.
Zastanawiam się
jak nałożyć na czyjeś barki
tę cyniczną planetę
z jej żałosnym, ledwie słyszalnym,
zawodzeniem.
Poranne misteria wschodzącego słońca
i wiecznej marności,
na której swoje wynaturzenia
pod maską obojętności
nakładają cienie
i tęsknoty.

tak i nie jak
za i przeciw
jak wyrażenie zgody i dezaprobaty
bieguny myśli
przenikające rozum człowieczy
paraliżujące każdy krok w przyszłość
interpretujące inaczej zjawiska z przeszłości
powodujące nieznośnym obecność w teraźniejszości
odwieczny intelektualny dylemat
istot zmierzających ku filozofii
jak stać się „i”
które łączy
jak horyzont czyniący wspólnym
zielone łąki okryte magiczną suknią kwiatów słodkich
z lazurowym niebem niczym magnez przyciągającym oczy
dla uzyskania wewnętrznej spójności
dojrzałej w przeciwstawności
jak stać się „lub”
które oddziela murem paradoksy
odseparowuje szereg antynomii
tak by nie miały dostępu
do tego co sprawia życie wolnym
nieskrępowanym
bez cienia wątpliwości
określonym
jak bycie słońcem lub księżycem
mężczyzną lub kobietą
jeśli to możliwe
pierwsze spina kosmiczne sklepienie
drugie genealogiczne drzewo

Mój Drogi. Nicość
nas nie wybawi.

Aleksander Bukowiecki
OT TAK SOBIE

Ja się wydarzyłem.
Ty się wydarzyłeś.
Nie stało się nic

Do J.S.J.

wielkiego.

Grzegorz Zientecki
Skała z Ogrodu Mistrza Sieci
Najtrudniej jest skomponować krajobraz
Bóg miał na to aż sześć pełnych dni
Chińczyk z epoki Song tylko jedno swoje życie
Żeby wszystko pomieścić trzeba było zmniejszać
Zamiast więc całego jeziora tylko jedno oczko wodne
Zamiast góry kilkumetrowa porowata skała z Taihe
Cedr himalajski w skali 1:100 w ozdobnej donicy bonsai
Jest właśnie upał cierpliwie drążony przez cykady
Opieram się o skałę gdzie wygładzona jak czaszka parzy najdotkliwiej
Myślę o korowodach muskających ją dłoni
Jak o spadających liściach
Ile z nich osunęło się bezpowrotnie?
Suzhou, Chiny

Pisze Pan:
mewa
na dachu
jednej z
bydgoskich kamienic
przysiadła
ot tak sobie*
Podczas
„Fontanny Muzyki”
Śpiewano
Że
Życie kabaretem jest
Lecz Maciej N.
Miał wylew
I powiedział
Iż wie
Że
W jego życiu
Skończył się
Karnawał
Czy mewy
Miewają
Wylewy?
Niech Pan
Powie
*) Jarosław Stanisław Jackiewicz;
Mewa na dachu z tomu: zapalić
milczenie…
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Anna Kapusta

Praktykowanie ciała Innego w jodze. Ku antropologii świadomego adepta
Dla każdego, kto choć raz odbył - pojedynczą nawet - sesję jogi poprowadzoną
rzetelnie według metody B.K.S. Iyengara,
potencjał etyczny tego spotkania na linii
nauczyciel-uczeń zostaje otwarty. Używając
terminologii z zakresu psychologii percepcji i psychoterapii w nurcie Gestalt, chcę tu
nazwać praktykę jogi świadomym procesem
odkrywania wzajemności relacji, w którym z
tła spotkania konkretnych społecznie i osobowościowo ludzi wyłania się, równie konkretna
sytuacyjnie, etyczna figura odpowiedzialności.
Spotkanie jednak to jeszcze nie relacja. Na
relację trzeba umieć zapracować, bo otwarcie
spotkania to ciągle za mało na podmiotowe
trwanie relacji. W sytuacji spotkania początkowo nie jest wiadomym, czy człowiek i człowiek
będą w sobie tego człowieka i tego człowieka
uczciwie wobec siebie i wobec Innego dostrzegać. Głos, który chcę zabrać, artykułuję
na marginesie dyskusji o kodeksie etycznym,
czyli etyce zawodowej i etyce społecznej (odpowiedzialności społecznej wobec uczniów i
społeczności) nauczycieli jogi Iyengara. Ten
margines to koncepcja antropologiczna:
konkretna, pragmatyczna i strategiczna,
poświęcona nie formacji fizycznej, psychicznej i duchowościowej nauczyciela, a drugiej
stronie spotkań i relacji jogicznych – świadomemu - według mojego postulatu - uczniowi,
czyli adeptowi praktykującemu jogę metodą
B.K.S. Iyengara. Zasygnalizuję tu kilka sugestii
wynikających zarówno z moich kompetencji
uniwersyteckich (antropologicznych i socjologicznych), znajomości empirycznych
realiów polskiego rynku usług pracy z ciałem
oraz własnych doświadczeń początkującej
uczennicy-adeptki jogi. Postrzegam ten głos
jako szansę (i dla nauczycieli, i dla uczniów)
na pogłębienie świadomości własnej praktyki.
W mojej intencji jest to głos osoby, która z
racji kompetencji formalnych oraz doświadczania początków własnej praktyki, ma szansę
poszerzyć etyczny wymiar spotkań i relacji w
praktykach jogi.
Etyka to praktyka – praktyka to etyka, czyli
dlaczego i dla kogo zabieram głos?
Od dziesięciu lat prowadzę socjologiczne
badania na ludziach, to znaczy badam ludzi
w aspekcie ich własnych opowieści, czyli
prawd indywidualnych (a w konsekwencji
tego – problemów społecznych), których
przeżywanie modeluje im widzenie siebie i
świata. Zazwyczaj są to badania terenowe i
pogłębione wywiady narracyjne. Oznacza to,
że praktykuję – coraz bardziej uważnie – kontakt z ucieleśnionym człowiekiem. Słucham
osobistych wypowiedzi i widzę pojedyncze
ciało opowiadające. W moich badaniach
większość tych ucieleśnionych opowieści dotyczyła dotychczas traum związanych z - jak to
sobie prywatnie nazywam - duchowościowym
nadużyciem ciała, jako że polem badawczym
swojego największego dotychczas projektu
badawczego uczyniłam aktorki i aktorów
alternatywnych zjawisk w teatrze polskim.
Żeby słuchać tych opowieści ucieleśnianych
mówiącymi ciałami – odpowiedzialnie,
blisko pięć lat życia przeznaczyłam (bo nie

„poświęciłam”) na rzetelne zdobycie wiedzy
i doświadczenia cielesnego w zakresie różnorodnych terapii ciała, pracy z ciałem, podstaw
wszystkich funkcjonujących w Polsce szkół i
nieortodoksyjnych nurtów psychoterapii lub
pseudoterapii. W tym (oczywiście okresowo)
trzy lata spędziłam „na warsztatach” pracy
z ciałem - patrząc, widząc i doświadczając
różnorodności osób i sytuacji. Przepływ tych
czynników ludzkich i sytuacyjnych, oprócz
książki naukowej, którą finalizuję z trudem
odpowiedzialności etycznej za każde jej słowo,
zaprowadził mnie także ostatecznie do szkoły
jogi klasycznej, prowadzonej według metody
B.K.S. Iyengara. Argumenty na rzecz tego
wyboru były trzy, dwa merytoryczne, trzeci
całkowicie osobisty. Pierwszy argument merytoryczny to założenie, że metoda Iyengara w
Polsce jest najbardziej etyczną, bo formalną
i odpowiedzialną szkołą wprowadzania do
praktyki jogi. W czasie swoich empirycznych
i cielesnych rozeznań by tak rzec - widziałam
ciałem, jak funkcjonują inne metody praktyk
jogicznych (i podających się za jogiczne) w
polskim wydaniu. Uczestniczyłam osobiście w
takich zajęciach. Mówiąc wprost: oglądałam
tę rzeczywistość umysłem i ciałem z perspektywy maty. Argument drugi to moje odkrycie
badawcze, że teatralne metody pracy z ciałem
w Polsce mają duży, genetyczny i symboliczny,
związek z metodą Iyengara, choć dziś wiem
już, że związek ten jest całkowicie nieetyczny
i używany w znanych mi środowiskach teatrów
alternatywnych à rebours, wbrew Iyengarowi
i jego jodze. Dla mnie to antyludzka karykatura tej metody, używana cynicznie i na
wspak. Ale o tym napiszę kiedyś oddzielnie.
Trzeci argument mojego „pójścia na jogę”,
najważniejszy dla mnie, to fakt, że świadomie
poszukiwałam aktywności rozwojowej, w
której moje ciało będzie traktowane z godnością istnienia ludzkiego bez względu na
jego uwarunkowanie przebyciem powikłanej
kamicy pęcherzyka żółciowego i konsekwencji
fizycznych oraz mentalnych, które ten stan
wyjściowy wnosił w moje uczenie się praktyki
jogi. Bardzo chciałam także, aby edukacyjnie
hierarchiczna sytuacja praktyki nie pozbawiała mnie prawa do używania intelektu i
posiadania osobowości dorosłej kobiety. I
każdą tę potrzebę człowieka dorosłego szanuje metoda jogi B.K.S. Iyengara. Przedstawiam
tu tę szczegółową preambułę, aby podkreślić,
że mój głos jest racją osoby o uwarunkowanej
wiedzy formalnej i nieformalnej, a zatem
bardzo określonym horyzoncie poznawczym
i - kadrowanym konkretną, incydentalną biografią - ludzkim doświadczeniu. Wypowiadam
się w kwestii etyczności praktyki jogicznej
jako socjololożka-antropolożka i uczennicaadeptka jogi. Mówię tu do siebie, za siebie
i we własnym imieniu, do innych uczennic i
uczniów (adeptek i adeptów) oraz nauczycielek i nauczycieli jogi. Mówię zaś z głębokim
przekonaniem, że odpowiedzialna praktyka
jogi ma bardzo konkretny kontekst społeczny,
uwikłany w tu i teraz czasu, miejsca i osób odbywających każdą sesję. Dla sesji w Polsce jest
to dziś uwarunkowanie: Polska Anno Domini
2018. Trzeba to uwarunkowanie zrozumieć,
żeby następnie móc mądrze je zawiesić i świa-

domie przekroczyć sobą. Etyką praktyki.
Praca w jodze – praca z ciałem, czyli dlaczego Polska to trudna okoliczność jogi?
W metodzie jogi według B.K.S. Iyengara
praktyka jogi jest budowaniem indywidualnej
podmiotowości i osobowej godności człowieka, co oznacza także etyczną samodzielność
naszych decyzji o nas samych jako inteligentnych ciałach i potencjałach samoświadomych
umysłów. Mówiąc wprost: uczeń lub uczennica, stając się osobą praktykującą, poszerzają
pola swojej wolności i odpowiedzialności,
indywidualnej i społecznej. A zatem słowami
kluczami są tu: podmiotowość, wolność i
odpowiedzialność. I tu pojawia się ropiejące
zarzewie polskiego, oczywiście pozornego (bo
w konflikcie potrzebne są dwie strony relacji,
nie zaś jeden agresor rojący sobie wroga)
konfliktu wokół praktyk jogi. Pozorność
tego konfliktu polega na tym, że oponenci
„jogi” tworzą lękowe kukły własnych projekcji
względem psychiki i ciał praktykujących jogę,
walcząc sami z sobą o pożądaną władzę nad
„duszami”, w swym autystycznym spektrum
projekcji kulturowych. Jako badaczka-praktyczka znam polskie źródło tych lęków. Jest
nim w Polsce mentalno-socjalna struktura długiego trwania, którą ja nazywam definicyjnie
polskojęzyczną matrycą kultury chłopskiej.
Fundamentem tej matrycy jest pańszczyźniano-folwarczny schemat relacji władzy i wymuszanego lękiem posłuszeństwa. Na polskim
gruncie jako pierwszy pisał i pisuje nadal o
tym fenomenie Andrzej Leder, co dla mnie
ważne, oprócz akademickich szlifów - także
certyfikowany i czynny psychoterapeuta. W
polskojęzycznej matrycy kultury chłopskiej
„joga” jest urojonym wrogiem z bardzo
fundamentalnej przyczyny - otóż - jej praktykowanie przede wszystkim uczy wychodzenia
poza emocję osobistego lęku i przymus społecznego uprzedmiotowienia ciała. I właśnie
te wartości kłócą się z atawistyczną kulturą
chłopską. Kultura chłopska to społeczny nakaz przeżywania lęku i pozorności własnej
biografii, czyli reguła wypierania mentalnej
i cielesnej hipokryzji. W kulturze chłopskiej
za samodzielność myślenia groziła kiedyś
szubienica za wsią. Ciało nie należało do
pojedynczego człowieka będąc folwarcznym
zasobem darmowych rąk do pracy. Ciało było
używane jako niewolnicza siła robocza, dyscyplinowane głodem, biciem i upokorzeniem
analfabety. Polskojęzyczna matryca kultury
chłopskiej uczy niejawnie takiej relacji władzy,
w której narzędziem egzekwowania autorytetu
jest lęk, upokorzenie, a w przypadku kobiet
upodlenie ich funkcji seksualnych i reprodukcyjnych. W takich ramach lęku i przymusu opresor staje się sacrum siły, a społeczna
zgoda na przemoc jest oczywista jako wola
przetrwania. Jeśli w pełni, w optyce dojrzałej
etyki troski uświadomimy sobie ten palimpsest
chłopskiej mentalności współczesnych Polek i
Polaków, jasnym stanie się, dlaczego wartości
świadomej pracy z ciałem są tak atakowane
przez krytyków „jogi” en bloc, bo nie chodzi tu
przecież o żadną religijność ani duchowość.
Zdrowe, sprawne, samoświadome mentalno-
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ścią jednostki ciało nie da się już zniewolić ani
ślepo sobą zarządzać. Jogiczna praca z ciałem
uczy uważności na siebie, własne emocje i
potrzeby. A tego kultura chłopska nie znosi
w swym hierarchicznym pozoranctwie zgody
powszechnej. W kulturze chłopskiej wartością
jest bierne trwanie i podległość, nie aktywność
i świadomy rozwój. Trzeba tu upokarzać i zastraszać utratą relacji, pieniędzy, pracy, żeby
człowiek bał się wybić na niepodległość swych
życiowych wyborów. W matrycy kultury chłopskiej proces rozwojowy, poszerzający wolność
człowieka na miarę jego potrzeb i zasobów to
herezja, bo tu liczy się efekciarski pozór ładu
społecznego. Ma być cicho, masz być cicho.
W jodze nacisk na proces rozwojowy i towarzyszącą mu pokorę dla uwarunkowań własnego
ciała, prowadzi do całkowicie przeciwnych
wartości. Nie chodzi tu o to, żeby przyszpanować sześciopakiem albo zagrać o popularność
talią osy. Chodzi tu o własną praktykę. Jak
bardzo polskojęzyczna matryca kultury chłopskiej działa niech przekona, mniej wrażliwych
na żywotność struktur długiego trwania, atak
ideologiczny na decyzyjność polskich kobiet.
Idea pozbawienia kobiet prawa do decyzji o
własnej cielesności, seksualności i macierzyństwie oraz jej funkcjonowanie w Polsce są tu
wystarczającym pokazem poddańczej hipokryzji i patriarchalnego upodlenia kobiet.
I na tym tle konkretu społecznego wyrasta
Iyengarowska kontridea wiary w samorozwój
i samostanowienie człowieka, w świętość
ciała, seksualności i prawa do świadomego,
etycznego podejmowania ludzkich decyzji. Na
tle chłopskiego pozorowania szpanu mamy
Iyengarowskie dowartościowanie systematycznej praktyki, czyli zgodę na własny proces
wzrastania. Wreszcie, na tle Iyngarowskiej
wolności wyboru ścieżki duchowej mamy
chłopskie pozorowanie katolickości, bo nie
pogłębionego wiedzą i wiarą duchowościową
katolicyzmu przecież. Polskojęzyczna matryca
kultury chłopskiej to lękowe pozorowanie
efektu, rezygnacja z własnej podmiotowości
i wolności na rzecz pozornego bezpieczeństwa socjalnego i braku negatywnych ocen
społecznych, wyrażanych otwarcie i twarzą
w twarz. Stoi za tymi postawami mentalnymi
przerażająca historia pańszczyzny, głodu,
fizycznej i psychicznej przemocy w chłopskich rodzinach jako metody odreagowania
drobnoszlacheckiego kompleksu zaścianka.
To – wychowywane na słabe i hierarchiczne
zależne – polskie ciało spotyka się w jodze z
ideą dostępnej dla niego wolności i podmiotowości, no i czasem jest to pierwszy moment
odkrycia własnej ścieżki życiowej, wolnej od
przemocy, hipokryzji i odtwarzania schematu
ofiary. I to właśnie najbardziej przeszkadza
oponentom praktyk jogicznych, bo przecież
o nieświadome, zależne, słabe i upokorzone
lękiem społeczeństwo toczy się podskórnie ta
gra. W Polsce Jungowska idea chrześcijańskiej
jogi nie zaistniała, bo wyparła ją odtwarzająca
się w kryzysach społecznych matryca kultury
chłopskiej. W tej matrycy władza jest hierarchią przemocy, relacja jest uzależniającą
manipulacją, a ciało jest seksualnym gadżetem
pana. W Polsce taką oto zbiorową nieświadomość wnosimy (w tym wypartym dziedzictwie)
w swój proces rozwojowy. I taka oto zbiorowa
nieświadomość, nawet jeśli udajemy, że jej
nie ma, wchodzi z nami na matę jogiczną,
bo dziedzictwo się dziedziczy i dopiero jego
głębokie uświadomienie pozwala osiągnąć
dojrzałość, czyli wybrać świadomą zmianę,

brak powielania matrycy i wolność od presji
kontynuacji tradycji.
Świadomy adept – uświadomiony uczeń,
czyli dlaczego warto definiować granice?
Każdy proces pracy z ciałem, a joga niewątpliwie jest (także) metodą pracy z ciałem,
zawiera w sobie element psycho-fizycznego
procesu terapeutycznego, nawet jeśli nie
jest to konkretnie terapia jogą. Twierdzenie
to pociąga za sobą konsekwencje społeczne
związane z relacją na linii nauczyciel-uczeń.
Osobiście, uważam, że polskich profesjonalnych nauczycieli jogi powinien obowiązywać
docelowo formalny i skodyfikowany kodeks
etyczny powstały i funkcjonujący na wzór
chociażby kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (zob.: https://
gestaltpolska.org.pl/pdf/kodeks_etyki.pdf).
Analogia każdorazowej sesji jogicznej z sytuacją terapeutycznego powierzania siebie
(cieleśnie, psychicznie i mentalnie) terapeucie-profesjonaliście jest dla mnie silna w wielu
innych wymiarach, takich jak zasady formacji,
certyfikacji i ewaluacji nauczycieli jogi, oparte
o mentoring, superwizje i konsultacje psychoterapeutyczne, czyli odnawialną czasowość
potwierdzania gotowości do wykonywania
tego zawodu (de facto, choć nie de iure) zaufania społecznego. Praktyka jogi podziela
przecież zasadniczo te same dylematy etyczne,
co profesjonalna psychoterapia, takie jak:
określone granice psychicznej i fizycznej zażyłości, poufność, a więc uważną wrażliwość
na specyfikę holistycznej pracy z człowiekiem
poprzez pracę z ciałem. W jodze każdy uczeń
i uczennica są potencjalnymi nauczycielkami
i nauczycielami w zalążku formacji, i styl ich
procesu rozwojowego ma znaczenie już od
samego początku praktyki, od pierwszego
wejścia na matę. Świadomy nauczyciel rodzi
się przecież inicjalnie w świadomym uczniu.
I jest to sacrum wymagające celebracji. Zasygnalizowane wcześniej lokalne, polskie uwarunkowania bywają także, świadomie lub nie,
obecne w praktyce jogicznej. Jeśli nie są one
sobie wstępnie uświadomione (i przez nauczyciela, i przez ucznia), istnieje przewidywalne
ryzyko ich afektywnego wykwitu, podobnie jak
w każdym innym – opartym o ciało - procesie
rozwojowym. Emocje, które uruchamia praca
z ciałem, pojawiają się (niekiedy czysto fizjologicznie) po obu stronach relacji i dopóki
zjawiska te nie będą uświadamiane wstępnie
uczennicom i uczniom, dopóty nie staną
się one i oni nigdy świadomymi adeptkami
i adeptami jogi. Piszę tu głównie o stronie
adeptki lub adepta, bo strona nauczyciela
wymaga, co oczywiste, znacznie bardziej
uszczegółowionych i sformalizowanych
narzędzi superwizyjnych i ewaluacyjnych.
Moim zdaniem: każda osoba rozpoczynająca
formalną praktykę, aby praktyka ta wolna była
od społecznych uwarunkowań (wychowanie
rodzinne, lokalna tradycja, gender, dotychczasowe doświadczenia w pracy z ciałem i
byciem uczennicą/uczniem, etc.) doświadczyć powinna przynajmniej jednych zajęć o
zasadach osobowych relacji w jodze, regułach
udzielania korekt, formach i uzasadnieniach
różnych stylów dotyku, formułowania komend
jogicznych oraz inicjowania, podtrzymywania
lub zamykania konwersacji podczas sesji.
Osobiście, widzę wręcz konkretną potrzebę
opracowania: spisanego i sygnowanego przez
każdego z członków grupy, kontraktu sesji
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jogicznej (kursu), podobnie jak to ma miejsce
w formułowaniu kontraktu terapeutycznego
we wstępnej zgodzie na psychoterapię. Taka
definicja zdrowych granic fizycznych, psychicznych i mentalnych jest także antidotum
na, nieuświadamiane sobie czasem przez nauczycieli lub uczniów, prywatne przekonania
o taktownym wyrażaniu sympatii osobistej,
przyjaznych zamiarów, czy jakichkolwiek
innych jeszcze komunikatów o otwartości na
relację z drugim, żywym człowiekiem. Do puli
tych, problematycznych niekiedy w osobistych
interpretacjach, zachowań zaliczam także tak
zwane poczucie humoru, formy okazywania
więzi i zażyłości, w tym złości, irytacji lub –
przeciwnie – radości podzielania (wspólnych
i pozajogicznych) elementów biografii, pasji
i doświadczeń. Granice (społeczne) uświadomione to granice (indywidualne) bezpieczne,
co oznacza, że każdorazowe ich przekroczenie
musi być uzasadniane i wykonywane za zgodą
oraz przyzwoleniem każdej ze stron relacji. W
przypadku grupowych sesji jogi strony te są
trzy: nauczyciel, pojedynczy uczeń i uczniowie jako grupa. Z pozycji wiedzy socjolożki i
antropolożki społecznej chcę tu podkreślić,
że każde nasze prywatne, intymne i jednostkowe ciało podczas grupowej sesji jogi staje
się, czasem płynnie i niepostrzeżenie, ciałem
społecznym w przestrzeni publicznej. I wtedy
właśnie do głosu dochodzą burzliwe, a więc
najczęściej podświadome (czyli afektywne i
konfliktogenne) nasze najróżnorodniejsze
(czasem absurdalne w swej lękotwórczości)
uwarunkowania społeczne i kulturowe. Dojrzały nauczyciel burzę taką uczyni odpowiedzialnie narzędziem rozwojowym i dla siebie,
i dla ucznia, a niedojrzały wpadnie w pułapkę
pętli władzy i dominacji, czyli eskalującej gry
o wymuszenie autorytetu i uległości. Etyczne
praktykowanie ciała Innego w jodze to fascynująca, nigdy niedokończona i zawsze ucząca
pokory, zarówno nauczyciela, jak i ucznia,
lekcja uważności na wrażliwość tego oto Innego, którego – bywa – ponosi chęć dominacji
w mistrzostwie na forum grupy albo zawodzi
osobista odporność psychiczna - zwłaszcza - na
spersonalizowaną, publiczną krytykę, nawet
jeśli w intencji ją wypowiadającego jest ona
tu uzasadniona i rozwojowa. Uświadomiony
merytorycznie uczeń w takiej chwili kryzysu
odpamięta sobie i dla siebie zestaw uzgodnionych i przyswojonych granic fizycznych,
psychicznych i mentalnych, i wówczas podejmie on już odpowiedzialną decyzję: z kim i
jak chce dalej praktykować. W jodze według
metody B.K.S. Iyengara świadomy adept to
cel indywidualnej i grupowej praktyki, a im
szybciej zostaną położone fundamenty pod
proces budowy tej samoświadomości, tym
lepiej. Etyczność owej wiedzy zakłada tutaj
misję dobrostanu człowieka.
Pragmatyka antropologiczna. Szkolenie
świadomościowe na kursie dla początkujących?
Z socjologicznego, przyziemnego lub
jak to nazywają niektórzy – ugruntowanego –
punktu widzenia, rynek usług pracy z ciałem,
a do tego sektora należy także joga, jest w
Polsce dopiero rynkiem wschodzącym, czyli
dużo tu entuzjazmu lub agresywnej negacji
i ciągle zbyt mało wiedzy klientów (a w tym
przypadku praktykujących jogę) o wysokiej
jakości usługi. Ten odstręczający język usługodokoñczenie na str. 8
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Anna Błachucka

Praktykowanie...
dokończenie ze str. 7

wości i marketingu jest jednak znakiem czasu
i wymogiem zarządzania jakością, z którym
polska jogą będzie musiała sobie poradzić. I
co charakterystyczne dla uniwersalnego przesłania B.K.S. Iyengara pojęcie świadomego
klienta doskonale rymuje się tu z jogicznym
procesem poszerzania świadomości w praktyce. Marketing jakości i język wartości w
jodze spotykają się w zasadzie budowania
silnego, świadomego i wolnego w swoich
wyborach życiowych podmiotu ludzkiego.
W metodzie Iyengara praktykujący jest także
najbardziej autonomicznym ekspertem od
samego siebie i to on ma uczyć się szacunku
dla sygnałów własnego ciała, bo wolność to
prawo do samodzielnego i odpowiedzialnego
wyboru jednostki. Uważam, że powinna zostać
wypracowana, spisana i wdrożona polska
forma nauczycielskiego kodeksu jogi wraz
z narzędziami środowiskowymi i prawnymi
egzekwowania takiego kodeksu. Jest jednak
jeszcze ważniejsze i pilniejsze zadanie kulturowe do wykonania w stosunku do budowania
indywidualnej świadomości polskich adeptek
i adeptów jogi, a mianowicie wspieranie ich
w wychodzeniu z zależnościowej pozycji ofiar
cudzych lub własnych nadużyć. Chodzi mi tu o
psychologiczną prawdę, że ofiarą się nie zostaje, ofiarą się staje, a chroni przed tym wiedza i
świadoma praca nad własną podmiotowością.
Inaczej mówiąc, jeśli wiesz, czego chcesz od
siebie i świata, to te relacje będą zdrowe, bo z
każdej sytuacji jest wyjście na długo przed jej
finalną patowością, tylko często nie chcemy
wziąć odpowiedzialności i podjąć decyzji. Wedle pragmatyki antropologicznej względem
pracy z ciałem, którą tutaj chcę jednoznacznie wyartykułować: uważam, że kursy jogi dla
początkujących powinny zawierać w sobie
wstępne szkolenie świadomościowe dla uczennic i uczniów prezentujące im zasady relacji w
jodze według metody B.K.S. Iyengara. Nie ma
żadnego powodu, żeby osoba, która uczy się
wykonywać najprostsze asany nie dowiedziała
się uprzednio, jak jej miejsce w praktyce jogi
widział sam Iyengar i czego oczekiwał on od
nauczyciela jogi w tym wspólnym procesie
praktyki. Jedne zajęcia kursowe, zaopatrzone
w spisany kontrakt relacji jogicznej na pewno
nikomu nie zaszkodzą. Kontrakt jest w kulturze europejskiej dobrą praktyką budowania
zaufania z jednoczesną artykulacją granic
tego zaufania. B.K.S Iyengar zeuropeizował
jogę dla Europejczyków przewidując uwarunkowania naszych lokalnych potrzeb i
ograniczeń. W przesłaniu uwzględnienia tych
społecznych uwarunkowań jest też miejsce na
bezpieczeństwo prawne, które nie tylko chroni, ale i motywuje strony relacji. Jak powtarzała
antropolożka Mary Douglas „brud jest w oku
patrzącego”. Warto mieć, zdrową dla każdej
relacji, świadomość i jednostkowości własnych i cudzych spojrzeń, i ich społecznych
konsekwencji. Inaczej mówiąc: to, że Ty sam
nie czujesz i nie widzisz mojej granicy, nie
przeczy jej istnieniu we mnie i nie kwestionuje
wartości mojego sprzeciwu wobec jej przekroczenia. B.K.S. Iyengar stworzył unikalny
system upodmiotowienia człowieczeństwa w
pojedynczym, uwarunkowanym ciele. Tym
systemem jest praktyka jogi dostępna dla
każdego. Nie ma bardziej jednoznacznego
przesłania o etyczności praktykowania ciała
Innego. To zobowiązuje!

Co by tu jeszcze?
Tytuł jest na tyle wymowny, że nie
muszę dopisywać słowa, którym trafnie
posłużył się Młynarski.
Intymność zanika. Za tym słowem nie
kryje się już nic. Z naszych domów „wynoszą się” uroczystości rodzinne. Chrzciny,
roczki, imieniny, urodziny, jubileusze, wesela, i cały szereg spotkań z różnych okazji,
wchłaniają lokale. Obce ręce witają, przyrządzają, bawią, dogadzają – zwalniając tym
samym gospodarzy z wszelkich kłopotów.
Włącznie z myśleniem. „Ktoś” ma zadbać
o smak i nastrój.
Wszechobecne smartfony i tablety
zachowują się nachalnie, jak nieproszeni
goście. Co chwila jakiś sygnał odrywa
biesiadnika od stołu i goście ukradkiem
obserwują jego postać.
Żona ciekawa do kogo mąż tak szczerzy zęby. Mąż ciekawy o czym i z kim tak
długo rozmawia żona. Sąsiad wraca do
stołu tak rozdrażniony, że dźga widelcem
w kotlet schabowy bez chęci jedzenia. Kuzynka Jadzia tak śmiała się do telefonu,
że biesiadnicy później prosili, aby uchyliła
rąbka tajemnicy. Przecież wszyscy chcą się
„rozerwać”. Dzieci na czas przyjęcia przejmuje wynajęta opiekunka, która wiedzie je
do osobnej sali w jakiś kolorowy plastik.
Na tych spotkaniach nie ma ulubionego ciasta cioci Marysi, pysznej swojszczyzny
dziadka Zbyszka, wina wujka Janka, śledzików babci Jadzi. Dziadków najczęściej
nie ma na takim przyjęciu, bo ktoś musi
pilnować domu. Nikt nie opowiada historii rodzinnych. Dzieci nie deklamują, nie
popisują się śpiewaniem, czy sztuczkami.
Nie ogląda się zdjęć. Nie wspomina. Jedynie głośna muzyka obejmuje w posiadanie
wszystkie uszy. Na takie spotkania przybywają pełnosprawni z odpowiednią sumką pieniędzy. Na takich uroczystościach tylko się
je. Pięć dań gorących, a nawet sześć, czasami siedem… Na stołach krajobrazy złożone
z niedojedzonych potraw, rozciapanych
sałatek, niedopitych napoi… Obsługa zaraz
posprząta i przygotuje następne danie.
Ostatnio oglądałam filmie zza wschodniej granicy prezentujący przywitanie narodzonego dziecka. W przeznaczonej na ten
cel salce szpitalnej, rodzina stawiła się w

Tuż za oknem
komplecie. Tatuś i dziadkowie wystrojeni
jak na bal, jakby dopiero co wyszli od fryzjera. Szponiaste paznokcie i wysokie obcasy
pań zwracały szczególną uwagę. Dziadkowie
w garniturach i krawatach. Pani kieruje uroczystością. Przywołuje mamę przebraną już
za gwiazdę filmową. Pielęgniarka przynosi
dziecko w okolicznościowym becie i specjalnej koronkowej czapeczce wzorowanej
na garderobie dzieci z królewskiej rodziny.
Pani celebrująca uroczystość włącza odpowiednią muzyczkę i dyryguje:
– Teraz tatuś przytuli ukochaną córeczkę i potrzyma chwilkę do zdjęcia.
Tatuś przytula i stroi dziwne miny,
jakby informując, że chciał syna.
– Teściowie podziękują synowej za
trud urodzenia.
Teściowie dziękują, całując synową
jakby po raz pierwszy. Następuje cykl dziwnych kiwnięć i półskłonów.
– Mąż obejmie teraz żonę i powie jej,
że ją kocha.
Mąż mówi, że kocha żonę, ale jakoś
tak cicho i nie do ucha żony, i w dodatku
do kamery.
I jeszcze cała seria komend i wyreżyserowanych ruchów i gestów. Aktorzy
nieco zażenowani, ale poddają się rozkazom. Pod koniec dziadkowie wsuwają
koperty pod główkę dziecka i zaraz potem
pielęgniarka odziera oseska z dekoracyjnej czapeczki i pozbawia go puszystego
beta. Następne bobo czeka na spektakl. Do salki zagląda kolejna rodzina.
Jeden pan wymownie stuka w zegarek.
W piękny, intymny świat, jakim jest
przyjęcie dziecka przez rodzinę wdarły się
czyjeś chęci zarobienia pieniędzy. A ludzie
pozwalają, aby ktoś im taki niepowtarzalny
moment w życiu poszatkował po swojemu,
oprawił w wystudiowane ramki i zaopatrzył
w obce słowa.
Jak zwykle się czepiam. Teraz kamera
może „podać” i od razu „podaje” wszystko
na Facebook. Taka moda. Od momentu
poczęcia aż do… Zagalopowałam się.
Śmierć jest nieestetyczna, nieciekawa,
niefotogeniczna. Kamery stawią się jedynie
na stypę.
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Jolanta Baziak
Sny nieodwracalne
Zachwyt
ziemia paruje
lekka mgła nad przestrzenią
nieoczekiwane faktury drogi deszczu
sny z porwanych schodów
z rozpadliny ścian
nad urwiskiem
o poranku wiodły ku miłości
oczywistej bezcielesnej
testament obecności
na opuszkach palców
białym atramentem spisany
ujawniał się niespodziewanie
dojrzewał do wieczystego zapisu
nieodwracalnie
wpisany w ruch niebieskich ciał

Fot. Olga Balkiewicz

Christian Medard Manteuffel
Das Getrampel

Milena Płachta
***

...es ist hier,
die Erinnerung an Generationen taucht aus der eingefangener Zeit hinauf,
und sogar Gesichtszüge für immer bewährtet,
und vergleicht diese fernen Länder mit dieser:
Kujawischen Erde,
gegabelten Weiden am Fluss,
mit Schwarm der Lindenbienen summender,
mit Pappeln bis zur Sonne reichenden, mit Salz erstarrter.
...hier,
weit weg von dir höre ich das Getrampel von gehetzten Pferden,
und diese Pferde mit weit geöffneten Schlitzen für Pflugkräfte,
und schwarze Scheiben, die das Schwarze der Ergiebe öffnen...

Mam pięć lat i czekam
Aż przyjdziesz
By zabrać mnie do
Miejsca zwanego domem
Czasami pachnie tam chlebem
i perfumami mamy
A czasami wódką
I spoconymi skarpetkami

der kujawischen Erde
wo der Weg endet;
Graupferde in Flottenzügen
mit Hungrigen wo die Erde ährbilde mit Brot.

Mam jeszcze nadzieję
Że przybędziesz
Na czas
Lecz z sekundy na sekundę
Wiem
Że już dawno gdzieś tam
Są ważniejsze sprawy niż ja

Doch der Tagesbruch öffnet andere Landschaften,
der Wirbelwind beugt die Schwarzwaldfichten.
Von wo aus in mir das Getrampel von triebenden Pferden,
die immer wiederkehrenden Sehnsüchte und Überreste dieser Düfte aus dem tiefsten Herzen;
Im harzigen Wind erstarrte meine Sehsucht in Tropfen, die auf dem Gesicht fließen...

Chowam się więc w kącie skulona
I czekam na rozwój wydarzeń
W lęku i wstydzie
Poczuciu winy
Za istnienie
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Eugeniusz Koźmiński

Czwartek i inne dni
Czwartek, 12 kwietnia. Codziennie,
gdy rano wychodzę z domu na ulicę, na
ścianie wejścia do sąsiedniej klatki schodowej wita mnie napis: „ Bóg przebacza,
kibice Kotwicy nigdy”. Nie wiem, czy to
informacja prawdziwa, ale widnieje już tak
długo, że gotów jestem uwierzyć w treść
napisu.
Napisy na murach to zjawisko warte
głębokich studiów socjologicznych, ale też
mogą być one inspiracją do badań językoznawców, historyków, ludzi zajmujących się
sztuką. Iluż rzeczy można się dowiedzieć,
czytając owe przemyślenia, ważne przecież dla piszących, skoro umieszczali je
chyłkiem i ukradkiem, czasem pod osłoną
nocy. Jest w nich zawarta i historia naszych
czasów, i osobiste emocje, także propagandowe zlecenia, jakich widzieliśmy niemało.
Ja obserwuję to zjawisko od siedemdziesięciu lat, od czasu, gdy nauczyłem się
czytać. Bo pierwsze napisy, wysmarowane
na murach i drzwiach remizy OSP w Barcinie wzywały: Głosuj 3 x Tak ! Albo: Kto
Polskę buduje ten na trzy głosuje! A przy
haśle Głosuj na Trzy – dopisek: będziesz
miał biedę i wszy.
Te napisy, wysmarowane białym wapnem na murach, widniały tak długo, aż
odbyło się sławne referendum w 1946 roku.
Potem strażacy je zmyli i kilka lat było czysto, czasem tylko nocą ktoś pisał czarnym
węglem na murach gorzelni przy ul. Świerczewskiego (teraz Świętego Wojciecha):
„Chwała akowcom, śmierć stalinowcom”!
Taki napis szybko znikał ze ściany.
Kołobrzeg w tamtych czasach miał
mało murów, bo zniszczony był okropnie,
ale hasła i napisy były obecne w jego powojennej historii tak często, jak w innych
miastach Polski. Ale zanim o tym nadmorskim mieście, najpierw wspomnę budynek
Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu,
gdzie w 1954 rozpocząłem edukacje, który witał mnie dwoma napisami na dwóch
przeciwległych końcach korytarzy : jeden
z nich głosił, że „ZMP jest najlepszym wychowawcą młodego pokolenia”, drugi zaś
informował, że „Przyjaźń z ZSRR, przykład
z ZSRR, pomoc z ZSRR oto podstawowe
źródła naszych zwycięstw”. Dzisiaj wiem,
ile było w tym konieczności ale i blichtru,
zresztą do tej wiedzy dochodziłem stopniowo już wtedy, czytając i komentując
z kolegami „literaturę murów”. Chociaż
byliśmy młodzi i śpiewaliśmy, że „myśmy
przyszłością narodu, pierś nasza pełna
jest sił”, to wiedzieliśmy, że za hasłami
transparentów skrzeczy rzeczywistość.
Stare zdjęcia w pismach czy kronikach
filmowych, ale też nasze fotografie w domowych albumach zawsze w tle pokazują
plansze i napisy z hasłami obowiązującymi
w danym okresie. Tylko w ubikacjach kolejowych wybrzmiewał inny ton. Znamy z
opowiadania Mrożka postać Lucusia, który
odważnie pisał „Precz”!, a rodzina puchła
z domy, że ma w rodzie takiego bohatera.

Ale na dworcu w Krakowie widziałem napis: „Tutaj każdy sobie siurka, ze swojego
Jalu Kurka”. W warszawskim „Largaktilu”
ktoś zapisał, że „Gdy srogo lew ogo/ nem
rusza/ to w krzaku/ podskaku / je dusza”.
Prawda, że udane ?
Początek lat osiemdziesiątych przyniósł zalew „poezji na płocie”. Od prostych
rymów: „Jaruzelski – smok wawelski” i
„Wałęsa – kupa mięsa” do wiersza wolnego
(„Telewizja kłamie”). Potem tej twórczości było coraz więcej, stawała się czymś
zwyczajnym, a przez to obojętniała. Z jaką
przyjemnością czytałem wtedy w przejściu
na perony kołobrzeskiego dworca napis
: „Aniu, słodziaczku mój, kocham Cię,
Gawlik” !
Dzisiaj rolę murów przejął internet
i twórczość na nim rozkwitła jak nigdy
dotąd. Szkoda tylko, że schamiała. A mury
zawłaszczyła dzieciarnia, bo farby w sprayu
są tanie i dostępne. Natomiast walka polityczna pomiędzy partiami trwa w majestacie prawa, za pieniądze podatników. I nie
jest to już napis malowany wapnem, teraz
robią to fachowcy, za grube pieniądze. W
biały dzień, bo mamy przecież wolność
słowa !
12.
Niedziela, 15 kwietnia. Flaubert: „W
czasach od Cycerona do Marka Aureliusza,
kiedy bogów nie było już, a Chrystusa nie
było jeszcze, zamknęła się ta szczególna
chwila, kiedy był tylko człowiek”. Potem
jednak zaczęła się nowa era, której – zadaje się – koniec już się zaczął. Jej cechą
charakterystyczną była nadrzędność religii
wobec nauki, filozofii, sztuki. Oczywiście
okres ten nie był jednorodny, zmieniały się
warunki, a z nimi krąg pytań, jakie frapowały ludzi, ich wyobrażenia o Niepojętym,
Wiecznym, Tajemniczym. Dziś na część
tamtych pytań znaleziono wiarygodne
odpowiedzi, a nowe coraz częściej umiemy
wyjaśnić racjonalnym rozumowaniem, laboratoryjnym doświadczeniem, naukowym
wywodem. Chociaż słowa „żywot wieczny”
jeszcze stawiają nas w kłopotliwej sytuacji.
„To jest dom Boga i brama niebios” – powiada psalmista.
Skąd wzięła się chęć zapisania powyższych myśli ? Wracając do domu mijałem
kołobrzeską bazylikę, której budowę
rozpoczęto około 1300 roku. Wcześniej
chrześcijaństwo na Pomorzu Zachodnim
przechodziło różne koleje: nowa wiara
przyniesiona została po krwawych walkach
i kojarzona była z najeźdźcą, który ogniem
i mieczem tępił wiarę przodków. Stąd nowa
religia przyjęła się w grodach, natomiast
ludzie w lasach i nad jeziorami Pomorza
wciąż oddawali część słowiańskiemu Swarożycowi i Trygławowowi. Nie utrzymało się
też długo biskupstwo kołobrzeskie, które
już w 1007 roku przestało istnieć. Powróciło jednak w czasach Bolesława Krzywoustego i ponowny chrzest kołobrzeżan w 1125

roku oznaczał ostateczne zwycięstwo nowej
religii. Jednak biskupstwo ustanowiono
gdzie indziej. Mimo wszystko bazylika była
„bramą niebios” i domem Boga, ale także
miejscem, gdzie się zbierano, czasem handlowano, zresztą miejsc w katedrze często
było więcej, niż mieszkańców ( po wojnach,
zarazach).
Burzliwa jest historia kołobrzeskiej
bazyliki, jak zresztą burzliwa jest historia
miasta. Zniszczona w czasie wojny siedmioletniej, potem napoleońskiej, doczekała
się pod koniec XIX wieku kapitalnego remontu. Usunięto część dobudówek, które
niszczyły jej pierwotny, gotycki charakter,
odnowiono stare polichromie, a na pamiątkę przebytych wojen w murach wieży
umieszczono kule armatnie. Montaż nowych organów w 1890 roku zakończył cykl
zaplanowanych prac. Kolejne zniszczenia
i odbudowa miały miejsce w naszym, cudownym dwudziestym wieku.
Czym jest dzisiaj kołobrzeska bazylika? Dla jednych miejscem modlitw, dla
innych najważniejszym zabytkiem regionu, miejscem koncertów organowych,
dla mnie także świadkiem historii miasta.
Niech więc wszystkie te role pełni przez
wiele jeszcze lat !
13.
Czwartek, 26 kwietnia.
Z wiosną wrócił problem migracji,
który w złych warunkach pogodowych
na Morzu Śródziemnym i innych trasach
współczesnych „wędrówek ludów” jakby
przycichł. Teraz wrócił na łamy gazet i
czasopism, także do rozmów ludzi między
sobą. Jest to temat niezależny od tego, czy
dotyczy każdego z nas, czy znamy go tylko
ze słyszenia. Wiemy, że migracje zawsze
były w historii ludzkości, ale teraz osiągnęły poziom krytyczny, a społeczeństwa
krajów bogatych, w tym oczywiście Europy, przestały akceptować imigrantów i
uchodźców. Dotyczy to także państw, które
swój dobrobyt zawdzięczają wręcz przybyszom (Stany Zjednoczone, Australia).
Polska w przeszłości nie była krajem
jednolitym etnicznie i religijnie. Ale koła
historii spowodowały, że w granicach dzisiejszego państwa niewielu obywateli ma
inne niż polskie korzenie. Z jednej strony
to dobrze, nie mamy takich problemów
jak Hiszpania z Katalonią, Wielka Brytania
ze Szkocja czy Belgowie ze swoimi prowincjami. Ale wieloetniczność i wielokulturowość to także strata dla kultury i rozwoju
cywilizacyjnego państwa. Czym byłaby polska literatura bez Tuwima, Słonimskiego,
jak ubogie byłoby nasze dzieciństwo bez
bajek Brzechwy, malarstwo bez Kantora,
Sterna, Stasysa, a jeszcze Jerzy Sthur i
jego syn Maciej, krakowska rodzina Estraicherów... Przykłady można mnożyć.
Mnie bliski jest los rodziny Kolbergów, bo
Kołobrzeg – miejsce mojego zamieszkania
– było także ich miejscem, zanim część
rodu, spolonizowana, tak wiele wniosła dla
ratowania przed zapomnieniem polskiej,
ludowej kultury i sztuki.
Kolbergowie przybyli do Kołobrzegu w drugiej połowie XIII w, pierwszym
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znanym z nazwiska był Johannes Colberg – radny miejski w latach 1296-1321.
Przez następne kilka wieków Kolbergowie
zajmowali ważne stanowiska świeckie i
duchowne
W warzelniach warzyli sól, trudnili
się handlem i rzemiosłem. W Kołobrzegu
mieszkali do 1945 roku. W czasach nowożytnych niektórzy z nich emigrowali z rodowej kolebki i założyli w różnych miastach
niemieckich, skandynawskich i polskich
kolejne linie rodowe. Jeden z nich Juliusz
Kolberg ożenił się z Polką pochodzenia
francuskiego, był geodetą i kartografem,
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a
od 1817 roku profesorem UW. Pasjonowała
go też poezja- przetłumaczył na język niemiecki wiersze Kazimierza Brudzińskiego.
Za zasługi dla kultury polskiej w 1829 roku
został nobilitowany, a rodzina otrzymała herb o nazwie „Kołobrzeg” (łabędź i
latarnia morska). Jego grób znajduje się
na cmentarzu ewangelickim w Warszawie.
Jeden z jego synów – Oskar – to folklorysta,
etnograf, muzyk i kompozytor. Napisał
„Pieśni ludu polskiego”, „Obrazy etnograficzne’ i wielotomowe dzieło „Lud, jego
zwyczaje, sposób życia, mowa, podania,
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni,
muzyka i tańce”. Zmarł w Krakowie w
1890 roku. Przybysz, a tak wiele zrobił dla
kultury polskiej, jej przetrwania w okresie zaborów. Więc nie brońmy się przed
przybyszami, tym bardziej, że wielu z nas
coraz częściej ma krewnych i znajomych
w różnych zakątkach świata, a być może
sami także z ciekawości lub konieczności
wyjedziemy w nieznane. Przecież cały świat
jest jeszcze nasz !
14.
Sobota, 12 maja. Dzisiejszy dzień jest
szczególnie ważny dla mnie i moich przyjaciół ze Stowarzyszenia Kołobrzeskich
Poetów. Dzisiaj bowiem zostaną ogłoszone
wyniki i wręczone Wrocławskie Nagrody
Poetyckie w kategorii „debiut”. A właśnie
w tej kategorii, w trójce finalistów znalazła
się poetka z naszego Stowarzyszenia – Emanuela Czeladka. Jej debiutancki tomik
wierszy zatytułowany „Napływ” został zaprezentowany w Kołobrzegu w Regionalnym
Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta
16 grudnia 2017 roku. Spotkanie miało
zwyczajny przebieg: czytanie wierszy, rozmowa Wojciecha Czaplewskiego z autorką,
jej emocje... nawet ja, który każdy wiersz
czytałem wielokrotnie przed drukiem,
też czułem napięcie. Ale przyjęcie wierszy
przez publiczność było dobre, ciekawie
wypadła także „rywalizacja” prowadzącego (nauczyciela polonisty) i autorki, jego
dawnej uczennicy, która potrafiła wykazać
swoją niezależność i dojrzałość. Byłem pewien, że debiut zostanie przyjęty dobrze,
ale zależało nam, by znany był także poza
naszym, lokalnym środowiskiem.
Już 23 grudnia 2017 roku ukazała się
pierwsza recenzja znanego i cenionego
krytyka Leszka Żulińskiego (Latarnia
Morska) zatytułowana „Poetka mroku”.
Pisał on: „To jest debiut ! Pod patronatem
poznańskiej biblioteki wojewódzkiej i Mariusza Grzebalskiego. Książka w sporym,
nietypowym formacie, ładnie wydana. Ze

skrzydełka tomiku wiemy o autorce tylko
tyle: Emanuela Czeladka, urodzona w listopadzie 1981 r. w Kołobrzegu. Doktorantka
na Akademii Pomorskiej w Słupsku... Mój
Boże, rówieśniczka mojego syna... A więc
doczekuję się debiutów tamtej generacji.
To miłe uczucie. (...) Czeladka pisze szeroką frazą. I jest to słuszny wybór, bowiem te
wiersze opowiadają i opowiadają o ludzkich
zdarzeniach. Mało tu miejsca na liryzm,
raczej na osobliwą prozodię. Bo właśnie
w prozie życia tkwią nieszczęścia życia.
Ich liryczne „estetyzowanie” byłoby czymś
sztucznym. A jednak aura tych wierszy nie
pozostawia wątpliwości, że jest to poezja.
Tak: to bardzo ciekawy syndrom”.
Przyznaję, że z niepokojem czekałem
na dalsze sygnały o recepcji tego zbioru.
Dotąd były one pozytywne: ze spotkania
w Słupsku (Akademia Pomorska), w Poznaniu (Klub Dragon), ale wiersze były
warte uznania i oceny także na prestiżowym
konkursie. I takim wydarzeniem był udział
w finale imprezy Silesius – Wrocław 9 – 13
maja 2018 roku.
Byłem oczywiście w telefonicznym
kontakcie z autorką słuchałem recytacji
wybranego wiersza, w znakomitej interpretacji Doroty Segdy, także w internecie znalazłem („Tygodnik Powszechny” 7.V. 2018)
taki fragment: „Są w nas puste przestrzenie
ciemności/ do wypełnienia mrocznym krajobrazem” – mimo wyczuwalnej tu i ówdzie
egzaltacji i retorycznego przepychu, tę akurat deklarację należy potraktować zupełnie
serio. Oswajanie ziejącej pustki odbywa się
oczywiście poprzez język, który w tomiku
rozlewa się szeroko, choć ani na chwilę
nie traci wartości. Nie chodzi jednak o
zwyczajne zagadywanie tego, co nieobecne.
Frazy zarzucane są możliwie szeroko, aby
później destylować z nich okruchy realności, gdyż słów wydaje się być zawsze o wiele
więcej niż elementów składających się na
nasz świat. Tym, co osiądzie na sicie języka, można potem dociążyć irytująco lekką
egzystencję, miotaną przypadkowymi (albo
złośliwymi) pływami. „Podajcie mi słońce
niechaj wzejdzie z rana” – brzmi ostatni
wers tomiku, co chyba oznacza nadzieję”
(Michał Sowiński, krytyk).

Prosimy pisarzy o ich ksi¹¿ki!

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






















15.
Piątek, 25 maja. Nad morzem gości
coraz więcej, ciepły i suchy u nas maj
przyciąga turystów wcześniej, niż w latach
ubiegłych. W lokalnej prasie wakacyjny
obrazek: wczasowiczka spotyka na chodniku leżącego mężczyznę, pochyla się
nad nim, ktoś radzi wezwać pogotowie.
Okazuje się, że ambulans jest wezwany
do chorego, dyżurny przyśle go jak tylko
będzie można, na razie proponuje zadzwonić na policję, oni są przeszkoleni w
udzielaniu pierwszej pomocy. Po chwili
podjeżdża policyjny radiowóz, policjant
nachyla się nad leżącym i rozpoznaje w
nim miejscowego menela. Budzi go, a
ten oburzony że ktoś go tarmosi, zmienia
nagle ton, gdy rozpoznaje policjanta. Na
pytanie dlaczego wybrał to miejsce na
leżakowanie, odpowiada z rozbrajającym
uśmiechem: - Panie władzo, przecież tu
najlepiej się podziwia piękno naszego
krajobrazu ! Szczęśliwy człowiek.
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KPK, Hotel „Centralny”, ul. Dworcowa 85,
85-010 Bydgoszcz, tel. (052) 379 67 89,
trzeci wtorek miesi¹ca godz. 18.00
KPK, Klub Nauczyciela,
ul. S³owackiego 58/60, 60-521 Poznañ,
tel. (061) 852 10 85
KPK, Wac³aw Ratyñski, KuŸnica Czeszycka. 29,
50-320 Kroœnice, woj. dolnoœl¹skie, tel. (071) 3845551
KPK-Podbrodzie, Pabrade Internatienia
Mokykla, 4710 Pabrades, Mokyklos gatve 5, .
Litwa – Lietuva, tel. 0037038754402
KPK – Landwarów, Henriko Senkevièiaus
Vidussmokykla, 4200- Lentvaris, Lauko gatve 20,
tel. 828218905, Litwa-Lietuva
KPK-Wielony, Felicja Leszczyñska,
LV 4550 Vilani, Rezeknes rajon,-Nakotnes iela 2/3,
tel. 003714662598, £otwa – Latvija
- Okuniewicz, LV 4630 Malta,
KPK – Ma³ta, Jadwiga
Rezeknes rajon,- Jaunatnes iela 11,
tel. 003714641921, £otwa – Latvija
KPK – Rze¿yca, Rezeknes Polu Vidusskola,
Lubanas iela 49, LV 4600 Rezekne, 		
tel. 003714023552, £otwa – Latvija
KPK – £ohiszyn, Janina Bogdanowicz, 		
225740 £ohiszyn, ul. Dzier¿yñskiego 29,
Pinski rajon, Briestskaja ob³ast, Bia³oruœ - Bie³aruœ
KPK, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
i M³odzie¿y
S³abowidz¹cej i Niewidomej im. Louisa
,
Braille a, 85-008 Bydgoszcz, ul. Krasiñskiego 10,
tel. (052) 322 17 87
KPK, Osiedlowy Klub „Odnowa”
85-806 Bydgoszcz-Kapuœciska, ul. Planu 6-letniego 38,
tel. (052) 3631867, drugi czwartek godz. 17.00
KPK, Zespó³ Szkó³ im. Langego, 78-425 Bia³y Bór,
ul. BrzeŸnicka 10, woj. zachodniopomorskie,
tel. (094) 3739019, (094) 3739757, 0696469781
KPK, ¯yrardowskie Wieczory Literackie MDK,
96-300 ¯yrardów, Pl. Jana Paw³a II/3,
ka¿dy poniedzia³ek (z wyj¹tkiem œwi¹t) godz. 16.00
KPK, Zespó³ Szkó³ Chemicznych
i XIV LO, ul. £ukasiewicza 3,
85-821 Bydgoszcz, tel. (052) 3611008
KPK-Lubostroñ, Zespó³ Pa³acowo-Parkowy, pow. ¯nin,
gm. 89-210 £abiszyn,
tel. (052) 52384623, 0605097743
KPK-Szko³a Podstawowa nr 38, 85-858 Bydgoszcz,
ul. Wêgierska 11, tel. (052) 3621060
KPK 89-530 Œliwice, Ewa ¯arska
tel. (052) 3368331, 0511866335, Œliwiczki 62
KPK Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
85-791 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3
KPK Pensjonat „Salamandra”
84-104 Jastrzêbia Góra, ul. Nasza 2, woj. pomorskie
KPK Siergiej Finow
24 7760 Mozyrz
ul. Pierszamajskaja 18/46, Bia³oruœ
KPK Wincenty Siewruk
24 7800 Narowla
ul. Kommunisticzeskaja 33, Bia³oruœ
KPK Witalis Myszona
24 7841 Lelczyce
ul. Ostrowskiego 31A, Bia³oruœ
KPK, Zespó³ Szkó³ Fryzjerskich
85-209 Bydgoszcz, ul. Nakielska 11
KPK, Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174
KPK, Okrêgowy Klub Aktywnoœci Twórczej PZN
85-090 Bydgoszcz
ul. Powstañców Wielkopolskich 33
KPK, Gimnazjum Kolumba
Bydgoszcz
ul. Œwiêtej Trójcy 9
KPK, 88-190 Barcin
ul. Dworocowa 10
Restauracja „Luizjana”
KPK – Birmingham
Polish Millennium House
Bordeszey Street,
B5 5 PH Birmingham
England
tel. +44 121 64 33 577
KPK Klubokawiarnia,
89-421 Sośno, ul. Młyńska 1
tel. 787525190, e-mail: jus.ryc@wp.pl
Prowadzący: Justyna Rychlik
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Józef Banaszak

Jerzy Grupiński

Ławeczka

Aria
Tylko jeden ruch ręki
palca przez ciemność
I światło lampy
- w grudniową ćmę
Na drucie oswojona róża
(papier, folia i kurz) zatknięta
pomiędzy grzbiety książek
Ona tak niewiarygodna
Ona niewierna
Podnosi głowę Rozpala się
rozchyla wargi w mrok
Wysoko w ciemność znów śpiewa
Malinowa XI 017

Stefan Pastuszewski
Myśl

Zwykła deska przed domem,
nawet nieheblowana.
Z niej widok na skromna podwórko
zamknięte szopką z królikami i drewnem,
i widokiem na pola.
Siadywali na niej:
Ojciec,
mama, chociaż rzadziej,
ciotka Jadwiga,
ja rzadko.
Siadywali jak ptaki
na gałęzi drzewa,
aż odlecieli jak ptaki.
Dokąd?
Stale ich wypatruję,
od każdej wiosny
do jesiennych chłodów.
Myślami jestem z nimi.
I jakże często przenoszę się
na tę ich ławeczkę.
Kiedyś pofrunę za nimi.
Bydgoszcz, 30.06.2017

nakreślił Cię Wielki Rzeźbiarz
w kosmicznym materiale
dotychczas robił w glinie i w błocie
jak wzrok ślepcowi
a słuch i mowę głuchoniememu
jesteś więc wszędzie
jakWielka Niedźwiedzica i Gwiazda Zaranna
co noc i co dzień
ilekroć modlitwą na Niego spoglądam
tylekroć Ciebie widzę
myśli moja

Wojciech Kawiński
Kraina
Wolę już, gdy się włóczysz,
Układasz, fraszki, trole…
mnich z Montaldon
Prowansalska nuta Pounda
obok morskich skat się błąka –

Michał Filipowski
Wieliczka, kopalnia, rynek
dla E.
dwa tygodnie razem
czasem na powierzchni
czasem pod
dlatego muszę
koniecznie pamiętać
O niezatrzaskiwaniu drzwi podczas wychodzenia
zamknąć za sobą gdy wrócę
a jeżeli zdecyduję się zanurzyć
to wyłącznie przy dużym zasoleniu
i niekoniecznie słuchać tych co jedynie mówią:
- wierzcie tylko w to lub tylko w tamto
- że przewodnik powie wszystko
byle mu zapłacić
05.08.17 r.

ziemski proch jej dźwięków słucha
w imię, słonecznego ducha.
A obrazy, strofy, wersy
tkwią pod powieką pamięci –
ona zawodzi, uwodzi
w drżeniu śmierci i narodzin.
Dużo wiatru, mało szronu
strona świata, Księgi stroną –
tak wyraźną, jak lat piętno
zaznaczone pewną ręką.

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

ZAPRASZAMY!!!
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Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska

Pisz na Berdyczów recepta anielskim skrzydłem pisana (1)
Tak bezmierna jest jego bezsenność,
Że sen bez sensu ją zasłania,
Nawet we śnie ma pewność,
Że zawsze we śnie pozostanie.
Giorgio Agamben IDEA PROZY
Czy MOŻNA? należy? wierzyć w DUCHY
– ponownie dopytywała samą siebie PANI
EGUCKA wtulona w ramiona wygodnego
fotela z IKEI – takiego WOLTERIAŃSKIEGO; postawiła go przy łożu chorego pana
Szlacheckiego, by łatwiej było jej za pomocą
pilota pionizować je – pan Szlachecki bowiem trzeci już rok spoczywał nań w pozycji
HORYZONTALNEJ odkąd marnie zoperowany staw biodrowy pozbawił go możliwości
chodzenia, a dializowane nerki osłabiły i wyniszczały organizm, toteż takie pionizowanie
pomagało mu – ułatwiało oddychanie.
Taka pomoc bywała potrzebna zwłaszcza NOCĄ.
PANI EGUCKA już w dzieciństwie odkryła przecież przedziwne – raczej złowrogie
– właściwości NOCY; dla BEZDOMNEGO,
OSAMOTNIONEGO, czy też CHOREGO
człowieka najtrudniejsza do przetrwania
była pora nocna – to u niego NOC zjawiała
się najrychlej, bo wczesnym wieczorem i
wychodziła późnym rankiem, jak źle wychowany gość, który wpadłszy z wizytą na pięć
minut po południu, tak się rozochocił, że
zadręczał zbyt uprzejmego gospodarza do
białego rana.
Również dla czuwającego: NOC wciskała się w jego życie tak boleśnie jak ciśnięta
w oczy garść piachu i dręczyła niby WIECZNOŚĆ; godziny nocne jakby przystanęły
na zegarze – każda minuta wybiegała w
PRZESTRZEŃ by ta unosiła ją do zimnych
obojętnych gwiazd, gdy tymczasem UZIEMNIONY człowiek trwał w oczekiwaniu na
powrót owych minut z tak odległych wypraw
do CZASOPRZESTRZENI…
Taak… PANI EGUCKA już jako mała
dziewczynka tego doświadczała, bo jej pokój
w DOMU – SZKOLE przylegał do amfilady
pustką straszących pokojów toteż z kołdrą na
głowie oczekiwała świtu… chyba się bała, bo
Stasia od św. ZYTY stale głosiła, że w tamtych
pokojach mieszka DUCH numer JEDEN!!!
Pod kołdrą trzymała ogromny BUDZIK,
którego cyferblat przyozdabiały wąsate
wskazówki i elektryczną latarkę. To właśnie
dzięki tym przyrządom dowiedziała się, że
NA PEWNO! inaczej zegar CZAS odmierzał
za dnia, a inaczej NOCĄ.
Wielokrotnie to sprawdzała – ZAWSZE
było tak samo: posługując się wąsatym budzikiem Stasi od św. ZYTY ustaliła, że w dzień
wskazówki się mu kręciły jak w ukropie, a
nocą potrafiły przycupnąć w jednym w tym
samym miejscu, nieczułe na błagania udręczonej czuwaniem ISTOTY.
NOCNE CZUWANIE to wyczerpująca
powinność – ale… POWINNOŚĆ, gdyż
NOC nikogo się tak nie boi jak CZUWAJĄCEGO.
Jeżeli więc zjawia się tak rychło, to po
to by PANIĄ EGUCKĄ zmęczyć! Uśpić! I
wówczas pana Szlacheckiego POKONAĆ!!!
bo NOCY najłatwiej pokonać człowieka

samotnego.
Tak, tak! Bywały przecież NOCE, kiedy
pan Szlachecki odnajdywał siebie w jakichś
nieznanych mu przestrzeniach; nieraz w
bardzo okrutnych sytuacjach się tam znajdował! Jakieś bliżej mu nieznane ISTOTY –
ZŁOWROGIE – go prześladowały… oooo...
przywiązywały go do skały i wysysały z ciała
pana Szlacheckiego POWIETRZE!!! ale w
taki sposób, by nie od razu żegnał się z tym
światem – raz z jego lewej, na przemian z
prawej połowy ciała…
Innym razem nakazywały mu wypowiadać same brzydkie wyrazy, choć przecież
pan Szlachecki w zasadzie ich nie używał…
noooo… Może CZASEM, na swych budowach rzucił MIĘSEM, by robotnicy mieli go
za swego, by tak bardzo nie podkreślać, że
GŁÓWNYM PROJEKTANTEM jest, w biurze
projektów zwanym GENERAŁEM.
Czasami NOCNE MARY nakazywały
mu głodować i daremnie PANI EGUCKA
próbowała mu wcisnąć do ust choćby łyżeczkę ryżu z jabłuszkiem utartym – niczego nie
przełknął, choć odczuwał STRASZNY GŁÓD
skręcający mu kiszki, toteż wydawał żałosne
jęki całą NOC; z takim strasznym jękiem się
niejednokrotnie zrywał, szukając dłoni PANI
EGUCKIEJ niczym LINY RATUNKOWEJ,
która wyciągała go ponownie na powierzchnię ŻYCIA, serwując mu ten zbawienny dla
chorych NUTRI DRINK, sączony przez
słomkę.
Toteż PANI EGUCKA nocami przesiadywana w tym fotelu z IKEI drzemiąc lub
rozmyślając; częściej jednak rozmyślając, bo
MYŚLENIE zawsze coś WYMYŚLI i od razu
jest raźniej; no to może teraz wymyśli, CZY
MOŻNA WIERZYĆ W DUCHY…
Ta dziwna przesyłka z ZAŚWIATÓW
jaką PANI EGUCKA ostatnio otrzymała niby… niby… ją w tym przekonaniu
utwierdzała; surrealistyczny portret PANI
EGUCKIEJ, który w tajemniczych i bliżej
nieustalonych okolicznościach do PANI
EGUCKIEJ dotarł – wskazywał na to, że
METARZECZYWISTOŚĆ ją otoczyła była i
jakoby TAJEMNICĘ ISTNIENIA cokolwiek
odsłaniała – objaśniać chciała.
Oczywiście, że Stasia od św. ZYTY tam
z GÓRY spraw PANI EGUCKIEJ pilnowała – no bo kim była ta stara kobieta, która
do pracowni firanek na ulicy Mickiewicza
w Poznaniu te dwa, ciężkie jak jasny gwint,
mówiąc językiem Stasi (bo to oszklenie,
passpartu w grubym kartonie wykrojone,
złotem poprzecierane ramy ART DECO), bo
tak ona GADAŁA – PRZYTACHAŁA, świstek
z nieistniejącymi numerami telefonów w tej
RZECZYWISTOŚCI dla ZMYŁY pozostawiła
była… KIM?!!
Jednakże uważny czytelnik (PANI
EGUCKA takim), na odwrocie tego karteluszka mógł odczytać – odczytywał ulubione
porzekadło Stasi od św. ZYTY:
PISZ NA BERDYCZÓW
bo Stasia od św. ZYTY też z KRESÓW
i widocznie coś o tym Berdyczowie wiedziała.
Taak!!! Jasne, Stasia od św. ZYTY temu

str. 13

KIELCZASTEMU tam w ZAŚWIATACH
– rozmyślała – konstatowała PANI EGUCKA – pomogła wypełnić obietnicę jaką
KIELCZASTY za swego życia złożył PANI
EGUCKIEJ, by teraz mógł się cieszyć ŻYCIEM
WIECZNYM.
Obraz, niby to zwyczajnie, zawisnął na
ścianie nad biedermajerowską sekreterą, ale
stale o tym, że PANI EGUCKA się wplątała –
zaplątała była w tę METARZECZYWISTOŚĆ
przypominiał.
– No i dobrze – naraz do przysypiającej
na owym fotelu z IKEI PANI EGUCKIEJ
zagadała tam z GÓRY Stasia od św. ZYTY –
to po to, abyś PANI EGUCKA w tym fotelu
tak przesiadując nocami nigdy się na zapas
nie zamartwiała, bo to zawdy ktosik WIĘKSZEJSZY – INKSZY twoich spraw pilnuje…
sama się nie raz, i nie dwa o tym przekonasz – ją pocieszała – uspokajała, bo PANI
EGUCKA miała teraz zmartwień bez liku,
odkąd niespodziewanie CIERPIENIE pana
Szlacheckiego na łoże powaliło, bezsilnym
ciałem naznaczyło.
Ale tylko CIAŁEM! Bo jego INTELEKTU (dwa fakultety Politechniki Warszawskiej
też swoje robiły) i poczucie humoru – cechy
ludzi wybitnie inteligentnych – nie naruszyło
– się nie odważyło…
Choć CIAŁO mdłe, ale DUCH... DUCH,
osobliwy element DUSZY ludzkiej... starożytni Egipcjanie o tym wiedzieli... zachwycała
się PANI EGUCKA, gdy tak każdego ranka
z panem Szlacheckim konwersowała.
Tak, ta kondycja MÓZGU pana Szlacheckiego ustawicznie PANIĄ EGUCKĄ
intrygowała i by nie stracić z nim kontaktu,
to CIAŁO MDŁE pana Szlacheckiego pielęgnowała z najwyższą starannością... MÓZG
pana Szlacheckiego – niczym KAMIEŃ
SZLACHETNY – posiadł dziwną – posiadał dziwną skrywaną wartość, którą PANI
EGUCKA chciała eksplorować i odkrywać...
wciąż na nowo... wciąż na nowo; można powiedzieć, że zachwycił był i uwiódł PANIĄ
EGUCKĄ bez reszty.
Natura pana Szlacheckiego posiadała
nieprzebrane skarby dobroci, hojności dla
innych, wyrozumiałości; nigdy nikogo nie
skrzywdziła – nawet złym, czy niezręcznym
słowem nie obraziła, zaś delikatność połączona z owym poczuciem humoru – zadziwiała!
Raz po raz przepraszając PANIĄ EGUCKĄ za uciążliwe obowiązki pielęgnacyjne, nie
omieszkał dodawać:
– Najlepszą inwestycją jaką robi mężczyzna to DOBRA ŻONA – kupiłem cię w
Urzędzie Stanu Cywilnego… lata 50 – te to
były ubiegłego wieku, a ja pamiętam to jak
dziś… za 17 złotych…
– PANI EGUCKA parskała śmiechem
i dodawała – Na naszą studencką w on czas
kieszeń to BYŁ pieniądz! – to przypomnienie
MŁODOŚCI!!! naraz całe odium trudów
dnia dzisiejszego znikało, a PANI EGUCKA
nadal się coraz to nowych dowodów na to, jak
funkcjonuje MÓZG człowieka DOBREGO i
MĄDREGO, doszukiwała, by móc dać odpór
owym REPTOIDOM na nasze cierpienia
czyhającym, by się nimi nakarmić.
Taak… pan Szlachecki znoszący ze
spokojnym uśmiechem wyrozumiałości dla
niepojętego LOSU swoje CIERPIENIA dawał
dowód HARTU DUCHA, którego nawet i te
JASZCZURY ZMIENNOKSZTAŁTNE – REPdokoñczenie na str. 14

str. 14
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Pisz...
dokończenie ze str. 13

TOIDY przeklęte nie zdołały zmóc.
Oczywiście, PANIĄ EGUCKĄ też zadręczać próbowały... bo ta BEZSENNOŚĆ w SEN
bezsensowny wrzucana… owe DEFEKACJE
straszliwe dla subtelności DUCHA… ABLUCJE uciążające unoszeniem BEZWŁADNEGO CIAŁA, które nadrywały jej ścięgna
przytwierdzone do żeber, toteż swój LOS też
cierpliwie znosiła... ten fizyczny ból całego
zmaltretowanego obowiązkami czynienia
DOBRA jej JESTESTWA? w tym fotelu, w
czas nocnych, bezsenności, którą „sen bez
sensu”? zasłaniał był? przed REPTOIDAMI
skrywała, by jej bólem serwowanego ŻARCIA
nie miały – dostawały...
Wszystko przesłaniała przed nimi CIERPLIWOŚCIĄ – CIERPLIWOŚCIĄ, która
przynosiła SPOKÓJ, a wywyższała właściwości
DUCHA, stając się WYROZUMIAŁOŚCIĄ
dla niedostatków CIAŁA...
Tylko NOC?... taka niepojęta w tym, że
tylko ona mogła w tym „śnie bez sensu” zagubić nas wraz ze wszystkimi CIERPIENIAMI?
NOC, przyjaciółka REPTOIDÓW? Tego
by PANI EGUCKA nie chciała... ta jej dziecięca dociekliwość jej podpowiadała, że NOC
należy uśpić CIERPLIWOŚCIĄ…
PANI EGUCKA była przecież chemiczką – na CIERPLIWOŚCI się znała!
– Na siedem CNÓT chemika – głosił
nieustannie na swych wykładach profesor
chemii nieorganicznej Alfons KRAUZE –
pięć pierwszych to CIERPLIWOŚĆ, dopiero
potem dociekliwość, a na końcu TALENT.
Zatem CIERPLIWIE w fotelu z IKEI
przesiadywała, a aby CZAS szybciej upływał
się oddawała ROZMYŚLANIU – penetrowała
swój MÓZG – taki LAMUS, do którego wrzucała przeżyte dnie...
Stos rupieci to był? SKARBÓW? Sama
nie wiedziała, gdy do niej, z tego LAMUSA
się wyłaniały… po co TE? A nie inne? PRZYPADKÓW w życiu nie bywa, więc: DLACZEGÓŻ to porzekadło? HASŁO jakoweś? Ją
napastowało??? STALE głosiło:
PISZ NA BERDYCZÓW
WŁAŚNIE!!! NOCĄ! W tym fotelu.
Znów METARZECZYWISTOŚĆ ją dosięgała?
PISZ NA BERDYCZÓW… czyyyli? – rozważała – od doktora Stefana PASTUSZEWSKIEGO to słyszała… HASŁO OWO trywialnością podszyte? PISZ NA BERDYCZÓW…
ŻYDZI, którzy zajmowali się handlem, tym
hasłem się ponoć skrzykiwali byli, bo ten
YNTERES… YNTERES… ale PANI EGUCKIEJ ten adres – jej TRZECIE OKO zawsze
coś więcej dostrzegało – wydał się być nieco
enigmatyczny...
Może dlatego, że w ten adres dziadka
ICZA herbu MOGIŁA a nawet TRZY teorie
DUCHA EPOKI się wciskały?
– Nie można błądzić po TRADYCJI
– filozofował dziadek, by się od tego błądzenia ocalić – dodawał – trzeba pochwycić
DOBRO: nieodwołalne i nie epokowe – bo
WIECZNE... tkwiące w CZŁOWIEKU DOBRO… – dziadka brzydziły teorie postmodernizmu, NOWEGO RENESANSU czy
LUDZKOŚCI POZAMETAFIZYCZNEJ.
Dziadka interesowała jedynie historia widziana przez pryzmat DOBRA by ludzkość
przetrwała – przetrwać mogła, bo DOBRO
tkwiące w CZŁOWIEKU – oczywiście, że

nie w ISTOCIE CZŁEKOPODOBNEJ (czy
myślał o REPTOIDACH? wiedział również
o nich?! – zastanawiała się PANI EGUCKA),
bo DOBRO tkwiące w CZŁOWIEKU jest
niezniszczalne...
PISZ zatem NA BERDYCZÓW… W
dzieciństwie PANI EGUCKA każdego ranka
wraz z dziadkiem w przestronnej jadalni w
domu – SZKOLE w OWIE śniadała i jego
opowieści o tym najciekawszym regionie
Europy Środkowo–Wschodniej wysłuchiwała
była jako, że RÓD ICZÓW – BILEWICZÓW
herbu MOGIŁA a nawet TRZY z tych KRESÓW – ze ŻMUDZI – się wywodził, toteż
dziadek genetycznie wręcz tęsknił do tych
bezkresnych równin falujących trawami
pięknie wykłoszonymi… każde źdźbło inne...
co jedno to piękniejsze… najpiękniejsze
chyba były jednak takie trawiaste drżące
serduszka zwisające z łodygowatych nitek...
jak się zwały?
Brat – antropolog profesorowaty by
wiedział, ale teraz z kolei poleciał do Australii w sprawie Aborygenów, a właściwie
pewnej martwej Aborygenki przechowywanej
w kórnickim pałacu... ale to już inna historia… – mruczała PANI EGUCKA, bo naraz
w ten SEN BEZ SENSU na chwilę wpadła…
Otrząsnęła się z niego natychmiast – ABORYGENKA? Nieee, wróćmy raczej na te łąki…
ooo… łąki pana von HOFF – rozmarzyła
się PANI EGUCKA – kto przez nie prze-

brnął – oczywiście, była to PANI EGUCKA
– nawet do niewiadomych czasów odległych
sięgającego KURHANU docierał; wicher na
tamtych dziadkowych STEPACH wiejący,
zawsze ją popychał w to oddalenie od świata
RZECZYWISTEGO w stronę METARZECZYWISTOŚCI. Zatem CIAŁO pozostawiała w
niecce – kraterze kurhanowym – ta wklęsłość
w jego środku kolebką tego CIAŁA była,
gdy jej najcenniejszy składnik DUSZY – jej
DUCH! – penetrował NIEBIOSA i uchylał
drzwi do innych ŚWIATÓW, które na pewno
by ujrzała, gdyby nie gorejące słońce, które
wypalało śmiałkowi – PANI EGUCKIEJ –
oczy, zagradzając dostępu do nich.
Teraz, na tym fotelu z IKEI też rozbolały
ją oczy, ale tym razem CIEMNOŚĆ ją napastowana – przypominała – upominała, że
pora snu ma swe prawa... ale pan Szlachecki
przez sen dopytywał o drogę do domku swej
matki PraSzlacheckiej, bo ona właśnie postawiła była na stole kuchennym dla niego
kubeczek gorącego mleka.
– Wystygnie... ubolewał – zaraz mi kot
MRUCZOŃ je wypije... – żałośnie pojękiwał.
PANI EGUCKA natychmiast go przywołała do rzeczywistości, podając pojemniczek
z NUTRI DRINKIEM, który chory śpiesznie,
wręcz łapczywie wypił i ponownie, jak dziecko zasnął.
Zaś PANI EGUCKA, by „SEN BEZ SEN-
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SU” jej nie zasłonił ponownie zanurzyła się
w swoje rozmyślania... aha... Tak, tak, była
małą dziewczynką i każdego ranka śniadała z
dziadkiem ICZEM, a teraz zapragnęła ocalić
– zbierała w tym celu okruchy dziadkowych
słów – tamten, odeszły w przeszłość świat
kultury, obyczajów, gdzie na pierwsze miejsce
zawsze się wysuwało hasło:
BÓG – HONOR – OJCZYZNA
obligujące ówczesnych ludzi do walki
i cierpienia.
Tak więc, kiedy dziadek kończył śniadać – wznosił kryształową SZKLENICĘ, tę
jeszcze z LITWY, bo tam właśnie w radziwiłłowskim GRZECZU, w fabryce szkieł i
zwierciadeł ozdobnych takie SZKLENICE
wyrabiano.
– SZKLENICĘ – głosił dziadek – a nie
SZKLANICĘ a drzewiej – dodawał – ŚKLENICĘ, bo taki – jeszcze z czasów saskich
pochodzący – kubek szklany do napojów
posiadał; przedziwny, ze szkła niezwykłej
piękności, na którym była wyrżnięta niewiasta przestraszona napaścią mężczyzny
z włócznią i dwoma latającymi potworami,
chyba szatana i węża! WĘŻA!!! znów ten
JASZCZUR zmiennokształtny się nam
tu objawiał jak nic!!! – westchnęła PANI
EGUCKA – że też ludzie ich nie dostrzegali
tych REPTOIDÓW przeklętych, z KONSTELACJI DRAKO przybyłych, gdy tak one – według Stasi od św. ZYTY – wyraźnie wszędzie
w oczy się WSTAWIAŁY!!! BEZCZELNIE
wręcz! – dopiero teraz, w tym fotelu z IKEI
przesiadując, zastanowieniem tknięta PANI
EGUCKA zrozumiała, że ta TAJNA TEORIA
DZIEJÓW nam ukazana, że nie trzeba nawet
jej TRZECIEGO OKA! Wszystko! Wszystko
zrozumiała – skąd się brały te cierpienia
pana Szlacheckiego też!
Bo i skąd brałby się na tej ŚKLENICY
ten szatan? Ten WĄŻ latający… a nawet
NAPIS tak bolesny, jak westchnienie całej
prześladowanej KOBIECOŚCI:
NIKT NIE WIE MOYEY BIEDY…
Że też ludzie obecności REPTOIDÓW,
na każdym kroku ich prześladujących, a widocznych GOŁYM OKIEM!!! nie dostrzegali
– ubolewała PANI EGUCKA. Niepotrzebne
tu TRZECIE.
Chory spał i oddychał teraz łagodnie
jak dziecko, toteż PANI EGUCKA delikatnie wcisnęła guziczek pilota i opuściła
wężgłowie łóżka ponownie do pozycji nieomal horyzontalnej i rozsiadłszy się jeszcze
wygodniej na tym fotelu wolteriańskim z
IKEI – ułożyła teraz nogi na podnóżku – do
wspomnień o mądrym i dobrym dziadku
ICZU powróciła była; bo te jego SKARBY
WIEDZY…
Zatem... dziadek wznosił kryształową
ŚKLENICĘ – PANI EGUCKA potargane
tym CZUWANIEM myśli ponownie scalała –
wypełnioną po brzegi sokiem z marchewki,
który Stasia od św. ZYTY serwowała rankiem
(już nie to zdrowie, nieee… by dziadek TOKAJ spijał) i wypowiadał TOAST – dawny,
żmudzki – by PANI EGUCKA żmudzkimi
toastami posługiwać, się umiała – je rozumiała:
W RĘCE PAŃSKIE PERSWADUJĘ…
zaś PANI EGUCKA, przez dziadka wyuczona, odpowiadała ze swadą prawdziwej
kresowianki:
BYNAJMNIEJ!
i też swój marchewkowy napój sączyła.

Jak wszystkie, odeszłe już do przeszłości KRESOWIANKI, cerę miała jak KREW
Z MLEKIEM i dwa jasne grube warkocze,
bo nie było w całej RZECZPOSPOLITEJ
bardziej gładkich panien nad KRESOWIANKI.
Znów roztańczyły się jej myśli...
PISZ NA BERDYCZÓW… a więc zanoś
prośby do krainy, gdzie pracowite DUCHY
PRZODKÓW przebywają (no właśnie: w DUCHY wierzyć należy – upewniała samą siebie
PANI EGUCKA), przybywają, pomagają,
pomagać będą, jeśli je z MIŁOŚCIĄ o pomoc
poprosimy? – domyślała się PANI EGUCKA,
zatem przywoływać je w trudnych chwilach
postanowiła była.
DUSZE zmarłych przodków? przecież to
one nawet DUCHEM NARODU zarządzały,
bo skąd by się ten DUCH NARODU brał?
oczywiście, że te SZLACHETNE bo i te podłe
też grasowały, ale DUCH NARODU zawsze je
zwyciężał – kombinowała PANI EGUCKA.
PANI EGUCKA przypomniała sobie,
że onegdaj się zajmowała ARCHETYPEM
DUSZY przecież... te wierzenia starożytnych
Egipcjan wiele wyjaśniały; uzasadniały poglądy dziadka ICZA, że DUSZA i CIAŁO to
nie wszystko, co stanowi o człowieku... że,
jeszcze ten DUCH! Tak, starożytni Egipcjanie to wiedzieli, że oprócz CIAŁA i DUSZY
istnieje jeszcze DUCH; wiedział też o tym
Adam Mickiewicz, kiedy pisał swoją ODĘ
DO MŁODOŚCI:
BEZ SERC, BEZ DUCHA to szkieletów
ludy…
Jakże wyraźnie natchniony poeta (KTO
mu takie słowa podpowiadał?) nam wyjawiał
– przypominał, że DUSZA człowiecza składa
się jeszcze z DUCHA.
Ileż to razy mawiamy: HART DUCHA!
Ma go człowiek – wyjątkowy, czasami ujawnia
się ten HART DUCHA w okolicznościach
wymagających od nas nawet HEROIZMU!!!
Niech PANI EGUCKA sobie nie wyobraża,
że jakimś takim HARTEM DUCHA się legitymuje, gdy tak po nocach, przy chorym panu
Szlacheckim w tym wygodnym fotelu z IKEI
przesiaduje... nieee... to za mało, bo PANI
EGUCKA spełnia zwyczajnie swój LUDZKI
OBOWIĄZEK – nie rzuca się słów na wiatr,
kiedy przy ołtarzu się składa PRZYSIĘGĘ, że
NIE OPUSZCZĘ CIĘ AŻ DO ŚMIERCI… ale:
AD REM, wróćmy do tego DUCHA... istnieje
też DUCH DUCHÓW – DUCH EPOKI...
ooo... taki wiek XX... potworne MORDERSTWA tego wieku, przez DUCHA NARODU niemieckiego ludzkości serwowane...
widocznie DUCHY DUCHÓW morderczych
ze swych CIAŁ wówczas powyskakiwały i cały
dwudziesty wiek opanowały były. Małą PANIĄ
EGUCKĄ też dopadły... WIELKOPOLSKĘ
– POZNAŃSZCZYZNĘ wcieliły do RZESZY,
nazwały WARTEGAU… polską inteligencję
wymordowały OJCA PANI EGUCKIEJ też;
wyrzuciły z domu – szkoły polskiej i nakazały mieszkać w zrujnowanej ruderze bez
podłogi na HUBACH w OWIE. W dawnej
polskiej szkole, gdzie rodzice PANI EGUCKIEJ mieszkali, FRAU LILI KETTE polskie
dzieci maltretowała – te do dwunastego
roku życia, bo te starsze, PANI EGUCKIEJ
siostra też, od dwunastego roku życia bądź
u BAUERA, bądź przy sadzeniu lasu od
piątej rano do piątej wieczór o głodzie i
chłodzie pracowały. Tym małym lepiej nie
było, bo FRAU LILI KETTE... ten jej okrutny
MORDERCZY DUCH, który w niej siedział...
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lekcje zaczynała od dyscyplinowania polskich
dzieci: dziewczynki wyciągały swoje małe
chude łapięta, a ona potężną trzciną w nie
waliła; chłopcy mieli lepiej – przekładała ich
przez ławę szkolną i kijem do wskazywania
przedmiotów na obrazkach... das ist meine
Mutter... das ist Grossvater... – z sadystyczną
lubością okładała; chłopców mniej bolało, bo
wszywali sobie w porcięta KOCIE SKÓRKI.
Ooo! Tak!!! Tu trzeba było zaciąć zęby,
by nic dostać podwójnej porcji bicia – za cofnięcie dłoni przed uderzeniem; tak, wtedy na
pewno potrzebny był HART DUCHA.
A GŁÓD?! Jedna kromka chleba na
tydzień przydzielana... toteż kłosy się na ścierniskach zbierało, wydłubane z nich ziarenka
wrzucało do PRZEDWOJENNEGO młynka
do kawy mełło i papkę na wodzie gotowało; w
lecie podgryzało się rosnący na rowach BABI
CHLEB – malutkimi zielonymi kuleczkami
„ZAJADAŁO” się GŁÓD! GŁÓD! GŁÓD!!!
HART DUCHA... pamiątką po nim stał
się jej serdeczny palec u prawej dłoni, bo
bicie naderwało mu nieodwracalnie ścięgna i
czasami żałośnie się kiwał na wszystkie strony,
czasami zwisał... ale – co tam jakiś słaby palec
– PANI EGUCKA od małego do trudów życia
– ich pokonywania zaprawiona – zahartowana; teraz ma wygodny fotel z IKEI, na stoliku
obok CIASTO HRABIEGO – świeżymi drożdżami pachnący pakowaniec…
Tylko ta BEZMIERNA BEZSENNOŚĆ…
nie spać… nie spać… bo może sobie to
ubrdała, że gdy SEN BEZ SENSU ją zasłoni,
NOC jakąś krzywdę Szlacheckiemu wyrządzić
może.
Niee, nie zaśnie – jeszcze daleko do
świtu, zatem rozmyślać nam trzeba o meandrach życia... spokojnie: wróćmy do tych
EGIPCJAN! – postanowiła.
Według egipskiego schematu ISTOTY
LUDZKIEJ (skąd oni to wiedzieli?), DUCH
– to inaczej INTELIGENCJA DUCHOWA,
niebiańska ISTOTA istniejącą niezależnie
od reszty człowieka, ale jak NIEBIAŃSKA u
jednych ludzi? nieee – u wszystkich LUDZI,
bo diaboliczna jedynie u tych REPTOIDÓW
– JASZCZURÓW ZMIENNOKSZTAŁTNYCH, a to przecież NIELUDZIE.
Nie bez racji swą śmiałą tezę głosił
Eustachy RYLSKI, jeden z ulubionych pisarzy PANI EGUCKIEJ (też z KRESÓW, też
ukochał ŁĄKI) wpisywał się w nią przecież
– świadomie? Nieświadomie? – w TAJNĄ
TEORIĘ DZIEJÓW.
Chyba nieświadomie, bo nie nazwał
REPTOIDÓW po imieniu, a jednak musiał
coś o nich wiedzieć INTUICYJNIE – pisząc:
NIE WSZYSCY LUDZIE BĘDĄ ZBAWIENI, bo nie wszyscy mają DUSZĘ (może
powinien dodać: i DUCHA?), bycie CZŁOWIEKOPODOBNYM jeszcze nie oznacza,
że się jest CZŁOWIEKIEM!
Pełna zgoda – można być przecież
imitacją człowieka – REPTOIDEM, a to są
właśnie STWORY BEZDUSZNE?... Myśli
się plątały… do świtu jeszcze daleko, zegar
za ścianą u GARGAMELA wybił dopiero
TRZY razy…
TRZECIA… na wsi pieją koguty i złe
duchy? REPTOIDY się skrywają – przepadają? Za dużo się o nich nie wie… trzeba szukać w starych księgach... życie obserwować,
zwłaszcza, że się posiada TRZECIE OKO i
WIDZI się więcej… WIDZI!
cdn.
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„Okulary” i rzeczy
„Starożytna sentencja grecka powiada, iż
ludzi dręczy mniemanie, jakie mają o rzeczach,
a nie rzeczy same. Byłoby to wielką zdobyczą
dla ulżenia nędznej ludzkiej kondycji, gdyby
kto mógł ustalić i rozpowszechnić prawdę tego
twierdzenia. Jeśli zło ma przystęp jedynie drogą
naszego sądu, zdaje się, że jest w naszej mocy
gardzić nim albo przekształcić na dobre. Jeśli
rzeczy zdane są na naszą łaskę, czemuż nie mielibyśmy ich zażywać lub też przysposabiać wedle
naszej korzyści? Jeśli to co nazywamy złem albo
cierpieniem, nie jest ani złem, ani cierpieniem
samo w sobie, jeno tylko wyobraźnia nasza daje
mu tę własność, w naszej jest mocy ją odmienić;
i skoro możemy w tym wybierać, jeśli nie niewoli
nas tu żaden przymus, osobliwi z nas zaiste
szaleńcy, aby się upierać przy zapatrywaniach
najbardziej nam dotkliwych, i dawać chorobie,
ubóstwu i hańbie smak zły i cierpki, skoro możemy dać im dobry i skoro los dostarcza jedynie
materii, do nas zasię należy nadać jej kształt
i formę.” pisze Michel de Montaigne w XI
rozdziale pierwszego tomu Prób, rozdziale
opatrzonym podtytułem „Iż poczucie dobrego
i złego zależy w znacznej mierze od naszego o
tym mniemania”.
Jak zawsze ostrożny ( i bardzo dobrze)
w formułowaniu wniosków ostatecznych
twórca formy jaką jest esej dotyka tu spraw,
które, jak również widać z cytowanych słów,
znane są prawie od początku formułowania
się myśli ludzkiej, prawie od źródeł filozofowania. To w jaki sposób rzeczy są postrzegane przez nas nie zależy od nich, a od nas.
To odkrycie, choć ma już tyle lat, wciąż jest
aktualne, czyli jak stąd można wnioskować
nie doczekało się jeszcze autentycznego
ukonstytuowania. Albo – nie jest prawdą.
Że jest los, który nam przynależy i nam nic
do tego. Ale jeżeli tak, to po co te biblioteki uginające się pod ciężarem książek,
które powstały po? Czy to jedna wielka
ludzka pomyłka, czy jednak sprawy mają
się inaczej? Uderzam tu w wysokie C. Może
lepiej by było, gdybym nieco stonował
mając w pamięci ów podtytuł, którym jest
opatrzony ten, sądzę najwybitniejszy esej
pana Michała? Niejednokrotnie bowiem
okazuje się, że takie stawianie sprawy na
ostrzu noża nie sprzyja dobrym rozstrzygnięciom. Warto było jednak to poczynić,
aby ukazać wartość i znaczenie tego czym
mogę się teraz zająć.
Montaigne dotyka w swym eseju zdarzeń ludzkich, by tak rzec, ekstremalnych,
a zatem istotnych. Choroba, ból, śmierć,
to są nasze sprawy, które dotykają nas najbardziej. To są te rzeczy, które określamy
jako zło. Poza tym – dostatek i niedostatek,
a zatem kwestia pieniądza, również w tym
się zawiera. Ważne i w tym wszystkim chyba
najistotniejsze wydaje się to – jak to widzi
nasz rozum; ale chyba nie tylko on, to rzecz
wyobraźni, jak wspomina autor.
I tu warto powtórzyć: „(...) ludzi dręczy
mniemanie, jakie mają o rzeczach, a nie rzeczy
same.” Mniemanie to tyle co sąd, pogląd,

zdanie o danej sprawie. „Wszystko jest dobre
i złe wedle naszego odczuwania” pisze Montaigne i podaje szereg przykładów potwierdzających to zapatrywanie. Egzemplifikacji
opisujących właśnie kwestię śmierci, choroby,czy bólu a także dostatku i tegoż braku.
Wszystko więc, jak z tego wynika, zależy od
sposobu widzenia. Można więc nie lękać
się śmierci, o chorobie powiedzieć że jej
nie ma, tak samo stwierdzić na temat bólu,
o bogactwie czy ubóstwie nie wspomnę.
To moje wysokie C, o którym kilka wersów
wyżej spławia Gaskończyk takim sformułowaniem: „Los nie świadczy nam ani złego, ani
dobrego; dostarcza jedynie materii i nasienia po
temu: to dopiero dusza nasza, potężniejsza od
niego, obraca i stosuje, jak się jej podoba: ona,
jedyna przyczyna i pani własnego szczęścia lub
nieszczęścia.”
Dlaczego zatem dzieje się tak, że lękamy się śmierci, a przede wszystkim, gdy
dotyka nas choroba, ból, czy ubóstwo nie
traktujemy tego jako dobro, lecz w sposób by wydawało się naturalny, jako zło?
Co nami powoduje, że „(...) osobliwi z nas
szaleńcy, aby się upierać przy zapatrywaniach
najbardziej nam dotkliwych, i dawać chorobie,
ubóstwu i hańbie smak zły i cierpki, skoro możemy dać im dobry (...)” Zanim odpowiemy
na to pytanie powiedzmy co na temat
najbardziej dotkliwego w życiu zjawiska
jakim jest ból, ma do powiedzenia Pierwszy
Eseista. „Jak nieprzyjaciel tym zajadlej ściga
nas w ucieczce, tak samo ból wbija się w pychę,
gdy widzi, że drżymy przed nim. Znacznie okaże
się ustępliwszy temu, kto stawia mu czoło: trzeba zebrać się w sobie i dać mu krzepki odpór.
Pierzchając i cofając się wstecz, wołamy go ku
sobie i ściągamy go sobie na głowę.”
Gdy czytałem te słowa przypomniał
mi się wiersz, który napisałem krótko po
pobycie w szpitalu onkologicznym. Rzecz
dotyczy cierpienia, czyli i bólu. Jego pointa
brzmi tak: „i bez nadziei że minie/ przychodzi
łatwiej/ najlepiej jeśli to możliwe/ nie zwracać
na nie uwagi// być może się obrazi/ i pójdzie”.
Poniekąd pisz wymaluj słowa pana Michała, a wtedy nie czytałem jeszcze Prób,
co może wstyd przyznać, ale nie szkodzi.
Dobrze jest potwierdzić swoje spostrzeżenia widzeniem innych. Widać coś w tym
sposobie postrzegania rzeczywistości jest,
że faktycznie cierpienie, ból to „persony”
pyszne, o wysokim, rozbuchanym własnym
ego i dlatego jedynym na nie sposobem
jest, jak przedstawiłem powyżej, czyli – nie
zwracać na nie uwagi.
Co z nas zatem za osobliwi szaleńcy zapytam słowami Mistrza? Dlaczego
widzimy zło w chorobie, bólu, śmierci,
czy niedostatku? A powiem i więcej, czego Montaigne nie był zbyt, by tak rzec,
dobrym wzorem – chodzi mi o miłość i
relacje pan i pani. Dlaczego pojawia się
i tam? Odpowiada Montaigne takim oto
cytatem: „Jeśli złem jest żyć w potrzebie, to z
drugiej strony, nie ma żadnej potrzeby, aby

żyć w potrzebie. - Nikt nie trwa długo w złem,
chyba z własnej winy.” Nie znalazłem źródła
tego cytatu, zatem nie wiem czyje to to
słowa. W każdym bądź razie pan Michał,
w tłumaczeniu Boya – Żeleńskiego, zawarł je w cudzysłowie, jakby cytat. Zresztą
mniejsza o to. To świetne słowa. I równie
znakomicie pasują do mojej (pan i pani)
insynuacji. Bo jak powiedziałem wcześniej
w, by tak rzec, te sprawy autor zbytnio się
nie zagłębiał i miał do nich, powiedzmy
tak, bardzo „racjonalny” stosunek. O
czym piszę?
Kazimierz Chłędowski w eseju Montaigne, czytamy: „Pożycie (...) z żoną było,
że tak powiem, poprawne, ale nie wychodziło
poza granicę zwykłych związków rozumno –
matrymonialnych. Jak się zdaje, żeniąc się zobowiązał się w poufnych rozmowach zachowywać
względną wierność, une fidelite relative, swej
połowicy; później jednak dziwił się, że bardziej
obserwował to prawo małżeńskie, aniżeli się
początkowo spodziewał. Przypisać to zapewne
trzeba jego wygodnemu usposobieniu.” I aby
dodać kolorytu temu zauważeniu ów wytrawny eseista przełomu XIX i XX wieku
dodaje jeszcze, że Montaigne miał pięć
córek z których aż cztery zmarło i pisze o
tym: „Liczba dzieci tak mało go zajmowała,
że raz nawet zapomniał, ile mu córek umarło;
był trochę roztrzepany, jak każdy Gaskończyk”. Esej Chłędowskiego jest napisany z
pewną swadą, może nieco koloraturową,
tym niemniej, mam wrażenie dobrze odzwierciedlającą charakter pana Michała.
Wspominam o tym tylko dlatego, aby dać
wiarę, tym słowom, które w interesującym
nas temacie pisał.
Potrzeba, wracamy do tematu. „(...)
nie ma żadnej potrzeby, aby żyć w potrzebie.”
No przecież pisz i wymaluj nauka chrześcijańska i na dobrą sprawę każda szanująca
się religia. Wyzbądź się własnych pragnień
i potrzeb. Trwamy więc w złym, tylko i wyłącznie z własnej winy. I tej, a tym samym i
tego zła trzeba się po prostu pozbyć traktując, powiem lapidarnie – jako dobro.
Tylko jak to uczynić, skoro ból, choroba, relacje z drugim człowiekiem stanowią inaczej? A do tego dochodzi jeszcze ta
śmierć. Potęguje się wokół nas to zło.
Tylko, czy to jest zło? Wracamy do
punktu z którego to wszystko. Przypomnę:
„(...) ludzi dręczy mniemanie, jakie mają o
rzeczach, a nie rzeczy same.” Śmierć nie jest
złem, a tylko to co wokół niej stwarzamy,
całe to ansambl, które pojawia się w jej
przestrzeni. To ono jest powodem naszego
przygnębienia, żałoby jak pisze słusznie
pan Michał. My to stwarzamy poprzez nasze - tradycji trzeba dać zadość. Cały ten
teatr. W rozdziale XIV („Jako filozofować
znaczy uczyć się umierać”) Prób czytamy: „Sądzę po prawdzie, iż to owe wydarzenia i straszliwe ceremonie, jakimi ją otaczamy, bardziej
nas przerażają niż ona sama: owe zupełnie
nowe formy życia; krzyki matek, kobiet i dzieci;
odwiedziny wzruszonych i przerażonych osób,
obecność licznej służby, wybladłej i spłakanej;
przyćmiony pokój, zapalone świece; wezgłowie
otoczone lekarzami i księżmi; słowem, sama
groza i przerażenie dookoła nas: oto czujemy

Akant 10(270)2018

się pochowani i pogrzebani! (podkreśl. J.O.).
Dzieci lękają się nawet swych przyjaciół, kiedy
ich ujrzą w masce: tak i my. Trzeba zdjąć maskę
równie z rzeczy, jak osób; a gdy ją zdejmiemy,
ujrzymy pod nią tę samą śmierć, którą jakiś
pachołek lub prosta dziewka służebna przebyli
niedawno beż lęku i obawy. Szczęśliwa śmierć,
która nie zostawia czasu na przygotowania
tych wspaniałości!”
Wprawdzie dziś pochówek i cały jego
ceremoniał nie jest już tak dotkliwie druzgocący jak niegdyś, maska nie jest tak
dotkliwa, tym niemniej ma rację Montaigne pisząc, że w tym „(...) oto my czujemy się
pochowani i pogrzebani”. Maska w dalszym
ciągu obowiązuje. Maska odpowiednia do
tego, jak dziś dzieje się śmierć. Tamtych
ceremonii z pewnością dzisiejszy człowiek
by nie wytrzymał. To temat do ponurych
w swej istocie rozważań: Maska dotycząca
śmierci, wczoraj a dziś. Temat eseju nie
dla mnie. A ona jest, ale nie dlatego, że
tak chcemy, lecz że uważamy, iż tak czynić
należy. Ten, który umarł wcale tego nie
wymaga i mu na tym nie zależy. Ba, byłby
podejrzewam rad, gdyby działo się inaczej.
Tylko nie może nam tego powiedzieć.
Dlaczego więc my to robimy?
Ze względu na samych siebie. Nigdy
nie jesteśmy pewni, czy relacje między
nami a zmarłym były w stu procentach odpowiednie, to budzi w nas poczucie winy
i żal, że może mogło być inaczej. Chcemy
mu to w jakiś sposób wynagrodzić. A to,
bo nie może dziać się inaczej,a poprzez
całe to ansambl, które nas będzie odpowiednio, by tak rzec, nastrajać negatywnie.
Tak się karzemy. Jakbyśmy mówili: umieram wraz z tobą, aby dopełnić, czego nie
dopełniłem. Tylko, że to niemożliwe i to
jest nasze wielkie kłamstwo.
A nawet gdy relacje między zmarłym
a nami były w stu procentach wzorowe,
wtedy jest w nas poczucie tegoż straty.
Wtedy również umartwiamy się otoczką
śmierci, a nie jej faktem. Nie „pozwalamy”(jakbyśmy mieli coś tu do powiedzenia)
bowiem zmarłemu, by tak rzec, zająć się
innymi sprawami poza nami. Zerwane
zawsze nagle relacje tworzą w nas pustkę
i nie dbamy o to, czy taką samą powodują
one u tego, który zmarł. Może on wcale
takiej nie ma. To powinno nam coś powiedzieć. W śmierci bliskich stwarzamy w
sobie ból rozstania poprzez odpowiednie
obrazy, które nas, mówiąc kolokwialnie
– dołują. Tylko, czy to coś dobrego powoduje u nas? Wprawdzie nie wiemy, czy
u zmarłego. By musiał żyć, aby na to nam
odpowiedzieć. I tu jest nasz problem. Ale
czy w istocie?
Gdy za życia ów bliski miał faktyczny
problem, toczyło go jakieś zło, czy wtedy
tylko temu przytakiwałeś, czy też próbowałeś w jakiś sposób temu zadziałać, coś
powiedzieć, podpowiedzieć, z pewnością
tak. Tu nie możesz. Ale czy masz nadzieję,
że jest O.K.? A może nie? Że bez twojego
udziału wszystko runie? Znowu ty? Pisz,
wymaluj. Czyż nie ma racji Montaigne
twierdząc, że to jakbyś umierał, gdy umiera twój bliski zmarły. Że to jest maska. Bo

przecież nie ty, a on umarł. Twoja maska
jest tego – powiem mocno - ubzduranym
refleksem.
Podobnie rzecz ma się z chorobą,
bólem, poczuciem niedostatku w sferze
finansowej, relacji kobieta – mężczyzna,
czy jakichkolwiek innych. A wnioskować
to można choćby z tego, że śmierć nie
jest czymś odrębnym od życia, a jest jego
częścią.
Tu warto może jeszcze dwa słowa
o chorobie. Moją uwagę zwraca fakt relacji pomiędzy chorym a tymi, bliskimi,
których to dotyczy. Doświadczyłem tego
na własnej skórze. A, by tak rzec, z tego
powstał wiersz, wtedy gdy już mogłem
pisać, Dygresja na temat cierpienia. Jego
pointę już cytowałem wcześniej: że na
ból, cierpienie nie warto zwracać uwagi.
Teraz, sądzę, pozostaje przytoczyć wersy
wcześniejsze, które w sposób lapidarny
dobrze odzwierciedlają problem maski,
który wywołał Montaigne argumentując
sens postrzegania dobra, w tym co wydaje nam się złem, na przykładzie śmierci.
A to samo przecież można odnieść i do
choroby, która ku śmierci wiedzie. Ktoś
może powiedzieć, że choroba to jeszcze
nie śmierć. Ma rację. Tym niemniej, jakby
nie spojrzeć, charakter relacji jest ten sam.
Wyobraźnia mówi śmierć. Czyż nie?
A zatem cytat:
cierpienie to samotność
pochylone głowy nad chorym
niewiele znaczą zwłaszcza
gdy wiedzą lepiej
wystarczy dobry gest współczucia
w który można uwierzyć
Chory doskonale wie w jakim jest położeniu. Wie też, że w tym zdarzeniu jest
tak naprawdę sam. Nie dlatego, że jakoby
myślał, że to już śmierć. Wręcz przeciwnie,
ani mu to w głowie jeżeli faktycznie chce
żyć. Tylko te głowy nad nim pochylone
mu o tym przypominają. One niby wiedzą
lepiej i częstokroć niby tak wiedząc w dobrej poniekąd wierze, o śmierci ewokują.
Udają, że to nie to, a poprzez to ku temu
dążą. Nie wytrzymują zdarzenia, stąd
„(...) wiedzą lepiej”. Zrób tak i tak, zjedz
to i to. Nie możesz tak, musisz tak. A on
doskonale wie, co i jak. Co mu wystarczy:
„wystarczy dobry gest współczucia/ w który
można uwierzyć.” Otóż to, bez mniej bądź
bardziej nachalnej próby mówienia co dla
niego dobre. Zło zawsze ciąży ku sobie, a
poprzez te „pochylone głowy nad chorym” to
ciążenie mu ułatwiają.
Nigdy nie powinniśmy mówić, że
doświadczył nas los. To nawet nie jest pół
prawdy. Nigdy i nic nas nie doświadcza.
Jest tylko materia życia, która nam jest
dana. Ona wprawdzie tworzy doświadczenie, ale to już jest rzecz inna, bo przefiltrowana przez nas. To filtrowanie tworzy
dobro lub zło. I stąd, mam wrażenie,
pozostaje pytanie: „(...) osobliwi z nas zaiste
szaleńcy, aby się upierać przy zapatrywaniach
najbardziej nam dotkliwych, i dawać chorobie,
ubóstwu i hańbie smak zły i cierpki, skoro możemy dobry (...)”. Tylko dlaczego tak jest?
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Mam podejrzenie, że to poprzez ego.
Czy poprzednie wersy już o tym nie świadczą? Ono się panoszy i twierdzi. Warto
powiedzieć mu nie, wbrew naszym niby
dobrym zapatrywaniom. Bo przecież „(...)
nie ma żadnej potrzeby, aby żyć w potrzebie.”
Mam świadomość, że mocno w tym momencie brzmią te słowa, lecz trudno nie
przydać im racji. Po tym cytacie pojawiają
się ostatnie słowa eseju Pierwszego Eseisty
kończące XI rozdział Prób. Brzmią one
tak: „ Kto nie ma odwagi cierpieć ani śmierci,
ani życia, kto nie chce ani stawić czoła, ani
uciekać, jakąż takiemu znaleźć radę?”
Uciekać od własnych potrzeb, czy
też stawić im czoło to w gruncie rzeczy
to samo. Stawianie czoła bowiem, to nic
innego jak tylko znalezienie sposobu aby
masce nadać inną formę niż ucieczka.
Bowiem ta też jest formą zmagania się z
tym co nam doskwiera, z tym złem.
My, dotkliwi szaleńcy, co zatem możemy? Przyjąć śmierć, chorobę, ból bez
otoczki. Przyjąć każdą daną nam rzeczywistość jako tę, która nam najbliższa i zawsze
nam sprzyja.
Nałożyć „okulary” ze szkieł dobrej nadziei. Nie będzie to kłamstwo, gdy mamy
w pamięci, że dręczy nas mniemanie jakie mamy o rzeczach, a nie rzeczy same.
Dzięki temu nie będzie to niestosowność z
naszej strony i w ten sposób przysporzymy
naszym „okularom” racji.
Tylko, czy faktycznie nie będzie to
niestosowność? Przecież to choroba bliskiej osoby ocierająca się o śmierć. Mamy
to zignorować? Przecież nie o tym piszę.
„Okulary” ze szkieł dobrej nadziei to nie
to samo co niewiedza, czy nieświadomość.
My też nie mamy nic udawać, żadnej maski.
Jedynie zwyczajnie jak przed tym żyć. Nic
się nie dzieje, to tylko kolejne zdarzenie
w dziejach kondycji ludzkiej. Z autopsji
wiem, że taka jest prawda. A tylko w niej
możemy faktycznie spotkać się z chorym,
mogą spotkać się nasze dusze i ulżyć temu,
że „cierpienie jest samotnością”. Dlaczego
więc ich nie założyć? Wystarczy zrzucić
te, które właśnie mamy na sobie. Tę
maskę opisaną przez Montaigne. Czemu
nie spróbować przydać racji twierdzeniu,
które było znane w zasadzie od początku
ludzkiego filozofowania? Z początku
nam się mogą wydać nieodpowiednie, ale
po czasie odczujemy że to właśnie to, ta
ulga, czemu nie przydać jej racji. A ulga
nie tylko nas dotyczy. W tym samym czasie
i w ten sam sposób działa, czy dzieje się u
chorego. On również je zakłada, jeśli chce
żyć. A gdy to ma miejsce, wtedy dopiero
możemy mówić o autentycznym współodczuwaniu i pewnej uldze. A nawet, jeżeli
ów chory tych symbolicznych w słowie
„okularów” nie założy, wtedy my, z naszymi, tym bardziej będziemy mu potrzebni,
z tym naszym – przeświadczeniem.
Owo przeświadczenie znaczy, że z
chorobą, śmiercią, czy czymkolwiek co
nazywamy złem uzyskaliśmy właściwe
relacje. Bo tylko dobro się liczy. A ludzi:
„(...)dręczy mniemanie, jakie mają o rzeczach,
a nie rzeczy same”.
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Barbara Kęcińska-Lempka

Zapiski książkowego mola

Marks w „Pudelku”
„Przepełniała go tak wielka troska o ludzkość,
że zabrakło jej dla najbliższych.” (zasłyszane)
Czytelnicy kulturalnej prasy zapewne
nie zniżają się do czytania „Pudelka”.
Wielu może nawet nie wie, że „Pudelek”
to internetowy portal zamieszczający sensacje i plotki z życia celebrytów i gwiazd.
Można zachłysnąć się wiadomością, że
aktorka C powiększyła sobie biust i usta,
a piosenkarka B. myśli o poddaniu się
procedurze in vitro. Zwierzenia ociekają ekshibicjonizmem i brakiem
zahamowań. Każdego, kto choć raz
poznał doniesienia „Pudelka” 1 ,
oburzy zamiar umieszczenia tam
autora „Kapitału” - komunistycznego
świętego, którego nazwisko przez
dziesięciolecia nie schodziło z ust
rewolucjonistów, a nawet towarzysz
Stalin zawiesił na biurkiem jego
portret. Po przeczytaniu relacji z
niedawnych, hucznych obchodów
200 -lecia urodzin Marksa czuję
się w pełni uprawniona do takiego
potraktowania „filozofa z Trewiru” 2.
Uroczystości objął swoim oficjalnym
patronatem prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, a europejską
pieczątkę obchodom nadał sam
szef Unii Europejskiej Jean-Claude
Juncker. Nie ograniczono się do
odsłonięcia w reprezentacyjnym
punkcie Trewiru (miejsce urodzenia
Marksa) ponad pięciometrowego
pomnika, ale całe miasto zasypano
marksowskimi gadżetami: sylwetka
Marksa na ulicznych sygnalizatorach;
w sklepach i na straganach z pamiątkami gipsowe popiersia Marksa, zawieszki
z Marksem, Marks na puszkach z napojami, na kubkach, na torbach. Można
kupić nawet kruche ciasteczka w kształcie
Marksa i pluszowe kaczki ucharakteryzowane na Marksa z gęsim piórem w łapie
i „Kapitałem” pod skrzydłem. Brakuje
jedynie pościeli i poduszek z filozofem,
by można się było tarzać w Marksie. Skoro
Niemcy traktują Marksa jak celebrytę,
też go mogę tak potraktować i, niczym w
„Pudelku”, opisać jego życie prywatne,
nie pomijając osobistych sekretów i wstydliwych tajemnic (niechęć do higieny,
nieślubne dziecko, bezwzględne traktowanie przyjaciół i rodziny).
Druga przyczyna zagłębiania się w
prywatne życie Marksa jest znacznie poważniejsza. Jak żył ten który pouczał ludzkość jak ma żyć? Jakim był człowiekiem?
„Potężne dzieła intelektu nie wyłaniają się z
abstrakcyjnych działań mózgu i wyobraźni,
są one głęboko zakorzenione w osobowości”
- pisze Paul Johnson, znany angielski
historyk i dziennikarz, w książce „Intelektualiści”. Ukazanie się książki3 okrzyknięto „czarnym dniem intelektualnych
awanturników”, a sam autor w pierwszych

słowach wstępu opisał zawartość dzieła:
„Książka ta zajmuje się badaniem moralnych
i zawodowych roszczeń niektórych czołowych
intelektualistów do udzielania rad ludzkości,
jak ma kierować swoimi sprawami. Starałem
się opierać na faktach i pisać bez emocji, a
jeżeli to było możliwe, korzystałem z dzieł,
listów, dzienników, wspomnień i wypowiedzi
tych, których postacie omawiam”.
Wśród wielu rozdziałów, poswięconych twórcom, projektującym „nowy
wspaniały świat”, znalazłam część o

poetą – w młodości pisywał wiersze. Ich
przewodnim tematem (oprócz miłości
do Jenny von Westphalen z którą się
później ożenił) było zniszczenie świata.
Poetycką twórczość Marksa cechuje dziki
gniew, nienawiść, fascynacja zepsuciem
i gwałtem. Bardzo lubił cytować słowa
Mefistofelesa z „Fausta” Goethego „Wszystko co istnieje zasługuje na zgubę”.
Z tej nienawiści Marks nigdy nie wyrósł i
całe życie, w swoich naukowych pracach,
miotał klątwy na ludzkość, na religię i
nawoływał do radykalnych zmian społecznych wszystkimi możliwymi środkami
(z przemocą włącznie). Żródło filozofii
Marksa tkwiło w wizji poetyckiej, którą
przeniósł do swoich dzieł – dlatego
tak urzekał radykalnych czytelników.
Z podobną nienawiścią Marks odnosił
się do swoich oponentów. Nie uznawał
jakiejkowiek dyskusji - na argumenty
poddające w wątpliwość niektóre jego
tezy odpowiadał gniewem i zrywał wszelkie kontakty z osobą, która ośmieliła
się myśleć inaczej niż on. Obrażał się o
jakąkolwiek krytykę – obrzucał obelgami swojego rozmówcę i krzyczał „Ja cię
zniszczę!”4

Większość wyedukowanych „w
komunie” zapewne kojarzy Marksa z
„Kapitałem” i Engelsem. O życiu filozofa
wie niewiele.

Tak scharakteryzował Marksa
policyjny agent: „Dominującym rysem
jego charakteru jest bezgraniczna ambicja i
ukochanie władzy...jest absolutnym władcą
swego związku, robi wszystko sam, wydaje
polecenia na swoją odpowiedzialność i nie
znosi sprzeciwu.” By nie opierać się wyłącznie na policyjnych raportach przytoczę słowa jego najbliższych przyjaciół:
„Marks nie wierzy w Boga, wierzy bardzo
w siebie i tak działa, by służył mu każdy.
Serce jego nie jest pełne miłości, ale goryczy
i żywi ona bardzo mało sympatii dla ludzkiej
rasy.” (Michaił Bakunin - rosyjski rewolucjonista). „...jeśli jego serce dorównało
intelektowi, a miałby on w sobie tyleż miłości
co nienawiści poszedłbym w ogień dla niego.
(…). Brak mu jednak szlachetności ducha.
Jestem przekonany, że całe dobro zżarła w nim
najbardziej niebezpieczna osobista ambicja...
zdobycie władzy jest głównym celem wszystkich
jego wysiłków.”(Gustaw Techow - współpracownik Marksa)

Karol Marks urodził się w 1818 roku
w Trewirze, który wówczas należał do
Prus. Jego ojciec Henryk prawnik był
synem rabina i badacza Talmudu, matka
też pochodziła z ortodoksyjnej żydowskiej
rodziny. Ojciec Marksa, mimo pochodzenia był liberałem. Nie miał więc oporów,
by przejść na protestantyzm i ochrzcić
sześcioro swoich dzieci (także Karola).
Zmiana religii spowodowana była pruską
ustawą z roku 1816 zakazującą Żydom
dostępu do wyższych stanowisk w korpusie prawniczym i medycznym. Marks
uczęszczał do jezuickiego gimnazjum,
kontynuował naukę na Uniwersytecie
Berlińskim, uzyskał doktorat z filozofii na
Uniwersytecie w Jenie. Był niespełnionym

Marks kierował nienawiść najpierw
do lichwy i lichwiarzy, a potem do burżuazji, którą uznał za czynnik społecznego zła. Ta wrogość wynikała w dużej
mierze z jego trudności finansowych i
nieumiejętności gospodarowania pieniędzmi. Rodzina Marksa (w 1843 roku
ożenił się z Jenny) tonęła w długach,
zastawiała w lombardzie wszystko, nawet
rodowe srebra żony. Nigdy nie mieli
pieniędzy mimo, że Marks odziedziczył
po rodzicach spory majątek, a pochodząca z arystokratycznej rodziny Jenny
wniosła do małżeństwa znaczny posag.
Marks potrafił przepuścić każdą sumę domagał się wtedy pieniędzy od rodziny,
przyjaciół i znajomych . Matka Marksa

Karolu Marksie zatytułowaną „Miotając
klątwy odwieczne” i na niej oparłam się
w niniejszych zapiskach. Autor obficie cytuje dokumenty, listy, pamiętniki współczesnych Marksowi – rozdział zawiera
obszerne przypisy i bibliografię.

Akant 10(270)2018

zgniewana ciągłymi finansowymi żądaniami mawiała, że lepiej by Karol zbierał
jakiś kapitał zamiast tylko o nim pisać.
Rodzina Jenny w pewnym momencie
odmówiła finansowania zięcia mając go
za nieroba i próżniaka. Marks w całym
swoim życiu tylko raz starał się o stałą
pracę pracę – była to posada urzędnika
kolejowego, niestety wniosek odrzucono
z powodu złego charakteru pisma. Przeprowadzali się wielokrotnie, w roku 1849
na stałe osiedlili się w Londynie.Tam
Marksów wyrzucono na bruk za niepłacenie czynszu. Rodzina miała wtedy już
czworo dzieci Jenny, Laurę, Edgara i
pięciomiesięcznego Gwidona. Marksowie
znaleźli schronienie w internacie i tam
zimą mały Gwido zmarł. Drugi ukochany
syn Marksa Edgar umarł na nieżyt jelit.
Rodzicom pozostały trzy córki Jenny,
Laura i Eleonora ( czwarta dziewczynka,
Franciszka zmarła jako niemowlę)
Londyńskie mieszkanie Marksów
opisano w policyjnym raporcie:
„Marks prowadzi życie cygańskiego intelektualisty. Rzadko się myje, czyści ubranie,
zmienia bieliznę, często jest pijany(…).Nie
chodzi spać ani nie wstaje o stałej porze. Często
nie idzie spać przez całą noc, a później w południe kładzie się w ubraniu na sofie i śpi do
wieczora i nie przeszkadza mu ruch kręcących
się po pokoju. Nie ma ani jednego czystego i
solidnego mebla. Wszystko jest połamane, w
strzępach i porozrywane, pokryte kurzem na
pół cala. W środku salonu stoi szeroki staromodny stół przykryty ceratą na której leżą
rękopisy, książki i gazety razem z ubraniami
dzieci, kawałkami płótna i szmatami z koszyka do szycia jego żony, kilka wyszczerbionych
filiżanek, noże, widelce, lampy, kałamarz,
chińskie figurki, holenderskie gliniane fajki,
tytoń, popiół… właściciel sklepu ze starzyzną
byłby zawstydzony, gdyby musiał rozdać tak
osobliwą kolekcję bez ładu i składu. Gdy się
wchodzi do pokoju Marksa zapach tytoniu
wyciska z oczu łzy… Wszystko jest brudne i
pokryte kurzem, tak że usiąść nie można bez
ryzyka. Jedno z krzeseł ma tylko trzy nogi,
na drugim dzieci bawią się w gotowanie. To
drugie ma, jak się zdaje, cztery nogi, więc podstawia się je gościowi, ale po gotowaniu dzieci
nie sprzątnięto, i jeśli się usiądzie ryzykuje się
czystość spodni.”
Sytuacja rodziny poprawiła się w
roku 1869, kiedy Engels sprzedał swoją
firmę i zapewnił Marksom stały roczny
dochód. Mogli wynająć dom w eleganckiej dzielnicy i zatrudnić służbę, ale nawet jeszcze wtedy domagali się od Engelsa
dodatkowych środków.5.
W swoich pracach Marks ciskał gromy na bezwzględnych kapitalistów, którzy
wyzyskują robotników. Nigdy jednak nie
natknął się i nie opisał sytuacji, kiedy za
wykonywaną pracę nie płacono wcale.
Taki przypadek istniał i to u niego w
domu. Helen Demuth służąca u Marksów została „przydzielona” do rodziny
przez teściową Marksa, która odczuwała
smutek i obawę o losy Jenny wydawanej
za mąż. Helen pracowała ciężko – gotowała, sprzątała, prała. Za swoją pracę nie

otrzymywała wynagrodzenia. Pozostała
w rodzinie Marksów do swojej śmierci w
roku 1890 (miała wtedy 67 lat). W latach
1849 – 1850, w najgorszym okresie dla
rodziny, która zajmowała dwa nędzne
pokoje, Helen została kochanką Marksa i
zaszła z nim w ciążę. Marks bardzo się trudził, by ukryć stan służącej przed rodziną
i rewolucjonistami. Nakłonił Engelsa, do
uznania urodzonego Henryka Fryderyka
Demuth za swoje dziecko. Chłopca oddano do robotniczej rodziny na wychowanie, a Engels na łożu śmierci wyjawił, że
ojcem Henryka jest Marks (podobieństwo
chłopca do Marksa było ponoć uderzające). Marks nigdy się z synem nie spotkał,
mimo że Henryk odwiedzał swoją matkę
w jego domu. Chłopiec mógł wchodzić
tylko kuchennymi drzwiami i przebywać
w pomieszczeniach dla służby.
Trzy córki Marksa, bystre i inteligentne były sekretarkami i opiekunkami
ojca. Marks odmówił im wykształcenia i
nie pozwolił na zdobycie jakiegokolwiek
zawodu. Był przeciwny ich małżeństwom
i nigdy nie zaakceptował swoich zięciów
. Najstarsza córka Jenny zmarła kilka
miesięcy przed ojcem. Laura poślubiła
Paula Lafargue 6 – 13 lat poźniej oboje
popełnili samobójstwo. Eleonora związała się z lewicowym politykiem i pisarzem
Edwardem Evelingiem. Na wieść, że
potajemnie ożenił się z aktorką otruła
się kwasem pruskim. Urnę z jej prochami, jak relikwię przechowywali brytyjscy
komuniści. Dopiero w roku 1956, kiedy
staraniem Komunistycznej Partii Wielkiej
Brytanii szczątki Marksa i jego rodziny
przeniesiono do okazałego grobowca we
wschodniej części Cmentarza Highgate w
Londynie, tam również spoczęły prochy
najmłodszej Marksówny. Nieślubny syn
Marksa Freddy, wychowany w robotniczej
rodzine, został wykwalifikowanym ślusarzem. Pracował na dworcu Kings Cross.
Eleonora, po śmierci ojca, uznała go za
swego przyrodniego brata i nawiązała z
nim kontakt. Jednak rodzina Marksów
nie przyniosła mu szczęścia. Nakłoniony przez Eleonorę pożyczył Evelingowi
oszczędności całego życia i nigdy nie
odzyskał pieniędzy.
Nierzetelność Marksa jako człowieka
wiązała się z nierzetelnością naukowca.
Marksa nie interesowało dochodzenie
do prawdy ale jej głoszenie. Nie szukał
prawdy ale szukał jedynie faktów na potwierdzenie swoich tez. Potrafił nawet
fałszować statystyki, by pasowały do jego
poglądów. Pisząc o robotnikach nigdy
nie odwiedził żadnego zakładu pracy i
de facto nie znał życia klasy robotniczej.
Nawet tak często cytowane powiedzenia
przypisywane Marksowi ;( „Religia to
opium dla mas”, „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”) nie wyszły spod
jego pióra, co autor „Intelektualistów”
skrupulatnie udowadnia i szczegółowo
opisuje intelektualne nadużycia filozofa
z Trewiru.
„Żadna rewelacja o postępowaniu Marksa w życiu prywatnym lub o jego publicznej
nieuczciwości, choć dobrze udokumentowana,
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nie zniszczyła – jak się wydaje – wiary jego
zwolenników w to, że był człowiekiem prawym.napisał Paul Johnson w 1988 roku. Miał
rację, choć zpewne nie przypuszczał, że
twórca doktryny, którą wcielał w życie
m. in.Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, Fidel Castro (i inni dyktatorzy) zostanie
ponownie wyniesiony na piedestał przez
współczesnych europejczyków, a „Marksy” pod różną postacią będą zalegać na
straganach z pamiątkami. Mam jednak
nadzieję, że podczas pobytu w Trewirze,
każdy znający życie prywatne autora „Kapitału”, zanim weźmie do ust ciasteczko
w kształcie Marksa (zapewne lukrowane
na czerwono), zastanowi się przez chwilę
czy nie stanie mu ością w gardle.
*
Po przeczytaniu „Intelektualistów”
wpadła mi w ręce książka Moniki Muskały
„Między Placem Bohaterów a Rechnitz.
Austriackie rozliczenia”. To zbiór wywiadów ze współczesnymi austriackimi
twórcami (m.in. Peter Turini, Ulrich
Seidel, Elfride Jelinek) o lewicowej proweniencji. Jeden z rozdziałów nosi nawet
tytuł „Marks i wagina”. Publikację wysoko
ocenili czytelnicy i krytycy o lewicowych
poglądach, a Bartosz Sadulski7, napisał w
recenzji „ujawniają się podobieństwa między
austriackimi a polskimi piwnicami, z których
po otwarciu wychodzą ekstremizmy, nacjonalizmy i resentymenty, mające wspólne źródła
w zaściankowym, perwersyjnym katolicyźmie”.
Po przeczytaniu książki Muskały i opisach
m.in. hapeningów urządzanych przez
austriackich twórców (plucie i załatwianie potrzeb fizjologicznych na austriacką
flagę, niewybredne lżenie społeczeństwa)
zobaczyłam taki sam jak u Marksa niepohamowany gniew i nienawiść. Niczym
filozof z Trewiru lewicowcy miotają klątwy na społeczeństwo, religię, i swoiście
pojęty „nacjonalizm”. Gniew ciągnie się
za lewicą jak…. (taktownie nie skończę).
Zmieniła się tylko klasa uciskana – proletariat zastąpiły środowiska LGTB oraz
kobiety rzekomo represjonowane przez
opresyjne państwo, Kościół i (jak krzyczą
rozjuszone feministki) przez „męskie
szowinistyczne świnie”.
Paul Johnson „Intelektualiści” EDITIONS SPOTKANIA
Monika Muskała „Miedzy Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia” KORPORACJA HA!ART, KRAKÓW
2016
Przypisy:

1 Oto ostatnie doniesienia: „Kasia Warnke gra
łopatką i wtula się w męża” , „Kelly Rowland kusi
koszykarzy opierzoną pupą”, „Promienna Heidi
Klum w japonkach i torebką za 40 tysięcy”.
2 Piotr Semka „Karl-Marx-Show”- tygodnik „DO
RZECZY” nr 25/277
3 Książka ukazała się w Anglii w roku 1988 roku, polskie wydanie w roku 1994, niedawno wydawnictwo
„Zysk” wznowiło „Intelektualistów”.
4 Przedmiotem jego brutalnych drwin byłFerdinand
Lassalle działacz socjalistyczny, mjący odrębne
zdanie w kwestich ekonomicznych. Marks pisał o
nim „Icek”, „tłusty Żyd wysmarowany brylantyną i
noszący tanią biżuterię”.
5 Engels miał roczny dochód nieco powyżej 800
funtów, z tej sumy 350 funtów przeznaczał dla
Marksa.
6 Paul Lafargue – filozof marksistowski, działacz i
teoretyk międzynarodowego ruchu robotniczego.
7 Książki.onet.pl 3.02.2017
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Nikodem Lewandowski
***
Tak jak blask księżyca jest nasycany przez słońce,
tak męska wielkość jest wynikiem kobiecej troski
Ona w swojej wspaniałości widzi w nim zwycięzcę, gdy porażka znów odbija się w jego oczach.
Żyją oddzielnie, ale ich sens wynika jedynie ze wspólnego bytowania,
są jedną całością-Współpracą okrutnie rozdzieloną przez los
To światło księżyca jest dowodem, że piękno ich miłości wynika z różnic.
Z różnic, które są gwiazdami służącymi do rozświetlania pustki codziennego Kosmosu
Grand Prix

Andrzej Waszkiewicz
Jedność

Bartosz Siwiec
żonie Sabinie

nocą bez gwiazd i księżyca
o porze w której nawet koty śpią
czyha niesforny mrok
za ciężką mgłą i kotarą chmur
ukrywa się natrętne słońce
jawi się smętny dzień
doba w kłębiastym odzieniu
o ciemnoszarej tonacji
przenika zimnymi kroplami skórę ziemi
otuloną przez brutalny wiatr zbutwiałymi liśćmi
a my
ja i ty
mężczyzna i kobieta
jesteśmy
w jedno połączeni
w wspólne śniadanie obiad kolację
i muzykę
słów i gestów
tylko nam znanych
odgadujemy każdy skrawek ciała
niezliczonych tajemnic
zakamuflowanych
w spragnionych ustach i liniach papilarnych
za każdym razem w inny zapis nut skomponowanych
i gramy
gwiazdami źrenic
słonecznymi spojrzeniami
symfonię pierwszą:
nowonarodzeni
I nagroda

W lustrze
stoję
w lustrze odbija się droga
pomiędzy bujanym fotelem i szafą
a w niej suknie żakiety spódnice
szaliki kurtki kożuch
moja żona walczy z ciężką chorobą
to jej szafa
tyle razy przymierzała ubranie
przeglądała się w lustrze
lekkie pęknięcie jej nie przeszkadzało
nie jest zabobonna
już siedem lat patrzę uważnie
wszystkie te rzeczy kiedyś rozejdą się
na cztery strony albo po kościach
ostatnio mówiła: „na wiosnę
kupię sobie futerko
pierwszy raz w życiu cena nie gra roli”
i nic nie robi sobie ze słów lekarza
że jest progres choroby
a nawet śmiała się: „progres”
oznacza postęp to się dobrze kojarzy
postęp jest zawsze mile widziany
stałem długo przed lustrem
zaklinając rzeczywistość
czy naprawdę zostanie po niej
tylko szafa i paczka słodkiej lawendy
by odstraszyć mole
i odbita w lustrze śmierć?
II nagroda

XVIII Agon Poetycki
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Halina Kurek
Dzikie wino
Oblane rumieńcem pożądania
zachłannie pnie się w górę
zdobywa szczyty.
Oblana rumieńcem wstydu
przyzwalam zmysłom zatańczyć.
Dzikie wino ma już kolor brązu.
Bez słowa i rumieńca
odszedł ścieżką szurając
po zeschniętych liściach.
Fot. Olga Balkiewicz

Józef Fiącek

Zostało ...
pożądanie, wstyd i milczenie.
Wyróżnienie

Podróż
„ podróżą każda Miłość jest...!””
kto napisał to
jadę z ojcem
mielić ziarno
na wiatrak do Walochy
na rowie dziewczę siedziało
i zabrało się z nami

Wyniki Osiemnastego
Agonu Poetyckiego
O wieniec Akantu

ojciec zmarł
ja ciągle żyję
a dziewczę ani myśli
z wozu wysiadać
choć
koniom nie zawsze jest
lekko

Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika „Akant”
wraz z powołanym jury w składzie Jolanta
Baziak, Michał Pasternak, Stefan Pastuszewski
postanowiła przyznać następujące nagrody w
Osiemnastym Agonie Poetyckim pt. Mężczyzna
i kobieta… Słońce i księżyc…
Grand Prix (300 zł) – Nikodem Lewandowski z
Gdańska, godło „Poszarzały dalmatyńczyk”

ot mówią
« baba z wozu koniom lżej»
ale wozów małżeńskich
nie zawsze to dotyczy

I nagroda (200 zł) – Andrzej Waszkiewicz z
Bytowa, godło „Kan Ton”

mówię do wdowca Staszka
« z babą ciężko, ale bez niej jeszcze gorzej!»
„ ażebyś wiedział!”- on mówi
a to wieloletni wdowiec
Na ognisko do naszej szkoły przyszła
i tak zaborczo na mnie patrzyła
w autobusie za rękę mnie trzymała
i nie puściła

II nagroda (100 zł) – Bartosz Siwiec z Bydgoszczy, godło „Bart 75”
III nagroda (50 zł) – Józef Fiącek z Wrocławia,
godło „Janosik”
III nagroda (50 zł) – Halina Kurek ze Zręcina,
godło „Sosna”
Gratulujemy!
Na agon wpłynęły 42 zestawy wierszy. Do almanachu pokonkursowego zaprosimy tę grupę
uczestników, których wiersze spełniły kryteria
agonu, wyróżniając się artystycznie spośród
nadesłanych prac. Warunki druku zostaną
uzgodnione z Autorami.

aż kiedyś
jesienią to było
w różową sukienkę się wystroiła
„ wciągnęło Wędrowca pożądanie.”
« podróżą Każda miłość jest!»
więc podróżujemy
wczoraj widziano nas
na randce w Zakopanem.

O sposobie wręczenia nagród powiadomimy
nagrodzonych odrębnym pismem.

wyróżnienie

XVIII Agon Poetycki
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Irena Batura
Życiowe role
Ile bym teraz dała
za dalszy ciąg pieśni
Piotra Śmiałka
i Kuby Janika
na głosy

wróżyła z kart przeważnie miłość
Władek Bębenek
zbolałym wyrwał zęby
bez znieczulenia

Baby mieli rywalizujące
w urządzaniu wesel
ich godził śpiew

Jędrzej Grendys politykował

Bartosz Siwiec

Janek Wąsacz dawał dobre rady

Spis z natury rzeczy

Zagłuszaliśmy „starych”
nowym repertuarem
Malowana lala…
Biedroneczki są w kropeczki…

Gienek Kusz dobrze kosy klepał
i miotły robił

- Poniechej Pieter
gówniorze sie wydzierajo
I znów kryli się w swoich światach
Wracali potem do gospodarstw
a Janik ponadto - do strzyżenia sąsiadów
Dziadek Kazimierz Mazur
dość wcześnie zasilił niebiańskie Borówki
Prognoz pogody każdy
słuchał już u siebie z radia
Dawniej wieczorami
zbierali się gospodarze w naszej chacie
- No już Kazimierzu
czasu ni ma
Dziadek wychodził na pole
oglądał niebo
ślinił palec
i wystawiał go do wiatru
Było wiadomo
jak następny dzień planować
Do babki wpadały kobiety
- Ande brzuch rozboloł
- Brunek mo kolki

Zabawy dla dzieciarni
często starszej od siebie
wymyślała Agata Janiczonka
Stryjna Stefania
wypożyczała wiesło i pociosk
do wypieku chleba
Do pozostałych fachowców
trzeba było udawać się
na inne wioski
W 53 gdy dziadek krył strzechą
chatę typu bojkowskiego
Ciocia sierpy do żęcia żyta
dla wynajętych bab
nosiła naostrzyć
do Grzegorzówki
Kilkadziesiąt lat
ciekawa jestem
dalszego ciągu pieśni
Piotra Śmiałka i Kuby Janika

jeden stół drewniany
do rozmów sękatych
jedno łóżko stare
czułości w zaniku
i wieszak na płaszcze
chociaż zimy liche
i lustro rozbite
na drobne nieszczęścia
i kwietnik drewniany
fanaberie kwitną
półka jest na książki
perypetie w kurzu
i krzesło skórzane
rzadko używane
i baniak na wino
wstawić być wstawionym
i młynek do kawy
na życie zmielone
i telefon stary
z tarczą pokrzywioną
a tam całkiem w rogu
klepsydra na ścianie
co nam się przydarzy
już się nie odstanie

Usłyszę ją
tam gdzie są teraz
czy przestanie mnie to
męczyć?

Zimowymi wieczorami
Ciocia Gienia
zwana przez wszystkich Ciotką

22 stycznia 2017

Edmund Pietryk
Piekło

Sławomir Krzyśka

Barbara Tylman

***

Oni

Bezbarwne chwile
muzyka bez dźwięków
głos jak kamień rzucony w przepaść

Zawsze byli i będą.
Nieodpowiedni
nieodpowiedzialni.
Z sumieniem
dziurawym jak sito,
z zaćmą i pypciem
na długich językach.
Z zarozumiałością,
i portfelami pełnymi
złudzeń innych.
Zawsze będą jacyś oni.

W rękach niewoli
jak mgła jak drżenie
na krańcach traw zwęglonych
Piasku ziarenka
nie razem osobno
w dłoniach rozpaczy

Moja matka umierając
na raka nerek powiedziała –
piekło to jest to na ziemi
Patrzyła pustymi oczami
przed siebie jakby już była
w należnym jej niebie
Nie mogła już mówić
ale z ust jej odczytałem
pytanie – za co? I tak
z ziemskiego piekła poszła
do tego wymodlonego
nieba jakby stwierdziła –
wystarczy więcej już nie
trzeba
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Leszek Wierzchowski

Dopóki piszę, wiem , że żyję!

Taki jestem!...

Chciałbym m.in. wydać dwa wybory.
Jeden, w którym byłyby tylko moje najlepsze
fraszki miłosne i drugi - przekrojowy, gdzie
znalazłyby się fraszki miłosne, społeczno-obyczajowe, filozoficzne i liryczne…
No cóż mogę powiedzieć - jeden potrafi
obsługiwać koparki, drugi - zegarki! Jeden
poeta ma talent do pisania dużych form literackich, drugi do tych maleńkich…
Często słyszę pytanie - jak powstają moje
fraszki. Może tak?... Wieczorem około godziny 21 - lub później - lubię wpatrywać się w
gwiazdy. Wtedy uspokajam się, a ciekawe ,
odkrywcze myśli przychodzą mi do głowy.
Może to jakaś telepatyczna korespondencja
z gwiazdami ? Z okna mojego mieszkania w
południowej części Katowic widać las - skraj
Puszczy Pszczyńskiej - a nad nim gwiazdy…
Gwiazdy, które także w Zawierciu były moim
poetyckim natchnieniem.
Tu kilka interesujących faktów. Otóż z
regionem Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
gdzie się urodziłem - a zwłaszcza z okolicą
miasta Żarnowiec nad rzeką Pilicą - ród
Wierzchowskich herbu Pobóg związany jest
od trzystu lat.
Kolejny fakt. W pobliskim Jędrzejowie
wstąpił do zakonu średniowieczny autor Kroniki dziejów Polski, bł. Wincenty Kadłubek
- jedna z najważniejszych postaci w polskiej
literaturze i historiografii.
Poza tym z Nagłowicami związany jest
poeta Mikołaj Rej, autor m.in. przezabawnych
Figlików , opisujących życie dworskie i szlacheckie w tonacji komicznej. We wsi Goleniowy k/
Szczekocin mieszkał wybitny XVII wieczny
poeta, autor m.in. świetnych fraszek Wespazjan
Kochowski . Teraz - ja... Być może to kolebka
literatów ? Magia miejsca? Nie wierzę w przypadek , faktów jest zbyt wiele !
Na łamach ogólnopolskiego Miesięcznika
Literackiego „AKANT” odbyło się sześć edycji
konkursu na aforyzm, fraszkę limeryk pt. ”Inspiracje Wierzchowskim”. W Łodzi powstał Klub
Miłośników Twórczości Leszka Wierzchowskiego pod hasłem „Na dobry humor – Wierzchowski!”. Otrzymałem Laur Umiejętności i
Kompetencji , a także szereg nagród, m.in.
Prezydenta Miasta Zawiercie Mirosława Mazura i Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
Jerzego Talkowskiego.
Zostałem członkiem Związku Literatów
Polskich… Nie jestem autorem tomików
wierszy, ale poetą - twórcą tomów fraszek,
sentencji, limeryków etc., etc.
Wdzięczny jestem Leszkowi Elektorowiczowi z Krakowa, niegdyś redaktorowi „Życia
Literackiego”, który pół wieku temu pierwszy
perfekcyjnie nauczył mnie oceniać fraszki.
Dziękuję „matce chrzestnej” mojej twórczości, poetce Annie księżnej Ohde z Łodzi,
recenzentkom: Iwonie Sułkowskiej z Czeladzi , Joannie Jarzynce i Magdalenie Petrykowskiej - obydwom z Dąbrowy Górniczej.
A moja działalność monarchistyczna ?
We fraszce pt.”Urok monarchii” napisałem:

Pierwszy liryczny wiersz napisałem jesienią
1962 roku, będąc uczniem szóstej klasy Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Zawierciu. Natomiast podczas nauki w tutejszym
I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego napisałem wiele sonetów miłosnych
do Alicji, koleżanki z sąsiedniej ławki. No cóż ,
włoski poeta Petrarka potrafił pisać sonety do
Laury , uznałem , że ja… też potrafię!
Z czasem pojawiły się fraszki i poetyckie
jednoaktówki dramatyczne. Jednak łatwiej
było mi pisać mową wiązaną niż prozą. Np.
pisząc wypracowanie, zdanie zaczynałem od
góry strony, a kończyłem na dole lub na
kolejnej stronie. Mnie wszystko się zgadzało, a
Stanisławowi Puchale, profesorowi polonistyki - niestety , nie!... Uwieczniłem go potem w
wierszu pt. Nasz profesor.
I - musiałem nauczyć się pisania prozą!...
Mimo wszystko, na co dzień starałem
się być pogodnym chłopakiem - jak w moim
dystychu pt .„Szkoła i fraszki”:
Z fraszką do szkoły, w szkole, ze szkoły I na okrągło jestem wesoły!
Natomiast zainspirowany zagadkami publikowanymi na łamach czasopisma dla dzieci
pt. Świerszczyk, napisałem też garść tego rodzaju
wierszyków. Szczęśliwe i dość beztroskie
ćwierć wieku spędziłem w Zawierciu, gdzie
moi rodzice posiadali willę , ogród z drzewami
owocowymi i ogródek, w którym rosły warzywa
i kwiaty. A na południe od domu w odległości
blisko trzystu metrów rozciągał się las. Pod
lasem - łąka, gdzie wiosną zbierałem kaczeńce i przynosiłem je mamie Wandzie.. Latem
chodziłem z ojcem Antonim na grzyby…
Potem mieszkałem w Gliwicach, Warszawie,
Sosnowcu, a obecnie w Katowicach.
Debiutowałem wierszem pt. Modlitwa na
łamach polonijnego czasopisma „Naprzód” w
Londynie w czerwcu 1970 r. , a w lipcu - fraszkami w dzienniku w Katowicach. Okazało się
, że moje fraszki podobają się. Są drukowane

Mecenas Bydgoskiej Kultury

przez wiele czasopism. Natomiast Zarząd
Główny Związku Literatów Polskich przyznał
mi stypendium…
Po studiach polonistycznych pracowałem
jako publicysta , fotoreporter, a następnie
redaktor naczelny gazet i czasopism przez
blisko dwadzieścia pięć lat - na przemian w
Warszawie i Katowicach. Byłem współorganizatorem literackiego Towarzystwa Wolnistów we
Wrocławiu i Grupy Literackiej im. Władysława
Sebyły w Kłobucku k/ Częstochowy.
Strajk w sierpniu 1980 roku w Stoczni
Gdańskiej, zaowocował pięcioaktowym dramatem poetyckim pt. Millenium. Wprowadzenie
stanu wojennego w grudniu 1981 r. uniemożliwiło druk tej współczesnej epopei. Utwór
był powielany w podziemiu i krążył po kraju.
Został wydrukowany dopiero w 1998 r. w
Zgierzu k/Łodzi.
Przez ćwierć wieku pracowałem jako
dziennikarz Warszawie, Sosnowcu, Czeladzi i
Katowicach. W latach 1999 - 2017 zawodowo
związałem się z Pałacem Kultury Zagłębia w
Dąbrowie Górniczej, który uwieczniłem m.in.
we fraszce Kultura w Dąbrowie Górniczej:
Pałac Kultury Zagłębia
Kulturę dźwiga!... i zgłębia.
Te lata - był to „złoty okres” mojej twórczości literackiej ! Napisałem dwadzieścia cztery tysiące fraszek. Ich wybór opublikowałem
w pięcioksięgu - zbiorach: Manifest erotyczny,
Dziwne stany świadomości, Imionnik zakochanych,
Erotyczne przymiarki i Sztuka pieszczot. Zbiory
te cieszą się popularnością i doczekały się
wznowień. I faktem jest - co niegdyś zauważyła
pierwsza recenzentka moich wielu tysięcy fraszek Anna księżna Ohde z Łodzi - że pierwsze
wydania moich tomów to szkice literackie,
które dopiero w kolejnych wydaniach nabierają swej pełni, stają się dojrzałe. Napisałem
24 tysiące fraszek. I może wystarczy?...
Co dalej ?
Pisać, pisać, pisać…
Bo jak zauważyłem w liryku pt. Życie i fraszki
Z pisaniem fraszek się nie kryję:

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

F Szkolenie

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

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

Monarchia - to jest władzy ozdoba,
A co jest piękne, to się podoba!
Literatura, monarchia… Nad nimi tylko Pan
Bóg.
Ale to już inny temat. Taki jestem!...
Taki mój świat. -
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Mirosław Pisarkiewicz
Przypadek Vivian Maier
Wcale nie szukałam sławy
i ani ona mnie nie znalazła
ani ja jej
Chciałam tylko trochę zmierzyć się
z przemijaniem
Wznieść cicho
piramidę z kadrów
Myślałam o sobie „Portrecista”
i … kochałam patrzeć na ludzi
jak można ich zrozumieć
nie patrząc na nich?
A teraz tyle zamieszania
z powodu pudła niewywołanych negatywów
Nie zarabiałam aż tyle
opiekując się cudzymi dziećmi
by wywołać każdy z zatrzymanych obrazów

Paweł Kuszczyński
KŁOPOTY Z CZASEM
Nie można zmienić tego,
co przedtem było,
poddźwignąć przeszłość,
by teraźniejszość zadowolić
uładzonym wspomnieniem
bytu minionego.
Przyszłość najbardziej ze wszystkich
rzeczy zobaczyć chcemy.
Godzić życie z podarowanym czasem
człowieka zadaniem.
			
5 lipca 2018

dopadła mnie jednak ta cała męcząca sława
wsteczna sława
Dzięki Bogu
dopiero gdy było po wszystkim
Dobrze jednak że ludzie mogą oglądać moje zdjęcia
Zmartwychwstały lub raczej urodziły się
a przecież „zdjęcia żyją tylko wtedy
gdy inni je oglądają”
monochromatyczny świat ulic Nowego Yorku i Chicago
całą czułość spojrzenia na ludzi i przedmioty
ze sklepowych wystaw
strzępy miejskiego krajobrazu
i jego mieszkańców
zawarłam w tysiącach ujęć i ukryłam je przed wszystkimi
ukryłam siebie
i ciemnoskórego jeźdźca jadącego stępa przez puste miasto
twarze grubo ciosane i smutne anioły
zmurszałe fizjonomie i szlachetne oblicza
po prostu
Całą planetę o imieniu
„On the Street”
A tam jest życie
i głębia spojrzenia na … zwiewną chwilę
Palec poruszył się gdy stałam przed wystawą w NY
i migawka zatrzymała przewrotny cień Paryża
… lubiłam siebie w tym kapeluszu
nie wiem co się z nim stało
nie pamiętam czy wywołałam to zdjęcie
kiedyś przez szybę jadącego autobusu mój
dwuobiektywowy Rolleiflex zobaczył
piękną dziewczynę podobną do Audrey Hepburn
lecz o wiele smutniejszą
obraz zaczął się rozmazywać gdy go próbowałam
zachować
jednak zdążyłam
to był dalszy ciąg mnie
jak w „Podwójnym życiu Weroniki”
zaskakujące continuum
mojego spleenu
noszę go w sobie odkąd się znam
to on mnie zmusza
do robienia fotografii
szukania
w
innych siebie
zaglądania do wnętrza cudzego
portretu
… tyle widziałam w życiu dziwnych oczu

Józef Banaszak
Polubić
Polubić trzecią godzinę nad ranem.
Zaprzyjaźnić się z tym czasem,
śpiącą ulicą.
Wydeptuję ścieżkę na dywanie
pomiędzy biurkiem a oknem.
Ślepe okna po drugiej stronie ulicy.
I widzę znów drogi
odwiedzane między Wierzenicą a Mechowem
tak dobrze znane.
I tamte łąki
nocą zamieszkałe przez mgły
dniami usłane kwieciem.
Zawsze mogę zajrzeć na półki
do zaspanych książek,
drzemiące myśli wyjąć
spomiędzy zakurzonych okładek,
gdzie spory Hanah Arendt z Heideggerem,
gdzie kroniki wypadków Estreichera
i chwile wolności Virginii Woolf.
Gombrowicz i ja,
poniedziałek – ja,
wtorek – ja,
ja, ja i ja w te noce niedosypiane,
zaprzyjaźnić się z tymczasem.
Bydgoszcz, 29.04.2018
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Wawrzyn Komar

Miraż
W samym jądrze Warszawy, tuż u
schyłku Krakowskiego Przedmieścia,
gdzieś pomiędzy wąskościami Koziej a
blichtrem Moliera mieściło się podwórze.
Opatulone kilku piętrowymi kamienicami, krótką pamięcią sięgającymi jedynie
do powojennych gruzów. Przecież nawet
jubilerska reprodukcja nie przywróci zwalonym murom wspomnień, nie wskrzesi
dusz ani nie wypełni pustki. Warszawskie
kamienice chętnie udają sędziwość. Kokietują klasycystycznym pozorem, zawiewają
starówkowością, snują udawane opowieści.
Przetrwały jedynie piwnice. Prawdziwie.
Pulsują bólem i trącą echem przebrzmiałego krzyku. Zwarte cegły trzymają się
jedna drugiej. Ukryte przed zmienną
doczesnością, ukradkiem oddychają
omszałym powietrzem, kryją się przed
spojrzeniami rozdziawionych przechodniów z festyniarskim połowem w dłoniach.
Stołeczne piwnice zdzierżą nawet ciągłe
zmiany lokatorów usadowionych nad nimi
„nowostrojiek”, niekończący się skrzybot
łóżek, stukot obcasów, chlupot alkoholu, wyziew bezwiednego nieistnienia. Są
przyzwyczajone.
Rzecz jednak nie o piwnicach. Rzecz
o podwórzu, rozdartym administracyjnie
pomiędzy dwa podmioty - wspólnotę i
miasto. Chodnikami przyległymi do ścian
budynków zarządzała wspólnota mieszkaniowa, a środkowym placem z drzewostanem, trawnikiem i niesprawną fontanną
- miasto stołeczne Warszawa.
- Leniwa baba! - częstokroć można
było usłyszeć, budząc się w jednym z
pokoi, których okna wychodziły na podwórze. To niezadowolone przekupy, sąsiadki, stojące w opozycji do identycznych
nim, z tą odmiennością, że zajmujących
we wspólnocie kierownicze stanowiska przez to zobowiązanych znosić gnuśność
pozostałych z naciągniętym uśmiechem.
Wszystko za sprawą sprzątaczki, zwanej
potocznie Królową. Skoro świt, Królowa
tarła o beton chodnika miotłą splecioną
z witek goryczy. Powtarzający się monotonny skrzekot drażnił sumienia jeszcze
śniących.
Królowa znów pozamiatała jedynie
chodnik przylegający do ścian kamienic,
otaczających wewnętrzne podwórze zwartym prostopadłościanem. Plac pozostawiła
w brudzie. Nie wyczesała trawników. Nie
opróżniła śmietników ciasno zapchanych
niedopałkami. To nie sprawa jej lenistwa,
tylko braku pomazania. Królowa nie posiadła władzy absolutnej. Była podległa
wspólnocie mieszkaniowej, a jej dominium
zostało ograniczone do prerogatywy tarcia
witkami po betonie i mokrą szmatą po
klatkach schodowych.
- Jam jest Królowa, klękajcie przede
mną - powiedziała. Cisza. Raz.
- Jam jest Regina - powtórzyła. Bez
większego echa. Dwa.
- Klękajcie - wyszeptała magiczne
zaklęcie po raz Trzeci i słowo ciałem się
stało. Uciskający nadmierność jej ciała
różowy dres, z wyszytym na plecach ceki-

nowym napisem „Queen” przybrał postać
eleganckiej, czarnej sukienki. Zdeptane
adidasy zastąpiły wysokie pantofelki, czy
to kryształowe, czy plastikowe, były niedoścignione. Gdyby wszyscy mieli trzewiki
złote, a ona drewniane, wszyscy i tak by
padli na kolana. Powszedniość sprzyjała
utracie wartości.
- Witajcie w hotelu Miraż - powitała
pierwszych gości Regina. Wykwintnych
jegomościów, którzy widziawszy już wszystko, znudzeni wytapetowanymi ścianami
Bristolu, przybyli do hotelu Miraż.
Są miejsca, które za sprawą dawnych
wierzeń, gorących modłów, mitów i ludowych zabobonów stały się świętsze od innych. Chociażby obfitujący w złote jabłka
ogród Hesperyd czy starożytna wyrocznia
w Dodonie, gdzie wśród szelestu dębowych gajów czczono Zeusa. Hotel Miraż
z całą pewnością wpisał się w ten kanon.
Goście nasłyszawszy się o miejscu, które
wskrzeszono z niepamięci, oczyszczono
z lokatorów komunalnych i wypełniono
nowym tchnieniem, przekroczyli utkaną
ze złota bramę, prowadzącą na podwórze
z ulicy Koziej. Tuż za przybyłymi sunął
orszak służby hotelowej ciągnący obite
czarną skórą kufiy.
Wkraczając na wyłożony marmurowym kaflem dziedziniec, Kleofas, jeden
z gości, zatrzymał się. Znał to miejsce i
nie znał jednocześnie. Znał pod innym
imieniem. Kozia. Kiedy nie było hotelem
ani mirażem. Było miejscem do życia.
Zwyczajnego i niezwykłego jednocześnie.
Było swoistą kryjówką przed problemami. Przed goryczą chleba powszedniego.
Przed interesami i interesownością.
Przed zdenerwowaniem i ckliwością. Kleofas pamiętał je z zamierzchłych czasów
studenckich, kiedy mieszkał w ciasnym
pokoju w budynku numer 3/5. Pamiętał,
jak z kamienic osypywał się tynk, a trotuary
kryła wykrzywiona tafla betonu. Pamiętał
stare klony letnim porankiem, rzucające
szczodry cień na drewniane ławki. Pamiętał fontannę pośrodku podwórza, która
od półwiecza pozostawała niesprawna. Był
bardzo młody i wtedy myślał, że podbije
świat. Albo przynajmniej warszawską socjetę. Nie mógł zdać wówczas sprawy, że wróci na Kozią w takich okolicznościach. Na
Kozią, ale już nie Kozią, chociaż właśnie z
niej, jak za pierwszym razem, przekraczał
w tej chwili bramę Mirażu. Chociaż wtenczas była czarna i skrzypiąca, a dzisiaj złota
i uzbrojona we wszelkie możliwe środki
ochrony przed niechcianymi i nieproszonymi. Kleofas ściskał w dłoni rezerwację
hotelową wydrukowaną na zbitym płótnie.
Odziedziczył ją po bezdzietnej siostrze, a
przez to, że sam liczył osiemdziesiąt cztery
lata i wstępnych już nie miał - dziedziczył w
pierwszej kolejności. Zimno skalkulował,
że w jego rodzinie od dziada pradziada
zwykło się umierać w okolicach wieku, w
którym był. Rezerwacja w hotelu Miraż
była zatem dla Kleofasa jak wygrana w
loterii.
„W miejscu obumarłej fontanny wybiło

str. 25

źródło wiecznego życia! Skosztuj kąpieli w cudotwórczych wodach i odzyskaj młodość! Upijaj
się szeroką gamą naszych napitków i podziwiaj
jak wraca rumianość i wdzięk!” - głosił anons
nadrukowany złotem na czarnym płótnie.
Kleofas podchodził sceptycznie, ale przekonał go sentyment do Koziej. Przekonało
go też nieokiełznane dążenie zmarłej
siostry ku dożyciu dnia rezerwacji, której
skonsumować nie zdążyła. Odeszła w wieku osiemdziesięciu ośmiu lat. Sprzedała
staroświeckie brylanty i dom na Żoliborzu,
zainwestowała w Miraż, byleby doczekać
móc skosztować wszystkiego od nowa.
Kleofas zrzucając grudę na jej trumnę już
myślał o Mirażu. Nie sposób było o tym
miejscu nie wiedzieć, równie tak samo, jak
nie sposób było zdobyć tam pobyt. Chociażby w najbardziej ciasnym z pokoików.
A przecież rzecz nie w pokoikach. Rzecz
w Fontannie, która nigdy nie działała, aż
do chwili osławionego bryzgu. To wtedy
zrodziło się życie, zalewając stronice gazet
i przyćmiewając rozumy. Całe pokolenia
wzięły się za niecierpliwe oczekiwanie na
swoje miejsce w hotelu Miraż. Miała to
być inwestycja nad inwestycjami. Rzucano
wszystko, byleby chociaż opuszkami palców poprowadzić po zbąblonych wodach
Fontanny.
Kleofas przekroczył bramę. Znalazł
się na znajomym podwórzu, gdzie niczego nie rozpoznał. Czubki drzewostanu
sięgały niebosiężnej kopuły z różowego
szkła sklepiającej cały ogród. Przeplatała
się mozaiką barw i świateł, rodząc chmarę marzeń sennych, aurę płomiennych
przypuszczeń. Mieniła się złotem i błogostanem, który miała zamknąć i ocalić
przed rozpyleniem się w szarzejącym
miejskim masywu. Konstrukcję oparto na
zbutwiałej ceramice dachówek, którą Kleofas pamiętał, tak jak Fontannę. Pamiętał
i nie pamiętał jednocześnie. Betonowe
chodniki zastąpiono wąskimi alejami
pokrytymi przeźroczystym alabastrem.
Żyłkowana struktura kamienia umożliwiła
oświetlenie go od spodu, rodząc wrażenie,
jakby ścieżki usłano pierzyną gęstego obłoku, przez którą przebiła się złocistość
letniego poblasku. Na wyczesanym szmaragdzie gazonów, w pozornymi nieładzie,
rozstawiono gąszcz hebanowych leżaków.
Polegiwali na nich goście, otuleni w szlafroki o metalicznym ornamencie. W ich
dłoniach dryfowały kryształowe kielichy
wypełnione płynnym życiem. Mieszano je
z sokami żył, wypłukując minorowe tonacje rychło zapomnianych niedołężności.
Na garści ostałych pni obumarłych klonów
wzniesiono koktajlbary o marmurowych
bufetach i stołkach obitych srebrzystym
żakardem. Serwowano w nich trunki
przeróżne, wszystkie przygotowywane na
bazie płynnego życia, którym każdy z gości
pragnął się upić. Nie zważając na fakt,
że już sama woda w Fontannie odurzała
ponad wszystkie pozostałe, dozwolone
było jej spożywanie z napojami wysokoprocentowymi, a z wykwintnymi wyrobami
tytoniowymi - wręcz wskazane.
Architekci krajobrazu sprowadzili do
Hotelu Miraż florę stołecznym pejzażom
nieznaną. Roślinność zgoła wymarła poza
murami kamienic żywiła się eterycznością
tego miejsca. Ogromnymi trudami zdociąg dalszy na str. 26
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Miraż...
ciąg dalszy ze str. 25

byto starożytne palmy z gatunku Medemia
argun, których nasiona u schyłku XIX
wieku archeolodzy znaleźli w grobowcu
jednego z faraonów. Pięciornik płonny,
pierwiosnka długokwiatowa czy uwroć
wodna nie ustawały w kwitnieniu na hotelowych glebach. Okolice koktajlbarów
opierścieniono laurowym żywopłotem.
Laurus nobilis - wawrzyn miał symbolizować zwycięstwo wiecznego życia nad
przemijalnością. Mówiono nawet, że to
drzewo boskiego Apolla - boga słońca.
Mówiono, że lancetowate liście wawrzynu
posiadają zdolność myślenia. Mówiono,
że żuły je pytie delfijskie, którym goście
Mirażu chętnie wtórowali, zrywając liście
wawrzynu z koktajlbarowych żywopłotów.
Zdolności myślenia posiąść jednak w
stanie nie byli, otumanieni wonnościami
kwitnących mirtów, unoszących ich umysły
ku tajemnym wybrzeżom Styksu, gdzieś
hen daleko, do gajów Hadesu. Jedynie
z oddali dostrzegali alabastrową ścieżkę, usłaną kwiatem paproci, tworzącym
zwarty szpaler. I wydawać by się mogło, że
niekończącej się długości była ta ścieżka,
jednak w rzeczywistości wynosiła kilkanaście metrów. Prowadziła do centralnego
miejsca ogrodu - Fontanny - zupełnie
niezmienionej od czasu zapamiętanego
przez Kleofasa, szarej i potrzaskanej, z
tą różnicą, że z jej miedzianego kranu
wzbijała parująca struga. Opadając wzburzała taflę wody wypełniającą po brzegi
betonowy zbiornik. Kleofas z daleka nie
mógł dostrzec, czy była to bez kwestii woda
życia, czy być może jedynie płomienne
oczekiwanie przybywających gości.
Podążył za Reginą - gospodynią tego
miejsca. Zyskała wieczność po skosztowaniu warszawskich wód. Miała też możliwość
ich ciągłego spożywania, dlatego swoją
nieśmiertelność regularnie pożywiała.
- Zapraszam Pana do pokoju numer 94.
- Dziękuję.
- Przypominam Panu, że Pana rezerwacja wygasa po dwudziestu czterech
godzinach, licząc od przekroczenia Bramy
Złotej. Radziłabym Panu zażyć kuracji jak
najszybciej, co by Pana wiek nie splótł
Panu figli. Dzisiaj przed zapadnięciem
zmroku zdąży Pan jeszcze zażyć kąpieli w
Fontannie - pouczyła Regina.
- Dziękuję raz jeszcze.
Był to ten sam pokój, w którym
Kleofas mieszkał ponad sześćdziesiąt lat
temu. Zupełnie odmieniony, przystosowany do jeszcze większej ilości bywalców,
niż przewijało tam się za jego czasów.
Przygotowany do wieczności, ascetyczny, z
dbałością o brak szczegółu. Ściany usłano
naturalną cegłą, a podłogę zaimpregnowanym dębem. Z sufitu zwisała żarówka
bez plafonu. Wąskie łóżko ustawiono pod
oknem, a na jednej ze ścian umieszczono
lustro w kryształowym obramowaniu.
Skąpość wystroju miała symbolizować
zbędność rzeczy materialnych, gdy zbliżał się koniec. Ciekawe, ilu umarło nie
rozpakowując walizek ani nie kosztując
wód. Jedynie przed tymi, co całkowite
zużyli młodość i nasiąknęli świadomością
otwierały się złote bramy Hotelu Miraż,

dlatego wszyscy przybywający goście byli
w wieku znacznie podchodzącym lub podeszłym. Kleofas nie trwonił uchodzącego
czasu. Przejrzał się w lustrze, ukradkiem,
przeczesał dłonią resztki siwych kłaków,
strzepnął zobojętnienie ze zmiętolonych
klap marynarki i wyszedł do ogrodu. W
samotności. Nie na długo. Przystanął na
chwilę w alei kwiatów paproci, przyglądając się ich lśnieniu, kiedy w mig się zjawił
młody concierge.
- Czarujące, nieprawdaż? - wyrecytował głosem eolskiej harfy - Czy życzyłby
Pan zażyć kąpieli w Fontannie?
- Tak, oczywiście - wyskrzypiał Kleofas. Doczłapał do zbiornika, w którego
bulgoczących wodach spoczywało już kilku
mężczyzn, równie spróchniałych co on.
- Proszę się rozebrać - bzdęgolił
concierge. Kleofas wziął się za złuszczanie
z siebie odzienia. Warstwa po warstwie...
Voilà! ���������������������������������
Chcąc uniknąć stania w samej bieliźnie i kłapciastej skórze, pośpiesznie poczynił krok ku wstąpieniu do Fontanny.
proszę również o zdjęcie odzieży
spodniej - uprzejmie acz zdecydowanie
sformułował prośbę concierge. Kleofas był
nieco zmieszany. Instrument od dawna
nie używany miał rację bytu zardzewieć,
porosnąć pleśnią zapomnienia, czy Bóg
wie czym jeszcze.
- Proszę Pana, proszę się nie krępować - odezwał się jeden z siedzących w
Fontannie starców, z krzaczastymi brwiami i gęstą brodą. Kleofas zrzucił ochłap
wstydu, obnażając zbutwiałe klejnoty, po
czym zanurzył się w wodzie.
Raz...
DwaTrzy!
Nic się nie wydarzyło. Woda bulgotała i parowała niemiłosiernie, miała co
prawda zapach dość
specyficzny, jednakże od łaźni słowackich, czy nawet tych rzymskich niczym się
nie różniła.
- Czegóż Pan się wstydził? - odezwał
się ponownie mężczyzna z brodą.
Kleofas nie znał odpowiedzi na to
pytanie.
- Wkrótce będzie Pan pragnął wykrzyczeć cielesnością najgłośniejsze sonaty
w tonacji C-dur - zapewnił brodaty.
- Skoro Pan tak twierdzi...
- Elifaz Lewi - przedstawił się starzec.
- Kleofas.
- Bardzo mi miło. Polecam Panu
spróbować firmowego przysmaku tego
miejsca - korzeń mandragory - wskazał
palcem o długich, zzieleniałych szponach
na karła ze złotą tacą, który pochylał się
nad siedzącymi w Fontannie gośćmi - cóż
może być lepsze od solidnie ogłuszonej
mandragory, zebranej w okresie urodzaju u stóp szubienic i cmentarnych wrót,
pociętej w cienkie plastry, przyprawionej
octem i mieszanką śródziemnomorskich
ziół? - dodał Elifaz.
Kleofas poczęstował się. Odgryzł kawałek. Poczuł mrowiącą gorycz.
- Mając podarować nam wieczność,
władzę nad cielesnością, pozostawia jedynie posmak dwuznaczności zawieszenia
pomiędzy życiem a śmiercią. Mówią, że
mandragora była zalążkiem pierwotnego
życia, wyprzedzając w tym człowieka. Wy-

posażona została w zmysły... Powiadają
też, że związana jest z dziełem stworzenia.
Podobno, gdyby pozwolić korzeniowi
urosnąć w spokoju, osiągnie rozmiary
oraz nabierze właściwości indywidualnej
istoty... Nie smakuje Panu? Proszę zatem
uraczyć się jagodami jemioły - wskazał
na kryształową czarę na złotej tacy, którą
trzymał nadal pochylony karzeł - Loranthus
europaeus - jemioła dębowa, zrodzona z
uderzeń piorunów na korze marcowych
dębów - dodał Elifaz, wrzucając między
spierzchnięte wargi kilka srebrnych jagód, po czym podał naczynie Kleofasowi
- wyjątkowe okazy! Wręcz się odczuwa
podniebieniem, że wyssały całość soków
i nasienia z drzewa, na którym pasożytowały! - rozkoszował się Elifaz - to może ja
jeszcze połakomię się na owoc granatu, ale
Panu nie polecam, Panie Kleofasie, chyba
że chce Pan, aby płód ten niepozorny
ściągnął na Pana zgubę, jak na nieszczęsną
Prozerpinę!
Kleofas poczuł nieoczekiwanie napływającą senność, pomimo, że opary
światła gromadzące się pod różanym
sklepieniem spływały jaśniejącą strużką
wprost do Fontanny.
- Odprowadzę Pana do pokoju zaaferował się czujny concierge.
- Do wieczora, Panie Kleofasie, mój
przyjacielu! - pożegnał się Elifaz Lewi.
Nie minęło kilka mętnych oka mgnień, kiedy Kleofas zatopił się w
miękkości pierzyny w pokoju numer 94,
zapadając w głęboki sen.
W ułożonej z poczerniałych bali wiejskiej chałupie nie wycięto nawet najmniejszego okna. Jedyne ujście stanowiły drzwi,
szerokie jak do chlewu, zbite z sosnowych
desek, zamykane na żelazną zasuwę. Wewnątrz było gwarno i duszno. Kaflowy
piec w rogu pulsował żarem, jednak jego
żeliwne drzwiczki nie ustawały w otwieraniu się. Siedzący na niskim zydlu Elifaz co
róż dokładał suchy chrust do paleniska,
przyglądając się gościom biesiadującym
przy topolowej lawie po drugiej stronie
izby. Gospodyni przebrana w haftowaną
koszulę i fartuch z bielonego płótna
lnianego, zmęczona dogorywającą ucztą,
opierała opadającą głowę o zaciśnięte
pięści. Siedzący u nasady stołu Jezus snuł
przypowieści o ludziach obecnym nieznanych, ścieżkach nieprzebytych i miejscach
nieodkrytych. Piotr, zwany też Szymonem
oraz Apostołem, wychwytywał każde słowo Jezusa, aby mu gorąco przytakiwać.
Przywędrowali z krajów dalekich, z ziem
obiecanych. Suto ugoszczeni, swoją opowieścią odwdzięczali się za serdeczność
ludzi przyjmujących ich pod swój dach,
często zastawiających ostatnie.
- Chyba czas na nas - przemówił
Jezus. Wtedy Elifaz zbliżył się do ławy i
usiadł przy Piotrze.
- Jezus chyba nie nasycił się dostatecznie, cały czas będąc zaaferowanym
opowieścią. Czy mógłbyś zabrać trochę
chleba dla nas na drogę? - wyszeptał do
ucha Piotrowi.
- Pan zakazał nam zabierać potraw
ze stołu gospodarzy.
- Długa podróż przed nami, Piotrze... - dodał Elifaz - Jezus jest głęboko
pogrążony w głoszeniu swoich nauk, nie
zdaje sprawy, jak daleko stąd znajduje się
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następna wieś, w której będziemy mieli
możliwość zatrzymania się. Uraczysz go
chlebem, z pewnością będzie Ci wdzięczny. Spójrz, stół się ułamuje, tak bogato
jest zastawiony. Gospodyni nawet nie
zauważy, że kilka okruchów zniknęło. Z
pewnością stwierdzi, że zostały zjedzone
przy wieczerzy.
Piotr się zastanowił, po czym niepostrzeżenie wrzucił żytni bochen do skórzanego miecha. Przykrył go płótnem. Jezus
podniósł się, pożegnał się z gospodynią.
Wyszli w parną, gwiaździstą noc.
Wędrowali przez las, prostą ścieżką
porośniętą paprotnikiem i niskim jodłowcem. Jezus samotnie kroczył przed
Piotrem i Elifazem, pogrążony w myślach.
Rozjaśniał drogę światłością umysłu oraz
nieświadomością nieskalanych intencji.
Gwizdał pod nosem coś po hebrajsku.
Elifaz zatrzymał Piotra, chwytając go pod
rękę.
- Jezus podejrzewa - wysyczał tak cicho, że głos zlał się z kakofonią świerszczy
wypełniających las.
- Co podejrzewa?
- Podejrzewa, że ukradłeś bochenek z gospody.
- Przecież poprosiłeś, żebym go
wziął. Nic nie ukradłem.
- Zasugerowałem Ci, żebyś wziął
trochę chleba, a nie cały bochen, którym
rodzina mogłaby się żywić przez kilka dni.
Pozbądź się tego, dopóki Jezus się nie
dowiedział.
- Jak?
- Jedz małymi kęsami, aż nie zostanie najmniejszej okruchy.
Piotr wziął się za odgryzanie małych
kawałków. Gdy tylko wkładał chleb do ust
Jezus przemawiał do niego. Piotr musiał
za każdym razem wypluwać kolejny kęs,
aby odpowiedzieć, nie budząc kolejnych
podejrzeń. Kiedy tylko Piotr wypluł ostatni
gryz Jezus przystanął. Odwrócił się.
- Piotrze, co jest na tej ścieżce za
Tobą?
Piotr również się zatrzymał i spojrzał
za siebie. Miast kęsów chleba wyrósł szereg
grzybów.
- Od samego początku Piotrze, już
przy wieczerzy, wiedziałem, co żeś uczynił.
Osłuchałeś się mojego zakazu, abyśmy ze
stołu gospodarzy nie brali niczego, czego
nie moglibyśmy spożyć na miejscu. Niech
zatem grzyby wyrosną na ziemi, a ludzie
po wsze czasy pamiętają o Twoim czynie.
Kleofas obudził się.
Dobiegła go muzyka. Donosiła się z
głębi ogrodu. Wyjrzał przez okno. Zapadł
zmrok. Zdało mu się, że przespał wieczność, którą miał odzyskać. Czym prędzej
wykręcił numer na recepcję.
- Wszystko w porządku, Panie Kleofasie, jest godzina dwudziesta pierwsza
piętnaście, Pana rezerwacja wygasa w dniu
jutrzejszym o godzinie dziewiątej czterdzieści trzy. Pozwoliliśmy przygotować dla
Pana odzież. Życzymy miłej wieczności.
Kleofas podniósł się z łóżka z zapomnianą sprawnością. Przejrzał się w
lustrze. Odskoczył z przestrachem. W odbiciu spoglądał na niego młody mężczyzna
o gęstej czuprynie i mięśniach sprężystych
jak struny harfy Orfeusza. Wydarzyło się.
Obdarzono go młodością. Wydało mu się,
że nawet za czasów, gdy mieszkał na Koziej,

nie wyglądał tak dobrze. Czym prędzej
wskoczył w przygotowaną dla niego odzież,
zaskakującą swym dopasowaniem. Wyszedł
do ogrodu. Zlał się z tłumem seraficznych
istot ludzkich. Dostrzegł przy jednym z
marmurowych koktajlbarów Reginę. Szeptała się z młodzieńcem o kruczoczarnych
włosach, gładko ulizanych do tyłu. Postanowił dołączyć do towarzystwa. Kiedy tylko
okazał się w polu widzenia młodzieńca,
ten donośnie wykrzyknął:
- Panie Kleofasie! Nawet nie śmiałem się spodziewać Pana rasowości! Proszę
tylko spojrzeć na tego nowo narodzonego
cherubina!
Młodzieńcem okazał się Elifaz Lewi.
Pstryknął długimi palcami, a barman w
mig puścił ladą kryształową czarę, która w
poślizgu zatrzymała się przy Kleofasie.
- Proszę skosztować tego wyśmienitego trunku, Panie Kleofasie- tutejsza
woda życia z kilkoma kroplami mitycznego panaceum dla umocnienia efektu,
tak zupełnie profilaktycznie, chociaż jak
domniemam, nic Panu dolegać nie ma
prawa - wypowiedział Elifaz.
Kleofas skosztował koktajlu.
- Enchante!
Elifaz zamawiał coraz to bardziej
nieprawdopodobne substancje, a Kleofas
wlewał je w siebie, czując narastające pragnienie podzielenia się swoją przemianą
poza Złotą Bramą.
- Dobrze się Pan bawi, Panie Kleofasie? - zainteresował się Elifaz.
- Przednio!
- Mam jednak wrażenie, że chciałby
Pan zmienić nieco scenografię. Co Pan
na to, aby udać się nad Wisłę? Dzisiaj w
Warszawie wybornie ciepła noc. Wiele
młodych osób, takich jak my, Panie Kleofasie, gromadzi się przy zacumowanych
do brzegu barkach. Jakby Pan pozwolił,
chętnie Panu dotrzymam towarzystwa.
- Pierwszorzędna myśl! - wykrzyknął
nie-swoim głosem Kleofas, czując lekkie
zażenowanie faktem, że Elifaz czyta jego
myśli bez najmniejszej trudności, wyczuwając jego pragnienia oraz najskrytsze
drygi.
Znaleźli się u wybrzeża Wisły, gdzie jej
gniewne lustro od betonowych schodków
oddzielał nierównomierny pas wysokiej
roślinności zielnej. Oczekiwanie na Elifaza Kleofas spędził na rozglądaniu się po
rozpalonych młodych twarzach, okupujących połacie nadwiślanego brzegu. Nie
zauważył, że Elifaz zdążył już wrócić z baru
i rozlać czystą wódkę do plastikowych kubeczków. Podał jeden Kleofasowi, zderzyli
się bezdźwięcznie, wychylili do dna.
- Czuje Pan ten smak? - odezwał się
Elifaz, biorąc się za powtórne napełnianie
kubeczka - to nie zwyczajny smak taniej
wódki. Rozumie Pan, Panie Kleofasie? To
smak świadomości wyboru, której my właśnie doznajemy, mogąc napić się tej taniej
wódki, a jednocześnie mając możliwość
sięgnięcia po najdroższy miód. Rozejrzy
się Pan jeszcze raz, Panie Kleofasie. Oni
wszyscy nie mają tej świadomości ani nie
mają możliwości jej dostąpienia. Niezbędne jest przeżycie życia, a po drodze zrzucenie z wozu młodości, splugawienie jej bieli
błotem życiowej drogi. My z Panem, Panie
Kleofasie, dostąpiliśmy daru ponownego
przeżycia, ale już świadomego! Czy nie jest

str. 27

to emocjonujące?
Kleofas upijał się słodkością wywodów
swojego przewodnika, popijając je wódką.
Z każdym jednak słowem słodycz stopniowo ustępowała na rzecz goryczy. Parzyła
gardło. Odchrząknął. Miał wrażenie, że
wlewa w siebie piołunówkę.
- Pan zobaczy, Panie Kleofasie mówił coraz szybciej Elifaz, a jego lica zabarwił czarci grymas, wcześniej Kleofasowi
zupełnie nieznany - wszystkie te dzieci,
przesiadujące na betonie bez liku, bez
ostatku, bez znaczenia, nie mają rzeczywistej możliwości skosztowania młodości.
My natomiast, znając już wszystkie jej
pokusy, możemy jej się oddać powtórnie
bez pamięci albo ostać się wobec niej kamiennymi. Pan się napije tej taniej wódki,
Panie Kleofasie.
Wychylili kolejne kubeczki. Znowu
do dna. Kleofas nie czuł już ani smaku
wódki ani słów.
Elifaz wyciągnął staroświecką papierośnicę wysadzaną rubinami. Wyjął
papierosa. Odpalił. Zaproponował Kleofasowi, który co prawda rzucił, ale to było
jeszcze przed dostąpieniem wieczności.
Ma możliwość rozpoczęcia od nowa, w
tym również walki z nałogiem. Przecież
powinien siebie wynagrodzić? Tylko za
co? Nieważne. Dawność się przedawniła.
Uśmiercił przestarzałe zasady, które się
zdezaktualizowały, wyjałowiły, stając się
bezsensownymi, wręcz wstydliwymi. Sięgnął po papierosa. Poczuł ulgę i skrępowanie jednocześnie.
- Widzi Pan te panny, Panie Kleofasie? W tych wieńcach świętojańskich, uplecionych z rosy i dziewczęcej niewinności?
O tam, wprost przy wiślanych tatarakach.
Spoglądają w Pana kierunku ukradkiem,
chowając rozpromienione spojrzenia przy
najlżejszym styku z naszymi. Zwłaszcza ta
najbardziej wiotka z nich, ta o zbożowym
warkoczu i licach barwy kwiatu gryki. Pan
te dziewczęta poważnie zaaferował, Panie
Kleofasie. Nietaktem będzie zatem odtrącenie tych zalotów.
Kleofas dał się w mig przekonać albo
jedynie miał wrażenie, że postępuje zgodnie z własną wolą, puszczając swoje ciało
po torze wyznaczonym wzrokiem młodych
kobiet siedzących przy tafli wody.
- Hej - przywitała się dziewczyna
najmocniej rumiana i najbardziej Kleofasem zaciekawiona.
- Dobry wieczór, miła Pani... - odpowiedział Kleofas.
- Eeeeee, sztywniaku, może mniej
formalnie?
- Ależ jak panienka sobie zażyczy!
- Niech Ci będzie... Takie gadanie
jest nawet pociągające... Jestem Justyna, a
Ty?
Kleofas już się miał ku spaleniu
skrzętnie budowanych małpich mostów, z
powagą otwierając usta, aby wypowiedzieć
swoje imię.
- Jestem Tomek - odezwał się sprytnie Elifaz - a to mój kolega ze studiów
Maciek. Kleofas przytaknął.
- Uniwersytet Warszawski? - zaciekawiła się jedna z dziewczyn.
- Tak, oczywiście!
- A co studiujecie?
- Jesteśmy na trzecim roku międzydokoñczenie na str. 28
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Miraż...
dokończenie ze str. 27

wydziałowych dwujęzycznych ugrofińskich
jednolitych magisterskich studiów kognitywistyczno-finansowo-fizyczno-metaforycznych na specjalności zaawansowanych
euroazjatyckich metod instrumentalnoonomatopeicznych w zakresie orientalistyki stosowanej w bezpieczeństwie
geologiczno-ascetycznym klasycznego
modelu państwa i bezprawia - dodał z
przekonującą pobożnością Elifaz.
- Słyszałyśmy o tym kierunku...
- Tak? - zapytał Elifaz z kryształową
ironią.
- To coś takiego jak prawo?
- Dokładnie! - dodał.
- Bardzo ciekawe... Tacy mądrzy
chłopcy!
- Zaiste!
Na chwilę zapadła sugerująca cisza.
Znacząca i bez znaczenia jednocześnie.
Wymuszająca dokonanie wyboru, którego
niedokonanie nie przysporzy zmian linii
fabularnej. Sugestia od niechcenia, bez
zmęczenia, zmącenia i zniesmaczenia.
- Czy Panie się czegoś napiją? - narzucił dalszy kształt wieczoru Elifaz.
- Tak, trzy razy bezglutenowy
szprycer na bazie infuzji rabarbarowo-burgundowej z domieszką średnio-gazowanej
wody oligoceńskiej i trzema plastrami cytryny odmiany Piritto, koniecznie z albedo
koloru młodej kości słoniowej!
Elifaz przytaknął na znak przyjęcia
zamówienia. Objął Kleofasa, żeby odciągnąć go od panien. Oddalając się w stronę
baru, słyszalny był ich zduszony chichot i
niepohamowany, tryumfalny szept.
- Widzi Pan, Panie Kleofasie, z
jaką lekkością sprzedają swoje wdzięki,
obnażają szorstką podszewkę niewinności,
byleby dostać pozorność świadomości,
niby-bezpłatnie i bez znaczenia.
Gdy znaleźli się przy metalowej budzie, w której serwowano napoje alkoholowe, tłum mimowolnie rozsunął się przez
Elifazem, przynajmniej takie wrażenie
miał Kleofas. Być może za sprawą upojenia
tanią wódką. Być może Elifazem.
Gęsto wytatuowana barmanka opierała się o kleistą ladę.
- Co dla Was? - zapytała machinalnie, gdy zbliżyli się do baru.
- Dobry wieczór, poproszę trzy razy
wygazowaną wodę z trzema plastrami zwiędłej cytryny. Najchętniej, aby zaserwowała
Pani te plastry cytryny, co przed chwilą
Pani wyjęła z plastikowych naczyń grupy
młodych ludzi przy stoliku u filara.
- Okeeeej, rozumiem... Fetyszysta?
- Wolałbym „dewianf lub „bałwochwalca”, jakby była Pani tak uprzejma.
- Wszystko jedno. Wszystko rozumiem, serio, niczym mnie tutaj nie zdziwisz, koleżko. Myślisz, że pierwszy dzień
przy tej ladzie stoję? Czego ja się nie nasłuchałam. Czego ja nie widziałam. Wisła
stała się moim życiem od pewnego czasu.
Nawet się zabić przez nią chciałam, ale
wiesz, stwierdziłam, że jeszcze postoję, co
mi tam, posłucham. Mam bezpłatny alkohol i papierosy i 20% zniżki najedzenie.
Elifaz jedynie przytakiwał w milczeniu. Uśmiechał się ozięble, jak gdyby

historie były mu doskonale znane. Każde
jej kolejne słowo, przewidywalne i mdłe,
nudziło go coraz bardziej.
- Dobra, wrzuciłam te plastry?
Może jeszcze Ci tam napluć?
- Dziękuję, być może następnym
razem.
Zabrali koktajle i wrócili do panienek. Kleofas był zaskoczony i zrażony
jednocześnie jak bardzo smakowały im
udawane drinki. Uwiedzione zakłamaną
rozkoszą, głośno komentowały wyjątkową
jakość rabarbarowo-burgundowej infuzji,
którą rzeczywiście odczuwały wszystkimi
receptorami swojej naiwności. Kleofasa
zalał strach zmieszany z obrzydzeniem.
Elifaz jedynie się uśmiechał, spoglądając
na niego bez mrugnięcia, bez dogmatu i
bez przyszłości.
Noc się rozjaśniała, kiedy Kleofas
dotarł na ulicę Kozią. Elifaz zaaranżował
poranne spotkanie na godzinę dziesiątą
piętnaście w jednej z kawiarni przy Nowym
Świecie. Określił nie tylko czas mityngu, ale
również wskazał, przy którym dokładnie
stoliku mają się zobaczyć. Kleofas nie był
pewien swoich chęci. Ani intencji. Wydawało mu się, że wraz z zrzuceniem przeżytych
dekad zgłupiał. A może wcale mu się nie
wydawało. Zaraz po powrocie z nocnej
hulanki, której spadzistych szczegółów nie
był w stanie ułożyć w pamięci, wziął się za
pakowanie walizki. Zauważył, że nic z jego
starych rzeczy nie pasuje. Nie są potrzebne
okulary, ani garnitur. Już nie współgrają,
nie są jego własnością. Stały się obce,
niewygodne i kłujące. Zostawił walizkę w
pokoju numer 94. Pomyślał, że zapewne
wielu gości tak postępowało przed nim,
taki wybryk nikogo nie zdziwi, a rzeczy spokojnie wylądują na śmietniku wspomnień
czy w inny sposób zostaną skierowane do
innego rodzaju zapomnienia.
Zerkał na zegarek. Elifaz spóźniał się
niesmacznie. Kleofas wysiadywał przy filiżance czarnej kawy bez mleka. Odmówił
wszelkich możliwych dodatków, cukrów,
miodów, wanilii i kardamonów. Filiżanka
zwykłej czarnej kawy wzbudzała w nim
narastającą wstydliwość niedopasowania,
jednakże pomagała zachować trzeźwość
umysłu oraz ochłap starego życia, którego
przypadkowo dobrowolnie się wyrzekł,
nie będąc świadomym efektów ubocznych
tej decyzji. Być może potrzebował czasu,
żeby się dopasować doczesności. Być może
znów mu nie starczy czasu, a bramy Mirażu
przekroczyć już nie będzie miał okazji? A
może już nie będzie chciał? Może nie chce?
Nie chciał? Gdzie ten Elifaz? Dostrzegł
nieoczekiwanie przy sąsiednim stoliku parę
serdecznych przyjaciół, wydawałoby się zupełnie przypadkowo. Wraz z dziećmi, wnukami i prawnukami raczyli się ciastkami
oraz innymi niedozwolonnościami, śmiejąc
się i niedzielnie wygłupiając. Przypomniał
sobie, że w pośpiechu nie poinformował
ich o wyprawie do Hotelu Miraż.
- Cóż za spotkanie! Jak miło mi Was
widzieć! - wykrzyknął.
Beżowe torty na stoliku nasączyło
zmieszanie. Wszyscy spojrzeli po sobie, aby
ustalić, do kogo skierowano krępujące powitanie. Kryterium wiekowe sugerowałoby,
że do wnuków. Kilku przedstawicieli młodszego pokolenia przeleciało bezemocjonalnym wzrokiem po nieznajomym. Kto to jest?

Znacie go? Kleofas ocucił się. Zapomniał
przez chwilę o amputacji dawności.
- Nie poznajecie mnie? - odezwał
się, rzucając słowo w kierunku starszego
pokolenia - Heniu, Stefcia, przecież jeszcze
w zeszłym tygodniu wspólnie się bawiliśmy
na ogródku działkowym Robcia!
Stefcia zsunęła okulary ze zapełźniętych mętnością oczu. Owszem, była z małżonkiem na pikniku u znajomego wdowca,
jednak, o ile pamięć jej nie zawodzi, żadnej
młodzieży tam nie było. Sami swoi.
- Przepraszamy, ale chyba pomyliłeś nas z kimś, młodzieńcze - odezwał się
Heniu, niemo sugerując - chyba się wczoraj
upiłeś, jeszcze nie doszedłeś do siebie, co wymalowane jest dosadnie na twojej szczenięcej
twarzy.
- To, ja. Kleofas - wymamrotał.
- Proszę Pana, nie wiem jaki Pan
ma cel, ale prosimy natychmiast nas zostawić - nerwowo wyskrzypiała Stefcia. Jeden
z synów - muskularny i żylasty, z twarzą
czerwoną i obitą, już się podnosił w samoobronie.
- Przepraszam, najwidoczniej się
pomyliłem. Miłej niedzieli Państwu życzę.
Wyskoczył z kawiarni. Dygotał. Odrzucał. Nie rozumiał. Wadziło mu. Pragnął
uciec. Gdzie ten Elifaz?!
Wrócił pod bramy Mirażu. Były szczelnie zamknięte, na setki spustów. Wcisnął
kryształowy guzik, aby się skontaktować z
recepcją. Usłyszał złocisty głos, po czym
zaczął pośpiesznie bełkotać:
- Dzień dobry, chciałbym zapytać,
czy Pan Elifaz Lewi zameldował się dzisiaj
w hotelu? Nazwiska niestety nie pomnę,
ale może po imieniu uda się Pani to zweryfikować?
- Niestety nie udzielamy takich informacji. Dbamy o dane osobowe naszych
gości.
- Proszę Pani, jestem... byłem gościem hotelu, dopiero dzisiaj się wymeldowałem.
Cisza.
Zastanowienie się.
- Dobrze, gwoli wyjątku, sprawdzę
dla Pana... Proszę o chwilę cierpliwości.
Groźna muzyka.
Oczekiwanie. Zniecierpliwienie.
- Proszę Pana, niestety ostatnio osoba o imieniu Elifaz Lewi nie zatrzymywała
się w Hotelu Miraż.
- Dziękuję...
- Bardzo proszę.
- Przepraszam, jeszcze jedno!
- Tak?
- Co Pani miała na myśli używając
słowa „ostatnio”?
- Pan Elifaz Lewi, owszem, gościł w
hotelu, jednak ponad pół wieku temu. Był
jednym z pierwszych, którzy przekroczyli
Złotą Bramę i dostąpili wieczności. Liczył
wtedy sto siedem lat.
Cisza.
Zguba.
Kleofas w nieskończoność brodził po
brukach Warszawy, która wydawała mu się
nieznośnie obca. Nieprzyjazna i chłodna
nie do wytrzymania. Miał wrażenie, że
zerwał się wiatr i zwiewał go wprost na
szorstkie tynki kamienic, których odcieni
i numeracji nie znał ani nie rozpoznawał.
Obcość. Tęsknota. Bezsilność. Nieodwracalność. Młodość. Wieczność.
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Stał po kolana w wiślanych wodach.
Czuł śliski muł na stopach. Nurt rzeki
wzmógł się, kiedy zanurzył się po pas.
Wtenczas dostrzegł, że na przekór prądom, zbliża się ku niemu postać kobieca.
Przyjrzawszy się bliżej dostrzegł iybi ogon,
mieniący się przeświadczeniem, beznamiętnością i ukojeniem. Syrena jak węgorz
otoczyła Kleofasa cielistym łukiem.
- Oszczędź grzechu, pozwól mi
to zrobić za Ciebie. Wisła jest płytka, ale
wystarczająco chłonna, aby pomieścić
wszystkich Was pamięci żałobne rapsody odezwała się.
- Dlaczego pytasz mnie o pozwolenie? Nie przybyłaś po mnie? Zmora czy jaw?
Jakie to już ma znaczenie?
- Uchwyciłam w powietrzu gorycz
myśli, wyczułam sól jałowych łez w słodyczy wód mej ukochanej Wisły. Znam te
odczucia doskonale, nie byłeś pierwszy ani
ostatni nie będziesz. O pozwolenie pytam,
bo wybór Ci jeszcze pozostawiam.
- A mam wybór? Rzeczywisty?
- A jakże. Możesz ze mną pójść,
a możesz rozpocząć życie, które będzie
wypełnione nie tylko świadomością, ale
także świadomie wykorzystane. Wiem, że
odzyskałeś młodość ze zwykłej próżności,
głupoty i przypadku, jednak jak każdemu
przed Tobą pozostawiam Ci wybór.
Syrena zamilkła w oczekiwaniu odpowiedzi, unosząc opalizujący niepewnością
ogon na nerwowej tafli Wisły.
- Niedługo odchodzi pociąg ze stacji
Powiśle - dodała - jedzie donikąd. Możesz w
niego wsiąść i wypełnić życiem martwą glebę, w którą zostałeś przemieniony. Możesz
też zaznać upragnionego spokoju w moich
objęciach. Wybieraj, Kleofasie. Liczę do
trzech.
Raz.
Dwa.
Trzy.
Królowa obudziła się. Leżała na mokrej podłodze. Wiadro z wodą wywrócone
kilka sennych marzeń dalej. Śmierdzącą
szmatę ściskała w dłoni. Podniosła się. Rozejrzała się po klatce schodowej kamienicy
o numerze 3/5. Nic nadzwyczajnego. Rudy
kot Kleofas jak zwykle wysiadywał parapet,
wyglądając zza okno.
- Tak, tak...przyśniło Ci się - odezwał
się do Królowej, kierując w jej stronę żółte
ślepia - też miałem ten sen.
Królowa milczała.
- Jestem kotem, istotą obdarzoną darem niedokonywania wyborów. Dobrze mi
na tym zmurszałym parapecie. Jednak Ty,
Regina, możesz teraz odejść. Twoje władztwo tutaj to jedynie ironiczny miraż.
Królowa spoglądała na Kleofasa przez
zamyśleniu przez kilka nieznaczących
chwili, po czym przetarła twarz rąbkiem
ściery. Podniosła wiadro. Było tam jeszcze
z lekka wody z płynem. Zamoczyła szmatę.
Wycisnęła. Wzięła się za zmywanie podłogi.
Ma przecież jeszcze sześć kolejnych klatek
schodowych.
*Inspiracją do snu Kleofasa posłużyła przypowieść
o powstaniu grzybów, wysnuta przez J. Świątka,
na której tekst miałem okazję się przypadkowo natknąć podczas błądzenia między półkami Bibłioteki
Uniwersytetu Warszawskiego. Tak niepozornie
ułokowana, w zmiętołonej oprawie, zaledwie kiłka
półek od prawa podatkowego.

Rafał Jaworski
***
Matka Boska alkoholików
ma twarz wyszywaną wżerami troski
Za pazuchą nosi esperal i wzór koronki otuchy
do Wszystkich Świętych Nałogu
Tabletka anticolu jest Jej nimbem
i wcielonym słowem ludzkiej klęski
Matka Boska alkoholików
jest typem ikony Matki – Polki
U wrót królestwa trzeźwości czeka późną nocą
na dzieci odurzone zapomnieniem
aby przykryć ich krótką kołdrą twarzy
spod której wyziera maska pustki
Rano oblewa ją zimny pot
i współcierpi na przywracanie do realiów
tego oto świata
Matka Boska alkoholików jest wyrozumiała doskonale
Wielodniówki grzechu nie budzą w niej odrazy
Odór oddechu skażonego promilami we krwi
nie zmusza Jej do wkładania gaz-maski
Matka Boska poetów
jest do niej
bliźniaczo podobna

Edmund Pietryk
Smutek Boga
W oczach starych ludzi jest smutek Boga
Ta sama bezradność wobec intryg szatana
Ta sama bolesna wieczność starości
Ten sam ból i ta sama beznadzieja na poprawę świata
Ta sama bezradność wobec śmierci
To samo znużenie życiem
Ta kamienna planeta zwana ziemią - zimna i wroga
To tylko ból i wieczny smutek Boga

Nikodem Lewandowski
***
Tęsknić w mrozie i chłodzie, czy spalać się po próżnicy?
Tragizm Dzieci wszechświata pokaranych swą rozłąką
Można doszukać się piękna w tym życiowym poszukiwaniu,
w oczekiwaniu na wejście w obłok własnej duszy, utkany z przestrzeni różnic
Zagrajcie na organach gwiazd i zejdźcie tam, gdzie nie będziecie potykać się o czas,
rozkoszujcie się balującą wkoło pożogą waszych snów
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Włodzimierz Rutkowski

Jarosław Seidel

Szczęśliwego Nowego Roku Czy warto czytać poezję ?
tów!

- W życiu nie widziałem tylu Azja-

Jakiś jegomość sadowi się bezceremonialnie na wolnym skrawku, zmuszając
mnie do zrobienia mu miejsca. Przesuwam
się i wpadam bokiem w tłuste ramię i olbrzymie udo sąsiadki z dworcowej ławki.
Chrząkam, dając wyraz swemu niezadowoleniu z tej bliskości.
- I patrz pan, sklepiki pootwierali i
robią biznesy, a Polaki-duraki na zasiłkach
i tylko narzekają, że roboty nie ma - kontynuuje jegomość, niezrażony milczeniem.
-Co za czasy, panie, co za czasy. Tośmy
się doczekali. Ja, panie, wojnę przeżyłem,
różne rzeczy widziałem, ale czegoś takiego
nigdy. Żeby obce chleb nam zabierali.
Sąsiadka z dworcowej ławki zatrzęsła
się jak galareta.
- Staryś pan i głupi. A nasze młode
to nie jeżdżą za zarobkiem po świecie?
Każdy orze jak może. - Zamilkła, sapiąc
niczym parowóz.
- Najgorzej, jak się baby do polityki
wtrącają - odcina się mój sąsiad.
Mówi wyraźnie do mnie. - Nie zazdroszczę wam, młodym, wy to już nic
nie mata do gadania. Baby się wszędzie
pchają. Tylko patrzeć, jak w kopalniach
na przodkach będą fedrować.
- Takie głupie to my nie jesteśmy - zaperza się sąsiadka i wstaje. Dopiero teraz
widać jej nienaturalną otyłość. Wygląda
jak monstrualnych rozmiarów nadmuchany skafander narciarski. Ciągnie za sobą
wózek na dwóch kółkach, załadowany tobołami czarnymi jak smoła. Przypominają
worki na śmieci.
- Dobrze, że się zabrała. Nie lubię,
panie, jak baba się do polityki pcha.
Niedawna dworcowa sąsiadka, nie
wiedzieć czemu, krąży między ławkami,
raz
w lewo, raz w prawo. Z megafonu
rozlega się zapowiedź odjazdu pociągu do
Terespola. Sąsiad pochyla się do mojego
ucha i przekrzykując megafon, drze się:
- Szczęśliwego Nowego Roku!
Zalatuje od niego czosnkiem i tanią
wódką.
- Wzajemnie - odkrzykuję.
Za sąsiadką z dworcowej ławki krok za
krokiem, nieomal depcząc jej po piętach,
podążają dwaj rośli ochroniarze. Czarne
uniformy, kajdanki i wielkie pały przy pasach robią wrażenie na wszystkich. Tylko
nie na dworcowej sąsiadce. Co i raz się
odwraca i bez najmniejszego lęku wali im
prosto w twarz:
- Odczepta się ode mnie.
Nie wiem, co oni do niej mówią,
mogę się tylko domyślać. Za to ją słyszą
wszyscy w poczekalni.
-Nie mata nic innego do roboty? Co,
że bezdomna, to już można przeganiać
jak psa? Nikt nie reaguje. Wszyscy głusi i
ślepi. Ja też.
I wychodzę z poczekalni. Płonąc ze
wstydu.

W dzisiejszych czasach czytelnictwo
poezji dramatycznie spada. Jaka jest tego
przyczyna? Może jesteśmy niedouczeni, i
bardziej zwracamy uwagę na sprawy materialne („wyścig szczurów”) niż na sprawy
duchowego rozwoju? Także wydawnictwa
ograniczają wydawanie poezji, bo to się po
prostu nie opłaca. Nie ma zbytu i popytu
– nie ma podaży. Tak, także tu króluje
prawo popytu i podaży, tak jakby chodziło
o karkówkę czy marchewkę.
A przecież poezja jest tym szczególnym
skarbem literatury, który odkrywa przed
nami świat, a także prawdę o ludzkiej kondycji – o człowieczeństwie. Poezja ukazuje
jakie metafizyczne i egzystencjalne związki
łączą nas ze światem. Pozwala zrozumieć,
jak możemy funkcjonować w powiązaniu ze
światem. Objaśnia świat i człowieka. Pozwala także na głębokie (być może najgłębsze
w literaturze) porozumienie z drugim
człowiekiem – poetą właśnie. Ale to od
naszej własnej wrażliwości na słowo, zależy
czy będzie to porozumienie powiązane ze
zrozumieniem. Wiedza płynąca z poezji jest
tylko pozornie wiedzą hermetyczną.
W głębszych warstwach symboli,
metafor, porównań i archetypów poezja
sięga do podświadomości czytającego,
otwierając go na wiedzę, której on nawet
nie przeczuwał. Zasadniczą wiedzą jest to,
że poezja niesie pociechę w trudach życia i
uczy jak żyć godnie (tzn. w zgodzie z sobą).
Przypomnijmy sobie wielkich klasyków:
Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, którzy
uczyli nas patriotyzmu, sięgając do naszych
uśpionych przeczuć, symboli i archetypów.
Przypomnijmy sobie Wyspiańskiego, który
budził nasze uśpione sumienia. Te wiersze,
ten przekaz jest zrozumiały niemal dla każdego, a jeżeli zrozumienie intelektualne
jest zbyt słabe, to przecież każdy, poprzez
intuicję czuje („Czucie i wiara silniej mówią
do mnie, niż mędrca szkiełko i oko”) rozumie i współczuje z autorem, domyślając
się tym sposobem co poeta miał na myśli.
Wiersze nieco bardziej skomplikowane
treściowo pisali klasycy drugiego rzutu:
Różewicz, Miłosz i Herbert. Jest to nurt
egzystencjalny w poezji polskiej. Ale tak jak
u ich wielkich poprzedników z epoki romantycznej, tak i tu chodziło o to samo – o
Polskę, jej historię i człowieka zanurzonego
w tej historii. I tak jak historia, tak i poezja jest wielką nauczycielką życia. Poezja
polska ostatniego półwiecza uczy nas, jak
mamy rozumieć tę naszą polskość z szabli
i krwi, która ciąży nam jak kula u nogi, i
jak mamy sobie z nią poradzić. Każdy poeta podchodził do tego problemu nieco
inaczej: inaczej Juliusz Żuławski, inaczej
B. Chorążuk, inaczej E. Stachura, inaczej
A. Bursa czy R. Wojaczek. Na osobne miejsce w poezji zasługują: K. K. Baczyński, J.
Iwaszkiewicz, oraz J. St. Pasierb. To poeci
osobni, i w pewien sposób klasyczni (tak w
formie jak i w treści); podejmowali próbę
ocalenia w cywilizacji europejskiej tradycji
i wartości antycznych kultury śródziemnomorskiej i tego kręgu kulturowego.
Do poetów klasycznych, w tym sensie,

można także zaliczyć Miłosza i Herberta.
Zupełnie osobni (chociaż różni) są: Stachura i Różewicz, którzy konsekwentnie
i radykalnie prezentują egzystencjalny
aspekt kondycji człowieka; Różewicz –
człowieka osadzonego w historii; Stachura
– człowieka wobec Uniwersum, Kosmosu
i Boga.
Moje ulubione wiersze z tego okresu
to: „Kropka na ypsilonem” Stachury i „Studium przedmiotu” Herberta.
Współczesna, młoda poezja polska
jest słaba. Może dlatego tak niechętnie po
nią sięgamy. Polska poezja współczesna
to buchalteria słów, polityka znaczeń,
żonglerka pojęć. Wyszukane metafory –
trochę od siebie, a trochę ogólnie, trochę
subiektywnie, a trochę obiektywnie – tak
żeby zadowolić wszystkich. No i dialektyka
– dialektyka ponad wszystko – panu Bogu
świeczka i diabłu ogarek; jedną nogą tu,
drugą tam. A najlepiej bezosobowo – tak
najbezpieczniej. Giełda poetyk (duszę za
formę!), targ próżności i nicości. Forma
wyzuta z treści. Ukryci w gąszczu słów, pojęć
i metafor – bo poznali „dobro i zło” warsztatu; skuszeni przez Węża wiedzy owocem
oryginalności, nie napiszą już więcej: „ja
jestem...”, zgorszeni tym wyznaniem jakby
widokiem nagości, zawstydzeni, odziani w
grube skóry poetyk ukrywają swoje „ecce
homo”. Jakże ubogi ich język, jakże wąska
fraza, spoza których wyziera Wielka Nicość,
którą oni biorą za poezję współczesną. Tak
– tragiczny to obraz młodej, polskiej poezji
współczesnej. To może odstraszać i odstręczać od czytania tego typu „wykwitów”
literatury współczesnej. Ale nie dajmy się,
nie zniechęcajmy się – i tak warto czytać
poezję. Ostatecznie pozostają klasycy.

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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Janusz Gryz

Lesław Czapliński

Okulary

„Niepokój zwany Kaja”

Wagonami szły całe skrzynie okularów
Z. Nałkowska, „Medaliony”
Jest lipiec, na czystym niebie, jak na
dekoracji w teatrze dla dzieci, widać grubo nalepione białe obłoki. Na obrzeżach
miasta w sąsiedztwie rzeki, ogródków
działkowych i resztek parku z wysokimi
srebrnymi topolami, co niedzielę rozkłada
się mrowisko giełdy. Jest to jakby odpust,
festyn budowy, a zarazem galeria handlowa na wolnym powietrzu. Widać tu długie
szeregi wielobarwnych straganów i przestronnych białych namiotów, ustawionych
na wydeptanej pełnej dołów ziemi. Ludzie
tłoczą się tu między nimi, zatrzymują,
oglądają wyłożony towar, przymierzają,
targują, kupują, a to, że ruch odbywa się
w dwie strony, nietrudno o przypadkowe potrącenie, chwilowy zator. Zewsząd
słychać rozmowy, jest gwarno, hałaśliwe
gaudium, powściągliwa regresja zamętu.
Wokół dudni muzyka puszczana przez
sprzedawców kaset: raz jest to szlagier
śląskich musikfestów ja ci zrobia sowieso…,
lub okupacyjny Fogg- Ostatnia niedziela….,
albo discopolowy przebój lata Przez twe
oczy, twe oczy zielone oszalałem…
Z rozstawionych tu i tam przyczep
kempingowych, z odrapanych budek, nad
daszkami których z pordzewiałych blaszanych kominków unosi się rzadki biały
dym, mocno pachnie grochówką, smażoną
baraniną, kiełbasą, cebulą, korzennymi
przyprawami. Są też oblepione przez dzieci budki lodziarzy, mężczyzna w kowbojskim kapeluszu z sIwą rozdwojoną brodą
kręci watę cukrową i brak tylko karuzeli,
by wiatr rozwiewał suknie dziewczynom. W
wąskim przesmyku między pasiastymi namiotami z galanterią skórzaną i obuwiem
stoi młody, wysoki mężczyzna o szczupłej
opalonej twarzy. W jednej ręce trzyma długi nóż, a w drugiej kartkę papieru: lśniące
ostrze noża kroi papier na wąskie paski,
które zwijając się w serpentynę opadają
na ziemię. Na stołeczkach z wyblakłymi
oczami w szlarkach łez, siedzą sterane
życiem staruszki, jest też staruszek marynarz, który wyciąga z opartej na chudych
kolanach pocerowanej guzikówki rzewny
rosyjski romans. Nieopodal pszenowłosy
chłopczyk objada obwarzanek, niby liszki,
tak jak liście kapusty.
Dalej na skraju zielonej trawiastej
pochyłości zarośniętej powyżej krzewami śliwy tarniny, rozłożył się handlarz z
Niemiec. Na laminowanych blatach, w
kartonach, skrzyniach, na tekturze, lub na
trawie, leży to, co przywiózł swym dostawczym mercedesem. Jest tu zarówno: sprzęt
elektroniczny i elektryczny, narzędzia,
zabawki, umbry, matratzen, seifen, zegary, landszafty, chemia. Jest też zagarnięty
z drobnomieszczańskich, robotniczych
szyfonierek, sepetów, serwantek, etażerek, żardynier, komódek, kredensów po
zmarłych misz-masz bibelotów jak: farfurowe figurki pasterek, filiżanki, flakoniki,
fajansowe dzbanuszki – kruche fiume

sentymentalnego gustu. Są sokowirówki,
spider- i sukmany, spinnery, schülerverlagi: Pinoochio, Uomi, der Geistersohn; verlagi
der Nation: Alekxander von Humboldt, gotycki Der Hof Ludwig XIV, Semicki Adorno
Negative Dialektik z ołówkowym czytelniczym cytatem na okładce: es sei barbarisch,
nach Auschwitz Gedichte zu schreiben i jego
frankfurcki metronom, pożółkłe, poplamione niebieskim atramentem drzeworyty
Kollowitz Der Kreig, enerdowski album
Neue Sachlichkeit – znienawidzona przez
nazistów entartete Kunst, Humoristischer
Hausschatz Buscha…
Jest też krępy handlarz, ceglasto
rumiany, z kontrastującymi z tym rumieńcem fantazyjnie podkręconymi do góry
jak u Dalego, białymi wąsami. Na głowie
ma zielony tyrolski kapelusz z piórkiem
kraski obsypany znaczkami, w zębach, z
których jeden jest złoty, trzyma wiśniową
fajkę, okutą srebrem, a na jego szyi wisi
ciężka złota ketta. Czasami ujmuje fajkę
w palce ze złotym sygnetem, i rozgląda się
spokojnie wokół po schylonych ludziach,
unosi wzrok na himmel, puszcza dym kącikiem warg i uśmiecha się do żony, która
przyniosła mu właśnie na tacce parujące
frankfurterki z musztardą.
Żona tęga, w ślicznej kremowej bluzce w niezapominajki mówi do niego z
żartobliwą kpiną przetykając niemiecki
polskimi przekleństwami.
Z boku, pod krzakiem jałowca między
kosiarką do trawy, fitnessowym rowerem
i faską stoi duży sfatygowany karton po
telewizorze lampowym, wypełniony aż
po brzegi. Są w nim splątane stosy najprzeróżniejszych okularów: dziecięcych,
kolorowych, i przeciwsłonecznych lustrzanek, oraz takich do czytania w grubych
szyldkretowych oprawkach. Brille te są
prostokątne, kwadratowe, okrągłe, owalne
o różnobarwnych szkłach jak: lenonki,
kocie oczy, i kieliszki do szampana. Na
jego wierzchu leżą osmalone morderczym
ogniem Treblinki, takie druciane okulary
Korczaka.
21 października, w 77. roku po Auschwitz

85-715 Bydgoszcz, ul. Sporna 1
tel./fax (052) 348 98 88, 323 32 94
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 LAKIERY
 KLEJE
 ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
Specjalistyczne pow³oki ochronne
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Pojawienie się Kai z wolna wprowadza
rozprzężenie do uporządkowanego domu
trzymającej wszystko i wszystkich pod
kontrolą siostry, gdzieś w Sudetach, prawdopodobnie w okolicach Błędnych Skał w
Górach Stołowych.
Kiedy na przykład opala się nago na
łące i podglądają ją dzieci, lub podczas
wspólnego spaceru w górach spuszcza ze
smyczy psa, który gubi się. Skądinąd melancholijne spacery w skalnych okolicach
przywodzą na myśl tajemniczą aurę z „Pikniku pod wiszącą skałą” Petera Weira. Ale
jest to także oddziaływanie zdecydowanie
korzystne, gdy pod jej wpływem odzyskuje
mowę i kontakt z otoczeniem cierpiąca na
chorobę psychiczną matka.
Sama Kaja przybywa nie wiadomo skąd?
Opuściła więzienie? Szpital psychiatryczny?
Siostra na wszelki wypadek przygotowuje
oficjalną wersję o powrocie z Niemiec, gdzie
zajmować się miała opieką nad starcami.
Zakazuje też ujawnienia przez nią faktu
bycia matką wychowywanej przez ciotkę
córki, przystępującej właśnie do pierwszej
komunii.
Z czasem destrukcyjny wpływ Kai zatacza coraz dalsze kręgi, obejmując bliższe
i dalsze otoczenie, kiedy kontakt z rzeczywistością zaczyna tracić również miejscowy
proboszcz, mający coraz większe trudności
z wysłowieniem się podczas wspomnianych
uroczystości komunijnych.
Niebawem także matka z powrotem
popada w otępienie, które udziela się pozostałej rodzinie, a nawet dochodzi do aktów
autodestrukcji.
W zakończeniu, o zmierzchu domownicy podążają przed siebie szosą, niczym
postacie Buñuela z „Dyskretnego uroku
burżuazji”, przechodząc na drugą stronę
rzeczywistości i dołączając do pochodu
przez górski stok okolicznych mieszkańców, przypominającego bardziej pochód
zombies.
Film otwierają brawurowe zdjęcia lotnicze. Pionowo ustawiona kamera filmuje
samochód, którym podróżują Kaja i rodzina
brata, jadący zrazu przez miejską szachownicę, ustępującą następnie tej tworzonej
przez rozdrobnione pola i wiejski krajobraz,
by na koniec podążać szosą wijącą się wśród
górskich lasów o intensywnie zielonej barwie. Zresztą w całym filmie wszystkie kolory
są soczyście nasycone, czyżby dlatego, że
rozgrywa się on w maju, kiedy następuje
bujny rozkwit przyrody?
Oryginalne jest również powtarzanie
ujęć, z których pierwsze sugeruje obiektywną narrację, ukazującą jak się w istocie
rzeczy mają, by następnie przywoływać ich
percepcję tak jak je odbiera Kaja, do której
jakby z opóźnieniem dociera słyszany przed
chwilą dialog.
Swoistą ciekawostką etnograficzną jest
toczący się na marginesie komunii obrzęd
obracania feretronami, w rzeczywistości
kultywowany na Kaszubach.
„Wieża. Jasny dzień” (2017). Scen. i reż. Jagoda Szelc. Zdj.
Przemysław Brynkiewicz. Muz. Teoniki Rożynek.
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Alina Rzepecka

XXV Bydgoski Festiwal Operowy

Lubię siebie przy Tobie

Muzyka ponad wszystko

Inscenizacja „Kniazia Igora” Aleksandra Borodina, dziewiętnastowiecznego kompozytora rosyjskiego, przywieziona na XXV Bydgoski Festiwal Operowy
przez „Operę i Balet” z Sofii, urzekała
wybitnej urody muzyką, malowniczością
oprawy plastycznej i kilkoma wspaniałymi głosami.
To arcydzieło opery epickiej. Nie
zostało jednak przez kompozytora ukończone, bo po18 latach pracy nad nim,
zmarł. Bynajmniej nie ze zmęczenia
tworzeniem, bo jako wybitny chemik,
komponował tylko w wolnych chwilach,
ale po prostu los uznał, że nadszedł jego
czas. I zabrał go niespodziewanie, prosto
z balu maskowego, gdy miał zaledwie 54
lata. Pozostawioną przezeń wspaniałą
muzykę zdecydowali się dla potomnych
ocalić od zapomnienia, porządkując
i uzupełniając dzieło Borodina Aleksander Rimski- Korsakow i Aleksander
Głazunow. Muzycznie powstała rzecz
genialna.
Już gdy tylko zgasły światła na festiwalowej widowni, rozbrzmiała przecudnej urody uwertura. Początkowe
niskie, zapowiadające grozę dźwięki
basów i kotłów powoli przechodziły w
coraz wyższe, bardziej optymistyczne
tonacje rozjaśniane dźwiękami trąbek i
smyczków w górnych już rejestrach. To
jakby muzyczny szkic mających nastąpić
scenicznych wydarzeń.
Choć niedokończone przez Borodina libretto nie zostało też jednoznacznie
przez Korsakowa i Głazunowa zamknięte.
W efekcie realizatorzy mają więc dziś
możliwość dowolnego manipulowania
nie tylko układem scen, ale i zakończeniem. Dlatego Bułgarzy opowiedzieli
nam przepiękną bajkę osadzoną w historycznych realiach dwunastowiecznej
Rusi. Z happy endem, jakiego na pewno
nie znaleźlibyśmy u braci Grimm. I jaki,
pobożnym tylko życzeniem bywa w życiu.
Dwaj przywódcy wrogich sobie narodów
w efekcie wzajemnego zrozumienia i szacunku zaprzyjaźniają się. Kończak, Chan
Połowców, uwalnia Księcia Igora Światosławowicza, który napadłszy wcześniej na
jego ziemię, został wraz synem wzięty w
jasyr. Urzekła bowiem Chana odwaga,
szlachetność i prawdomówność kniazia, a
więc cechy i jemu bardzo bliskie. Oddaje
też synowi Igora rękę swej córki.
Dobrze prezentował się w partii
Igora śpiewający mocnym barytonem
Stanislav Trifonov. Idealnie aktorsko
wcielający się w postać tytułowego bohatera.
Najcudowniej głębokim dramatycznym sopranem, doskonale odnajdującym się też w partiach lirycznych i to
w bardzo wysokich rejestrach, urzekała

publiczność Gabriela Georgieva w roli Jarosławny. Świetna w scenie z śpiewającym
głębokim basem Aleksandarem Nosikovem, Halickim; w scenie ze skarżącymi
się na Włodzimierza kobietami; podczas
rozpaczy z powodu rozłąki z Igorem.
Albo też w przecudnej arii wychwalającej
urodę Dniepru.
Ciekawym basem śpiewał też Angel
Hristov partie Kończaka. W jego głosie
pobrzmiewały jakby delikatne metaliczne wibracje, przydające mu jasności. A
ponieważ Hristov kreował człowieka szlachetnego, jego głos doskonale przystawał
do charakteru postaci.
Zachwyciła też w epizodycznej rólce
Niani przepięknym sopranem koloraturowym Vetka Petkova.
Mniej przekonująco, wypadli Hrisimir Damianov jako Włodzimierz
Igoriewicz, syn Kniazia Igora i Tsveta
Sarambelieva, jako Kończakówna, jego
ukochana. Zbyt ociężała i powolna okazała się niestety męska część zespołu
baletowego. Tancerze funkcjonowali
jakby na zwolnionych obrotach w stosunku do muzyki. Ale ta swym brzmieniem
rekompensowała jednak te drobne niedoskonałości spektaklu.
Ale oprócz ciekawych głosów solistów, imponującego brzmienia orkiestry
pod batutą Volodymyra Kozhukhara oraz
znakomicie poprowadzonego chóru,
było tu i na co patrzeć. Kiedy wzniosła
się kurtyna, olśniły widzów łany zbóż, z
których powoli, falistymi ruchami, przypominającymi muskanie wiatru, wyłaniał
się chór żeńców. Nad tą na poły sielską,
na poły artystyczną wizją dominowała
potężna, niedomknięta obręcz. Raz porażająca złotem, raz czerwienią; w zależności od tła nieba. Czy oznaczająca tylko
słońce, które potem ulegnie zaćmieniu,
zapowiadając straszne wydarzenia, czy
też symbolizująca otwartość interpretacji
dzieła Borodina? A może nawet propozycja niezamykania świata w kręgu myśli
jednej filozofii? Potem wiele jest jeszcze
przepięknie malowniczych scen, jak np.
procesji z ikonami, przemarszu bojarów
czy też tych z brankami na dworze Chana. Bardzo znacząco wsparła scenografa
w przydawaniu urody całości autorka
kostiumów, Svietlana Kalaidzhieva. Pozostając wierna epoce i realiom geograficznym, wykazała się znakomitym gustem.
I bydgoska publiczność operowa znowu
stała klaszcząc.
Opera i Balet w Sofii (Bułgaria)
Aleksander Borodin
KNIAŹ IGOR
opera w czterech aktach z Prologiem
Dyrygent: Volodymyr Kozhukhar
Reżyseria: Plamen Kartaloff
Choreografia: Asen Gavrilov
piątek, 27 kwietnia 2018, godz. 19.00

Tomik Eweliny Pilawy „Między
Zasaniem a Wolą” jest opowieścią o
zaufaniu, tęsknocie i spełnieniu. Kolejne wiersze przeprowadzają czytelnika
w subtelny sposób przez najskrytsze,
najboleśniejsze tajniki duszy: „Uciekło
ode mnie serce”, „ Mam serce porośnięte pokrzywą (…) Mam serce zamknięte na skobel”
, „moje oczy są nagie”. To wyznania świadczące o wielkiej wrażliwości autorki i
jednocześnie płaszczyzna do budowania
misternej historii rodzącego się uczucia.
„ Do twoich dłoniwyruszę po dotyk/ do twego
oddechu znów przedrę się chciwie(…)/ tak
się idzie po słońce/ popowietrze” . Jest w tych
słowach determinacja i zaufanie. Wielka
odwaga postawienia wszystkiego na jedną
kartę, bez cienia lęku. „ Z tej miłości/ znów
błyszczące oczy/ usta spieczone dotykiem/pełne
ręce/ w których wreszcie szczęście/pewny krok
po cienkim lodzie”. Jest w nich jednocześnie zgoda na codzienność: „na stole/
nadal okruch chleba/(…) a z parasola ciągle
ścieka deszcz” , „ przychodzisz tak cicho/ ni
trąb jerychońskich ani słupów ognia/tak
cicho jakby się ranek zwyczajnie budził”.
To wyraźny sygnał, że uczucie, którym
dzieli się z nami poetka nie jest chwilową
fascynacją, zauroczeniem, fantazją, ale
dojrzałym związkiem , nie pozbawionym
romantyzmu, ale jednocześnie bardzo
świadomym: „ Ucz mnie świata/ opowiadaj/ o przeszłości mi powiedz/ o tym co przed
nami/bądź smutny/ wesoły/ dom wypełnij
sobą/ zamilcz/ zamyśl się nie w porę/ rozbudź
zmysły/ ukołysz”.
Autorka nie rozpoczyna wierszy
tytułami. Zapisuje je swobodnie, nie
narzucając żadnej określonej jednoznacznie formy. Uzyskuje dzięki temu
efekt lekkości, koronkowej konstrukcji
jakby od niechcenia zapisywanych wzruszeń. Cały tomik to rodzaj raptularza, w
którym wiersze przenikają się nawzajem
i łączą , na przemian dynamizują i wyciszają. Emanują światłem, które daje
czytelnikowi pewność i spokój, bezpieczeństwo i uspokojenie. „ Zaplątana /w tę
miłość/ już się nie wyrywam/ nie szamocę”,
„ cicho i spokojnie/ do mojego świata wszedł
początek świata”.
W całym tomiku, opatrzonym delikatną grafiką, nie ma miejsca na żadną
zbędną ornamentykę. Wiersze zapisywane są przy pomocy prostych słów,
jasnych emocji, przejrzystych konstrukcji
językowych. Znajdujemy w nich obietnice i marzenia, delikatne tło w postaci
wspomnień, a nade wszystko nadzieję na
nieuchronne szczęście. Konsekwentnie
i jednocześnie z wielką czułością zapraszają czytelnika do niebanalnej refleksji
nad potęgą miłości .
Ewelina Pilawa , Między Zasaniem a Wolą , Wydawnictwo Komograf , Warszawa 2017
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Rozmowy w cieniu Parnasu
Co można zrobić prosto w oczy? Powiedzieć prawdę. Ale czy tak zwyczajnie, spokojnie,
jako prosty, zdawkowy komunikat? Otóż raczej
nie. „Prosto w oczy” to znaczy – otwarcie, szczerze, odważnie, bezkompromisowo. Zamiar
ogłoszenia jej w taki sposób jednoznacznie
sugeruje, iż może to być prawda niemiła,
niewygodna, zaprawiona goryczą i żalem. Nie
mówi się jej beznamiętnie. Trzeba ją wygarnąć,
a może nawet wykrzyczeć.
Oto refleksje, które muszą przyjść do głowy czytelnikowi biorącemu do ręki najnowszy
zbiór poetycki Ignacego S. Fiuta „Pegazowi prosto w oczy”. Już sam tytuł intryguje.
I lektura składających się na tom wierszy nie
rozczarowuje. Skłania do głębokich przemyśleń nad kondycją współczesnej poezji, ważkimi
problemami ludzkiej egzystencji, naszego kraju
i świata.
Jaką prawdę rzuca autor prosto w oczy
symbolowi poetyckiego natchnienia? I nie
tylko jemu? W wierszu otwierającym tomik
czytamy:
spotykam tego skrzydlatego konia
i patrzę mu prosto w oczy
– staje dęba i piskliwie rży
pokazuje białe zęby i czerwony jęzor
– nie rozumiem o co mu chodzi?
pewnie drażni go mętna rzeka poezji
współczesnej (…)
W zakończeniu cytowanego utworu poeta
deklaruje, iż „nie dołączy do towarzystwa”.
Zatem nie zamierza dać się porwać „mętnemu nurtowi poezji”, będzie kroczył własną,
oryginalną drogą. A znając dotychczasowy
dorobek autora „Czasu na egzorcystę”, będzie
to droga trudnych, ale bardzo ważnych prawd
i niełatwych, często niewygodnych, ale jakże
istotnych pytań.
Przyjrzyjmy się nieco bliżej temu, co budzi
dezaprobatę Profesora Fiuta. Do tych negatywnych zjawisk należą powszechnie panujące
fałsz i obłuda. Dlatego poeta nie lubi (…)
uprzejmości/ z wiszącymi na twarzy:/ uśmiechem,
gestami przyjaźni,/ miłości i pobożności (…), kiedy
wyczuwa w nich nieszczerość. A ta jest niestety
powszechna, bo wokół (…) nienawiść w czarnym
uniformie/ ujada na ludzi (…). Prawda i dobro
nie mają się obecnie najlepiej. Oto jak kondycję tych dwóch ważnych wartości przedstawia
utwór „Uniwersalia – Anno Domini 2017”:
(…)
Prawda –
osaczona przez syczące postprawdy
wytrzeszcza oczy i z wywalonym
jęzorem toczy pianę: krztusi się
Dobro –
leży pod murem od wielu lat
z czarnymi pryszczami na ciele
leczy przewlekłego kaca
moralnego
Wielokrotnie daje również poeta wyraz
swemu krytycznemu stosunkowi do sprawujących władzę. W wierszu „Doczesne ujadanie”
stwierdza: (…) śmiertelni bogowie/ na tronach
władzy/ rechoczą (…). Taki obrazek nie świadczy

o nich najlepiej. Wobec tego pogardliwego chichotu obywatel nie może czuć się bezpiecznie.
I nic nie pomaga, że (…) ludzkie ręce próbują
zacieśniać/ wspólnoty ciał i dusz (…), ponieważ
(…) posępne oblicze tyrana/ wyjątkową brutalnością/ rzuca ten świat/ na kolana i premiuje/ życie
w kucki.
To bardzo ponury obraz rzeczywistości.
Niepełny, ale nie sposób nakreślić go szczegółowo – ujmując wszystkie problemy przedstawione przez poetę. Uzupełnię go o jeszcze
jeden tylko, w najwyższym stopniu niepokojący
i irytujący autora „Prawa Natury”, element.
Czytamy o tym w wierszu: „Egzekutorzy praw
człowieka”:
i znów ludzie pukają do wrót
Europy
– kolejna wędrówka straceńców
których ziemie wraz z krwią
i kośćmi przodków
przerobili na złoto
bogacze kolonialnego
świata
– teraz szukają frajerów
by za to zapłacili
za ich wolość gwałtu
bo przecież i tak
złamią –
Prawa Człowieka!
Niestety, w tym smutnym świecie – bez
poszanowania najwyższych wartości – również
niektórzy poeci nie są bez winy, ponieważ
sławią tych, którzy na uznanie nie zasługują
– złych władców, tyranów, ludzi pozbawionych etycznych zasad. To poeci (…) plotą
laury wiersza na ich/ cześć (…) stawiają ich na
postumentach rzeźbiąc/ - ostrym dłutem i piórem
emocji ich/ chwałę. Nie ma na to miejsca „pod
protektoratem skrzydeł Pegaza”! Ignacy S. Fiut
zdecydowanie napomina kolegów – poetów,
wskazuje, jakie są powinności ludzi pióra. W
wierszu „Przeciw inkwizytorom słowa” pisze:
poeci-/ nie przepychajcie się na stromej/ ścieżce na
Parnas/ cokoły i marmurowe tablice/ nie oczekujcie
nagród i orderów/ (…).
Na podstawie tego, co napisane powyżej,
można by domniemywać, że prezentowana
publikacja jest bardzo przygnębiająca. Otóż tak
nie jest. Każdemu z negatywnych zjawisk autor
przeciwstawia to, co pozytywne i piękne – na
zasadzie kontrastu, jako coś, co tamte niedobre
sprawy równoważy, a nawet nad nimi dominuje. Dodają mu otuchy (…) świergot i machania
ogonka strzyżyka (…); woli (…) słuchać szelestu/
liści wierzb i skrzeczenia kawek/ gniazdujących w
murach/ Wawelu. Bogactwo i uroda natury są
dla niego źródłem radości i inspiracją.
Najważniejszą część 10. tomu poetyckiego
krakowskiego poety – filozofa stanowią wiersze
dedykowane „Rogatym duszom przyjaciół”.
Te utwory – również wypowiadane Pegazowi
„prosto w oczy” (co należy przyjąć na podstawie tytułu omawianej publikacji), utrzymane
są w zupełnie innym tonie od uprzednio
przedstawionych. To pełne szacunku i ciepła
teksty poświęcone bliskim autorowi „Polisemii
piękna” kolegom – poetom.
Gdyby osobowości, drogi twórcze, doro-
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bek literacki, działalność artystyczną zaprzyjaźnionych z autorem literatów przedstawić w formie dzieł plastycznych, mogłyby to być mozaiki
lub witraże. Pozostańmy przy tym porównaniu,
gdyż pozwala ono na trafne scharakteryzowanie – w sposób metaforyczny, opatrzonych
dedykacjami tekstów. Każdy z nich to kilka
najważniejszych, najbardziej specyficznych dla
osób, do których są adresowane, kolorowych
elementów wspomnianych mozaik.
Oto niektóre wersy tych poetyckich szkiców. I tak w wierszu dedykowanym Józefowi
Baranowi czytamy: kocha -/ łąki, kwiaty, drzewa/
chlebodajne łany/ układa rymowane/ wersy (…)
ciągle rozpala/ ogniska dymiące/ duchem emocji/
i uniwersalnych/ wartości (…). Zaś Andrzej K.
Torbus (…) nie zapomina o trzech/ pierwszych
pocałunkach żony/ przez pięćdziesiąt lat/ wie kiedy
samotność/ zagląda mu już/ prosto w oczy.
W kolejnym wierszu – poświęconemu
Adamowi Ziemianinowi – zawarty jest akcent
osobisty. Poeta wyznaje: w dolinie Popradu gwiżdże lokomotywa/ którą prowadził ojciec Adama/ a
ja sypiałem w dolinie Dunajca/ liczyłem gwiazdy na
niebie/ szeptałem -/ nieś się głosie po lesie/ a młody poeta ostrzył pióro/ i pisał las wokół Muszyny (…).
Cytowane słowa świadczą o bliskiej znajomości, a nawet zażyłości z wielu kolegami
po piórze i wiedzy o ich dorobku literackim
(czego dowodzą również recenzje książek
autorstwa literatów z najbliższego środowiska
autora „Kulturowej tożsamości poetów”).
Ale nade wszystko są wyrazem jego dla nich
życzliwości. Nie sposób choćby wspomnieć
wszystkich dedykacji. Zatem na zakończenie
tego wątku jeszcze tylko parę takich, które
zwróciły moją szczególną uwagę.
W utworze dla Szczęsnego Wrońskiego
autor informuje, iż poeta ten (…) pisze niekończący się poemat własnego życia/ choć wie że
„nadzieja jest matką głupców”/ w teatrze poezji
odgrywa/ spektakle z wyrafinowanymi/ pointami
egzystencjalnymi. Natomiast Wanda ŁomnickaDulak w dolinie Popradu liczy krople/ rosy i słucha
szeptów potoków/ zanim stanie u podnóża/ ołtarza
gór – Beskidu/ wznosi modły w podzięce/ za piękno
i harmonię/ ojcowizny (…). Druga z piwniczańskich autorek – Barbara Paluchowa – co roku
oczekuje kiedy na połoninach/ zakwitnie wrzosowisko
(…) rozdaje hojnie uszanowania/ artystom tańca,
pieśni/ i słowa. Trochę podobny do nich jest
krakowski poeta – ks. Eligiusz Dymowski, który (…) chyli czoło przed sztukami pięknymi/ a w
każdym człowieku widzi/ obecność Boga w świecie/
i modli się za jego doczesną/ i wieczną pomyślność.
Od zasygnalizowanych etiud znacznie różni się
mały obrazek dedykowany Joannie Krupińskiej
-Trzebiatowskiej. Ta bardzo wszechstronna
pisarka (…) nieustannie ucieka w świat/ dalekowschodniej kultury/ głaszcze z namaszczeniem Zen/
Buddę po twarzy.
Przyjmując (zgodnie grecką mitologią)
skrzydlatego rumaka za symbol artystycznego
natchnienia, które skłania do wyboru między
dobrem a złem, można uznać, iż autor tego
tomu poetyckiego doskonale odczytuje inspiracje Pegaza. Tu również, analogicznie jak
w całej swojej twórczości, Ignacy S. Fiut sławi
dobro i piękno, a piętnuje w bezkompromisowy sposób zjawiska i postawy negatywne. Ta
książka to obrona tego, co szlachetne i mądre
oraz gest wspólnoty z kolegami podążającymi
tą samą drogą.
Ignacy S. Fiut, Pegazowi prosto w oczy, Kraków 2018, Wydawnictwo Aureus, ss. 60
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Jerzy Beniamin Zimny

Autodafe
- powiedziałby, kto:
jak można szafować „życiem” słowa, które
coś znaczy, i którego używały pokolenia nie
zmieniając jego znaczenia a jedynie przypisywały mu nowe funkcje zwiększając tym samym
różnorodność jego zastosowania. W poemacie
„Autodafe” Karol Samsel poeta (nie jego
podmiot liryczny) pomstuje, rzuca się drapieżnie na wszystko, co jest gładkie, dobrze ułożone
a nawet błyszczące w pełnej krasie artyzmu. Dobrze brzmiące, za dobrze. Ponieważ jak się domyślam – odbiorcę, czytelnika czy konsumenta
sztuki, poruszyć może jedynie piorun, wstrząs
emocjonalny lub wyszukane przekleństwo.
No i przede wszystkim tragizm - jako mroczne
piękno we wszystkich dziedzinach sztuki, oraz
totalna nieufność do zastanej rzeczywistości
i usankcjonowanych powszechnie odkryć i
dokonań literackich.
Trzeba wszystko zmieszać i odwrócić proporcje (triada heglowska) zarzucić Norwidowi
brak romantyzmu, Józefa Conrada pozbawić
wiary, a Brodskiemu odebrać nadzieję na
długowieczność jego poezji? To tylko z mojej
strony prowokacyjny wybieg, aby uzmysłowić
czytelnikowi, a także samemu autorowi omawianej książki, jak dalece absurdalne mogą być
wnioski wynikające z lektury zamieszczonego w
niej poematu. Pochyliłem się nad nim i nie potrafię uwolnić się od psychicznego uszczerbku,
jednocześnie czując w sobie nadmiar siłwitalnych, skłonny do destrukcyjnego działania?
Od zachwytu do nieufności, rezygnacji z
dalszego czytania tego poematu, oburzenia i
współczucia podmiotowi lirycznemu - balansuje czytelnik. Nie mam pojęcia, czemu ma
służyć taki irracjonalny zabieg? Poszukiwaniu
poklasku, czy chęci wnikliwego zwrócenia na
siebie uwagi, jeśli zawiodły wszystkie dotychczasowe poetyckie kreacje: „mieszkańców piekła,
czyśćca i nieba”. Nie dostrzegłem jak dotąd
pretensji Samsela kierowanych pod adresem
Zygmunta Krasińskiego - inspiracyjnego sprawcy jego trzech poetyckich tomów, po których
byłem przekonany - że zamkną raz na zawsze
jego mroczny rozdział poetycki. Dwie następne
książki nie potwierdziły moich przypuszczeń, a
tom „Z domami ludzi” wydany niedawno, był
zapowiedzią (teraz już wiem) totalnego ataku
na poprawność liryczną, ataku, jaki ma obecnie
miejsce w „Autodafe”? „Nieboska komedia”
kontra „Świętoszek” Moliera, od Średniowiecza
po teraźniejszość, a nawet wirtualne wyprawy
w przyszłość, kasandryczność niektórych wywodów, pewność siebie podmiotu czynności
twórczych. Samsel sporo sugeruje, ale niczego
moim zdaniem, nie przesądza, jednak nad
wieloma jego hipotezami trzeba się mocno
zastanowić.
Taki oto rysuje mi się krajobraz po „dogasających stosach” podpalonych przez Karola
Samsela: Herbert i Grudziński mogą być lub
są rozpoznawalni tylko w Polsce, Różewicz jest
rozpoznawalny pod każdą szerokością geograficzną. Norwid stanowi jedynie podwalinę
(kamień węgielny) „poezji pokrętnej”, z czym
autor „Dormitorii” nie może się pogodzić,
ponieważ znalazł dla niego miejsce w labiryncie
ciemności, z którego poeta nie powinien nigdy
wychodzić. Sam jednak, wbrew wcześniejszym

zapowiedziom, zamierza udać się do Zwolenia, aby tam napisać dzieło swojego życia? W
miejscu, a ściślej, w krypcie gdzie spoczywają
doczesne szczątki Jana Kochanowskiego „z
kajdanami na rękach (zamierza się udać),
aby ustalić niemodny kształt życia”. Zaskoczyć,
wstrząsnąć, wdeptać w glebę, zasiać ziarno
śmiertelne, niechaj, z którego wyrośnie piękne,
bardziej słowne życie. Samsel jednak nie zamierza być tego świadkiem, albowiem dość daleko
zabrnął w nicość, którą dla niego zafundowała
literatura epoki romantyzmu. Tylko Józef
Conrad jest dla niego orzechem twardym do
zgryzienia, i może jeszcze kilku współczesnych
poetów, porywających się na ład i porządek
panujący w królestwie mowy wiązanej.
Tyle wstępu do tego szkicu, mojego o
czymś, co powinno wzruszać a wkurza. Że
tak powiem indyczo napuszony, nie potrafię
przejść spokojnie nad anty-poematem, bo co
z tego może wyniknąć budującego? Wątpię.
Być może Samsel zapragnął wymusić na nas
jakieś irracjonalne odreagowanie. Zaproszenie
do dialogu nad przyszłością poezji nie tylko
w Polsce. Jeśli chodzi o mnie, postanowiłem
stanąć w pozycji czynnego uczestnika tego intelektualnego korowodu terminów i znaczeń,
neologizmów, potoczności satyrycznej, patosu
pod niebiosami i w konsekwencji - torsji ze
szczególną zawartością lirycznych treści? Też
kiedyś dokonałem podobnej samodestrukcji,
nie wszystko jednak z siebie pozbierałem, a
trwało to kilka dekad. I trwa nadal w mniejszym
wymiarze gnębiąc mnie nie tylko przy klawiaturze ( już nie przy piórze) nawet w ogródku,
kiedy pielęgnuję kwiaty, i w butiku, gdy przymierzam nowe spodnie, nie mając zupełnie
pojęcia na jaką okazję je założę? Tutaj cytat,
bo może to być, okazja żałobna:
/…/ Znaleźć się daleko stąd. Umrzeć w środkowych Włoszech w mieście
dobrym na śmierć, o którym nie wyczytam z Herberta, z Grudzińskiego,. Gdzie
nie będę pragnął poezji ani seksu. Umrę
rozwiedziony z wieloma formami życia
po zawieszeniu kotwiczki zamiast krzyżyka na piersiach i zdjęciu z rąk bransoletek zwanych pierścienie Brodskiego,
gdy miałem trzydzieści pięć lat./…/
Kotwiczka zamiast krzyżyka. Symbol wolności w miejsce symbolu wiary? Czy to możliwe,
że jedno bez drugiego może się obejść? Albo
Karol wciela się w postać Gustawa walczącego
z duchami przeszłości, albo w roli Konrada
Wallenroda nie potrafi rozpoznać, komu
służy swoim piórem? Komu zatem zaprzedał
swoje ciało skoro zamierza udać się do Włoch
i tam zakończyć swój żywot? A może jest to z
jego strony, blef. Zamiast umrzeć pod okiem
Dantego można udać się na grób Petrarki, i
dać tym samym wszystkim do zrozumienia,
że współczesna poezja potrzebuje nowego
geniuszu? Dlatego pisze: „mój poemat jest
próbą rozprawienia się z językiem, wyrywam z
niego słowa” - i układam jak kompost w ogrodzie, pod przyszłe zbiory owoców? (dopisek
mój). Jednak - „byłbym błaznem niewartym
najmniejszej uwagi z Waszej strony, gdybym

utrzymywał, że muszę wypracować ostateczne
pożegnanie z czytelnikiem”.
Ostateczne pożegnanie z czytelnikiem
niewiele ma wspólnego z błazenadą, jak sądzę, jest ono niezależne od zamierzeń autora,
śmierć fizyczna nie idzie w parze ze śmiercią
literacką, zatem ostateczne pożegnanie z czytelnikiem w przypadku Samsela, nie może mieć
miejsca we Włoszech, ani w Zwoleniu. Jeśli „literatura uradykalnia” poetę z Ostrołęki, to jako
radykałowi przyjdzie mu walczyć ze wszystkimi
dokonaniami literatury, których będzie jeszcze
świadkiem. Walki tej nigdy nie wygra, śmiem
sądzić, że przegra nawet z samym sobą.
Frustracja, odautorski ironizm, gwałt
literacki na samym sobie, niechęć do uwielbianych postaci literatury, grzebanie w życiorysach – wszystko to, przyniosło efekt odwrotny
do zamierzonego. W „zaprzęgu dojrzewania”
tak się zagalopował, że przeoczył rodzinne
Jeruzalem, przeszedł do porządku dziennego
nad własnymi odkryciami względem takich
pisarzy jak: Norwid, Conrad i Chlebnikow. Zawierzył jedynie Joannie Muller, tylko dlatego,
że potrafi zdejmować skórę z każdego słowa?
Wiadomo, w czym rzecz, i wiadomo, dlaczego
Kochanowski zajął miejsce Zygmunta Krasińskiego i jawi się u Samsela obecnie, jako postać
pierwszoplanowa. Treny, treny - to jasne, bo
poemat to za mało, trzysta stron rzewnych
wersów w intencji martwej poezji minionego
wieku, anonsuje Samsel, które powstaną w
bardzo „zjawiskowym porodzie”. Dokładnie
za trzy lata?
Wielki, bardzo duży znak zapytania, czy
do tego dojdzie. Czego można oczekiwać od
poety, który twierdzi, że żyjemy w czasach, które
można nazwać „poetyckim średniowieczem”.
Możliwe, że pragnie przez to powiedzieć,
że poetycki język jest obecnie dopiero w połowie drogi swojego rozwoju? Przed napisaniem
poematu, Samsel ideowo związany był w jakiś
sposób z Kartezjuszem (wyznawał dualizm).
Przynajmniej deklarował coś takiego. Poemat
„Autodafe” w konsekwencji wytrącił mu z ręki
oręż, jakim dysponował w dyskursie z romantyzmem. Raptem rok czasu i taka zmiana orientacji egzystencjalnej. Samsel „spóźniony modernista zakochany w praumyśle Iwaszkiewicza”?
Do czego zmierza naigrywając się z czytelnika,
w co piątym akapicie poematu? Do finału, który
kończy rozważania poety delikatnym flirtem z
Asnykiem, poetą filozofem próbującym pogodzić idealizm z pozytywistycznym myśleniem.
Nie przypadkowo, więc Asnyk pojawił się na
końcu poematu” Autodafe”. Jedyny to poeta,
któremu nie można przypisać pokoleniowej
zmiany warty? Asnyk odnalazł się w trudnej i
zawiłej rzeczywistości, Samsel zniecierpliwiony
próbuje z nią zerwać, nie bardzo wiedząc, co
może stanowić jakiś wartościowy zamiennik, bo
śmierć fizyczna, jaki i śmierć literacka niczego
nie rozwiązują. I jakby wbrew pierwotnym
deklaracjom namawia poetów do określonej
metody postępowania. W sposób niemalże
proceduralny:
/.../Moje wiersze mają stosunkowo mały
przebieg wśród mieszkańców wsi i miast.
Zaprawdę to się wkrótce zmieni. Handluj tekstem otwarcie - tak jakbyś handlował własnym
ciałem, zbył je i rozrzewił na oczach wszystkich
rozrzewił. Mów o chorobach, które to ciało
prześladują, a następnie płynnie przenoś
do swojego salonu literackiego/.../ Czyżby
chodziło o „sojusz” Samsela z Ginsbergiem?
Jeśli tak, to jak się ma empiryzm do rozważań

recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje

Akant 10(270)2018

czysto teoretycznych, których w poemacie jest
aż nadto. Jeśli życiopisanie, to nie ucieczka od
ludzi, faktów i zdarzeń. Penetracja przeszłości
w poszukiwaniu żywego w martwym, w bliżej
nieokreślonym celu?
Mickiewiczowska strzecha czy nowoczesny
marketing bezkontaktowy, bezdotykowy? Kolejna moja wątpliwość na drodze do ostatecznej
konkluzji. Dużo tych wątpliwości, tak jak dużo
sprzeczności tkwiących wewnątrz poematu?
Nie mam zamiaru ich wyjmować na światło
dzienne, bo to nic nie da. Gdzie drwa robią tam
głowy lecą, głowy poetów i głowy historycznych
osób wielce zasłużonych literaturze. „Trasa widokowa twórczości Norwida” w środku, której
można się powiesić, albo własna taka trasa?
Jeśli jest, bo niestety trudno nią nazwać
galerię dziesięciu książek poetyckich, budzących wielki niepokój w otoczeniu poety. Mam
jednak nadzieję, że poeta z Ostrołęki wraca do
równowagi, bo oto z pewną dozą optymizmu
deklaruje:
/.../ w jednej z sal tego poematu muszę zbudować aptekę i uzdrowić wszystkich,
których zniszczyłem słowem./.../ Skąd my to
znamy?
Jeśli na tym się skończy, to za trzy lata
nikomu włos z głowy nie spadnie, „treny”
staną się osobistą sprawą każdego poety, a
„średniowiecze współczesnej poezji polskiej”
będzie ocenione, jako wielki krok w przyszłość.
Głownie za sprawą poetyckich tuzów, takich
jak: Konrad Góra, Robert Rybicki, czy wielu
innych poetów traktujących język, jako zasadnicze tworzywo poetyckie. I nikt nie będzie
wmawiał czytelnikowi, że „Wojaczek był Szwejkiem”, że język jest po to, aby nim frymarczyć,
że pojedyncze hasła i frustracyjne deklaracje
poetów tworzących mity wokół własnej osoby,
stanowią jakieś zwrotnice na drodze, po której
powinna poruszać się poezja polska? Tutaj
mam do Karola Samsela najwięcej pretensji.
„Biała lokomotywa” już się nie pojawi na poetyckich torach.
Wielka Prowokacja Samsela (moje
określenie na przyszłość) inaczej nie mogę,
nie potrafię odbierać „Autodafe”. Przyjąłem
lekturę ze stoickim spokojem, ponieważ nieufność wobec słowa, nieufność wobec poetyckich
deklaracji, są we mnie głęboko zakorzenione.
Jeśli nie ma politycznych pożywek lub ich radykalizm jest zbyt kruchy jak pierwsze jesienne
lody, to trzeba mocnego uderzenia w postaci
szargania utartych świętości. Zbyt wygodne
mamy obecnie poetyckie łoże i poetom brakuje drogi krzyżowej, więc jak zaistnieć w takich
warunkach?
Upraszczam, wiem, i zdaję sobie sprawę
z tego, że każdy okres twórczy zawsze miał
inne podłoże społeczno- polityczne, zmienne
uwarunkowania, dlatego sztuka jest, jaka jest,
a słowo musi docierać do człowieka w sposób
budzący zrozumienie zachowując aurę estetyczną. Także tajemniczość i odkrywczość
języka. Inaczej trzeba liczyć się z porażką poezji
adresowanej wyłącznie do elit. Tutaj przywołuję
raz jeszcze „praumysł” Iwaszkiewicza, i mistrza
Kochanowskiego, który pięć wieków temu
napisał: „ziemia idzie w popiół prawie a rzeki
dnem uciekają”. To samo zauważył Herbert,
czego nie zrozumieją młodzi poeci, bo genialna prostota przychodzi z wiekiem.
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Z dużej chmury mały deszcz
Urodzony w 1942 roku we Lwowie
Bogdan Jaremin należy do tych poetów,
którzy mieli już na koncie jakieś publikacje
przed debiutem poetyckim, a zadebiutowali
poetycko dopiero w podeszłym wieku. W
tym przypadku chodzi o prace naukowe z
dziedziny medycyny. Krzysztof J. Lesiński,
który zadebiutował tomikiem „Zabierzcie
ode mnie złe myśli” w 2001 wcześniej publikował prace naukowe z zakresu techniki, nie
żyjący Julian Kawalec zanim zadebiutował
jako poeta tomikiem „Kochany smutek” w
1992 wcześniej opublikował wiele powieści
i zbiorów opowiadań. Takie późne debiuty
mają swoje zalety i wady. Poeci ukształtowani jako ludzie dorośli ze sporym doświadczeniem zawodowym piszą zazwyczaj
chłodną poezję, zdystansowaną, wszelkie
bolączki wieku dorastania mają daleko za
sobą, więc nie przelewają na papier rozterek
egzystencjalnych i smutków po utraconych
miłościach, nie ulegają złudzeniom dwudziestolatków, którzy chcieliby zmieniać
warty. Jednak tacy poeci nie podejmują,
tego co jest charakterystyczne dla poetów
w młodym wieku, zamachu na hierarchie
w literaturze, kiedy własne próby poetyckie
ścierają się z wieloma optykami poetyckimi
wyczytanymi w książkach i zasłyszanymi na
wieczorkach poetyckich, wykładach literackich i knajpach, gdzie dyskutuje się o literaturze. Nie znałem żadnego młodego poety
(oprócz kilku, którzy nic nie opublikowali),
którzy nie pragnęli osiągnąć szczytów, czy w
których tekstach by nie kiełkowało poczucie sporu z tradycją i współczesnością. Jak
pisał do mnie niegdyś pewien krytyk „młodzi poeci zazwyczaj mają wiele z Tadeusza
Kościuszki”. W poezji późnej tego nie ma,
tego pragnienia uczynienia z siebie lidera
poetyckich kręgów, choćby lokalnych, poszukiwania rewolucyjnych dążeń w napięciu
postrzępionej poetyki, czy ekstrawaganckiej
tematyce. Czasami brakuje nerwu tej literaturze, chłodnej i zdystansowanej, dobrze
zrobionej.
W 2018, 20 lat po debiutanckim „Śmiechu w czarnej chuście”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu opublikowało kolejny tomik
Jaremina pt. „My, chmury”, w którym optyka
meteorologiczna zbiega się z egzystencjalną,
w którym życie człowieka porównywane jest
do egzystencji chmurnej, a w wierszach opi-

sowych i wspomnieniach często pojawiają się
obłoki. We wstępie poeta ukazał, że motyw
chmury wiąże się w jego poezji z niejasnością
i niejednoznacznością. W wierszu wspomnieniowym „wyrzucany z lekcji” pojawia się opis
dziecięcych fascynacji lekturą książek Karola
Maya. Poetę „Wielka Chmura, dyrektorka
szkoły” zachodziła znienacka. Jaremin w tym
przypadku utożsamił dyrektorkę z chmurą
i przeniósł na nią związek frazeologiczny
dotyczący chmur, które mogą „zachodzić
znienacka”. W wierszu „to my, obłoki” następuje antropomorfizacja, obłoki stają się
autorami graffiti na dachach. Wiersz jest
pisany w trybie liryki maski, w którym podmiot zbiorowy chmur dochodzi do głosu.
W „zbudzonym” za to chmury są jedynie
elementem opisu świtu i nadejścia wiosny,
choć metafora „flaga chmur” („na flagach
chmur łopoce czerwień”) – ukazuje niezwykłą dynamikę tego świtu i nadejścia wiosny,
niczym nadejścia jakiegoś wojska w odwecie?,
w triumfie?. We „wschodniej pochmurności”
metafora meteorologiczna służy do określenia temperamentu Polaków, „niż europejski
powszechny/patriotyczne deszczu kołysanki”. Ów temperament Polaków porównuje
do niskiego ciśnienia i ulewy.
Zamiarem poety było w 5 częściach
tomiku w ponad 100 wierszach za pomocą
związków frazeologicznych związanych z
pogodą - chmurami, deszczem opisać jak
najwięcej spraw jakie może opisać poeta –
od wspomnień, uczuć, sytuacji z wziętych
z rzeczywistości, po procesy zachodzące
w przyrodzie, a nawet wziąć się za sprawy
społeczne i narodowe. Poecie udało się napisać ponad 100 udanych wierszy, jednak ta
książka przytłacza nie przez to, że mielibyśmy
w niej jakieś słabe wiersze, banalne tematy,
ale właśnie przez ten upór w trzymaniu
się jednego konceptu, nawet, kiedy został
maksymalnie wyeksploatowany, nawet jeśli
wywiedziony został z polskiej tradycji literackiej, gdyż motyw obłoków pojawia się i w
poezji Mickiewicza i Miłosza. Właśnie przez
ten nadmiar ten książka nie do końca mi
pasuje, choć uważam, że pojedyncze wiersze
i czytane w mniejszym natężeniu sprawiają
sporą frajdę.
Mateusz Wabik, My, chmury, Biblioteka „Toposu” Sopot
2018

Karol Samsel, Autodafe, Wydawnictwo Forma, Szczecin,
2018
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Jerzy Grupiński

Bez wzajemności w mojej Ojczyźnie
Stefana Pastuszewskiego kojarzymy dziś przede wszystkim z bogatą twórczością pisarza niezwykle wszechstronnego
i płodnego redaktora „Akantu”. „Powroty”
uzmysławiają, przypominają te karty z życia,
działalności, które ukształtowały świadomość
i pióro pisarza. Dziś trudno w sylwetce twórcy
tak otwartego, tolerancyjnego i życzliwego
wobec różnych postaw i propozycji, odnaleźć
radykalnego bojownika lat stanu wojennego,
więźnia PRL-u, współorganizatora akcji protestów, pochodów, happeningów, drukarza
bibuły…
Rafael Budzbon wraz z przyjaciółmi, w
roku 1985, w wydawnictwie „Wolność” oddział
w Bydgoszczy wydał tom poezji pod tytułem
„Wiersze”, autorstwa uwięzionego Stefana
Pastuszewskiego. Teraz przyszedł czas na przypomnienie tych utworów, na wydanie książki
poszerzonej o nowe inne wiersze z tamtego
czasu, teksty, których nie objęła publikacja
w 1985 roku. „Powroty” podzielono na trzy
cykle: „Wrastanie w ciemność”, „Modlitwa o
wszystko”, „Traktat o całości”. Otwiera je tekst
„Śpiewają cherubiny”, zamyka wiersz tytułowy.
Kontrastuje z tym manifestacyjnym tekstem
utwór „Wigilia polska”, zakończony ciepłym,
kameralnym obrazem
tylko w oknach naszych opuszczonych domów
gorące płomyki
noski i policzki z dziecięcą mocą
tęsknoty
przytulone do szyby

ty też dźwigasz krzyż
odwrócony krzyż szatana
ciąży ci złość i władza
biczuje chichot pewności siebie
W omawianym tomiku przeważają jednak zapisy oddalające się od tak zakreślonej
patriotycznej problematyki.
Kocham
byle tylko mieć komu powiedzieć
a jeśli już nie będzie nikogo
lub nie zechce słuchać
byle tylko powiedzieć!
(„Z Jana”)
Akt mowy, porozumienie, empatia wobec bliźniego przybiera wymiar eschatologiczny, staje się „dowodem poza”, nie ogranicza go
żadna represja, ani granica między dobrem
a złem. Ma wymiar mistyczny. Nie oczekuje
argumentacji.
Tak Boga tutaj coraz więcej
nie ma piekła gdzie człowiek
do człowieka szepcze
(„Zwięziennych szepań”)
W książce nie brak podstawowych pytań
z nurtu ontologicznego, zapytań poznawczych

„ja kończę / ja świat?”. Jest i nurt przysłowiowego „wadzenia się z Bogiem” silnie zaznaczony,
motyw rozsiany w wielu tekstach. Piękny jest
(przywróćmy to słowo) wiersz „Boże Narodzenie”
chwała bądź Tobie, Panie za słoneczny
poranek
i myśli, których nie mogę uchwycić
choć coraz więcej rozumiem
jeszcze wczoraj
rok temu i dalej
widziałem niewiele
i budziłem się z lękiem, że coś tracę
dziś jest szary gołąb i kiść zmurszałych liści
wiatr, który zapowiada śnieżną zadymkę
słońce podobne do kropli potu na niebie
i prawda
która się wydarzyła
Szczęśliwie udało się uniknąć w „Powrotach” patetycznych, kombatanckich zawołań.
A te słowa Wielkie, Marmurowe, Spiżowe są
tu na miejscu. Zwraca uwagę staranne opracowanie edytorskie książki (Bydgoska Licencja
Marek) i seria historycznych zdjęć z tamtych
lat. Ujęci brodatymi, kudłatymi postaciami
„wrogów ludu”, patrzącymi na nas okiem czystym i jasnym, z fotograficznych kadrów, gotowi jesteśmy zapytać o losy, o drogi, którymi po
latach poszli ci piękni, młodzi ludzie…
Stefan Pastuszewski „Powroty”, wybór i opracowanie Rafael
Budzbon, Marek S. Podborski, Wydawnictwo JamaArt Maciej
Zwolanowski, Bydgoszcz 2018

Słowo, które „nie zetlało ani nie obrosło
pleśnią” unosi te wersy, stąd i deklaratywne
„poeta jest buntownikiem” czytamy „U nasady
rzeki”. Pamięć wraca do przekazu tradycji, do
historii, także tej naszej (Czerwiec 56 w Poznaniu). Świadomość udziału w historycznej
chwili każe poecie napisać „Pieśń o Ojczyźnie”,
tekst ongi znany, krążący…
ja, młody Polak
urodzony roku piątego ogłupiałej ery
zakochałem się bez wzajemności w mojej
ojczyźnie
Wiersz zamyka tragiczna pointaja, Polak w Chrystusowym wieku
na ustach niosę
nie wiadomo dlaczego jeszcze
tak bydlęco czułe:
Polsko, ty kurwo
Wiersze spod celi, wersy zza kraty...
Poniektóre teksty młodego pisarza noszą
jeszcze ślad układającej się dopiero ręki,
poszukiwania własnego języka, ślady tropów
poetyki Orientacji… Ale nie to było aż tak
ważne. Jak unieść ten czas, własny wybór i los?
Teksty tamtego przełomu...inaczej pisane,
inaczej czytane. Jeszcze i teraz wiarygodne,
zachowujące emocje i prawdę czasu. Zwraca
uwagę wiersz „Dwa krzyże”, próba wejścia w
psychikę osoby z tamtej strony barykady.
Prześladowco mój
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Ludwik Filip Czech

Szanowni Państwo,

Lista snów, dotknięć, obecności
Debiutancki zbiór wierszy Piotra Burczyka nosi tytuł „Z ukrycia”. Autor urodził się
w Gdańsku, ukończył filologię, jest miłośnikiem
muzyki i teatru. Powyższy zbiór jest objętościowo
skromny / 28 wierszy/, ale w tym umiarze tkwi
jego siła. To książka przemyślana, dojrzała,
pozbawiona niespodzianek. Próżno by tutaj
szukać poetyckich niedoróbek, fałszywych tonów, ględzenia o niczym. Pisząc wprost - to zbiór
przyjazny czytelnikowi, pozbawiony literackiego
zadęcia, tego dystansu, który bywa często obecny
między autorem a odbiorcą. Wiersze Burczyka
mają jedną, charakterystyczną cechę - zdają
się zamieszkiwać krainę subtelności, ich bohaterowie błądzą między jawą a snem, otoczeni
są krajobrazem z mgieł i zapachów. W takich
okolicznościach nie ma miejsca dla huraganowych metafor, sążnistego języka, skończonych
idei. Wykrzyknik w tych wierszach byłby czymś
niestosownym i wulgarnym. Książkę otwiera
tekst „ Coraz bardziej”. Przytoczę w całości:
Po cienkiej linie z wiosennej trawy
Zszedł z nieba anioł
(skrzydłom swym jakoś nie ufał)
I spojrzał mi prosto w oczy.
Wierzysz?
Dlugo już czeka na odpowiedź.
Trawa wyschła, skrzydła nie uniosły.
Został więc ze mną, patrzy w niebo
Z nadzieją na znak i łaskę
Coraz bardziej ludzki
Coraz bardziej szary
Coraz bardziej zwykły
Anioł w za ciężkich butach
Ale ów anioł w „za ciężkich butach” jest tylko
forpocztą innych, masowych wizyt z nieba. W
wierszach Burczyka zaciera się bowiem granica
pomiędzy światem żywych i zmarłych. To, co realne przechodzi w obszary wyobraźni, krajobraz
pełen ludzi zapełnia się nagle tłumem duchów.
Zmarli wkraczają w naszą codzienność, otwierają
drzwi domów, rozsiadają się w fotelach, żłopią
kawę z naszych filiżanek /”Goście”/. W wierszu
„Park w Oliwie” autor podkreśla bliskość tych relacji. Tutaj spacerowiczów dzieli od grobów tylko
szerokość ulicy. To umowny, asfaltowy Styks,
który można przejść suchą stopą. Ten wątek
rozwija poeta w „Świętej i nieświętej pamięci”. Przycmentarny las jest tutaj azyle dla chwilowo powstałych z grobów, miejscem dla spóźnionych,
życiowych rachunków. A jednocześnie ucieczką
od przymusu leżenia w cmentarnym szeregu,
sprzeciwem wobec kolektywnej anonimowości.
Przytoczę fragment powyższego wiersza:
Świętej i nieświętej pamięci, z cmentarza na Poprzecznej,
Gdy świeci słońce,
Idą na spacer do lasu, który tuż za płotem
Serdecznie czeka na odwiedziny.
Wtedy między drzewami widać zamyślone postaci,
Które jakby nie do końca zdając sobie sprawę z tego,
co robią
W liściach i mchu szukają swych śladów sprzed lat.
/.../
Te nieco turpistyczne wizje są tylko dodatkiem do rzeczywistości. To zabawa wyobraźnią,
obok której toczy się zwykła, uporządkowana
codzienność. Wbrew pozorom autor ceni
sobie ład, tradycję, harmonię. W „Prostych
sprawach” ich synonimem jest dom, w którym
nawet przedmioty odprawiają swoje odwieczne
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rytuały. To bezpieczna przystań, w której dzieje
się magia spraw bieżących, rozgrywa intymny
spektakl wymarzonego spokoju. Ale mamy w
tych wierszach także biegun przeciwny - afirmację przypadkowości, szacunek dla zdarzeń
błahych, chwil ulotnych. W „Wyznaniu” odnajdujemy dwie baraszkujące sroki, w „Śnie kota”
widzimy, jak ten znika w szarości zmierzchu.
W „Mrowisku” świadkujemy cichej, owadziej
tragedii. Te niepozorne, poetyckie błahostki
dopełniają się w wierszu „Nie zabiję”. Nabierają
w nim humanistycznego kolorytu, głębszego
sensu. Przekładają się bowiem na filozofię życia,
uwydatniają rzadkie dzisiaj zalety umysłu i serca.
Przytoczę fragment:
Nie zabiję mola,
Kto wie, gdzie był i co czytał,
Po co niszczyć jego pamięć
Nie zabiję motyla,
Trawy się kołyszą od jego skrzydeł.
Nie zabiję pająka,
W jego sieci spokojnie zasną muchy
Po sytej kolacji
Nie zabiję stonogi,
Tyle jeszcze musi przejść
Do swego celu na końcu liścia
/.../
Motyw upływającego czasu przewija się
nieustannie przez ten tomik. Już choćby w „Dotknięciu”, gdzie ma on wydźwięk pokoleniowy.
Tutaj nienarodzony jeszcze autor pasowany
zostaje symbolicznie na artystę, przez ówczesne, literackie guru /Edward Stachura/, by po
50 latach złożyć mu własny, poetycki hołd. W
„Za drzwiami” podążamy za autorem uliczkami
rodzinnego miasta, tropimy z nim okruszki dzieciństwa. Jesteśmy świadkami jego tęsknot i rozczarowań. Przystajemy wreszcie przed drzwiami
rodzinnego mieszkania, za którymi nie ma już
nic, prócz wspomnień. Konkluzją tych eskapad
w przeszłość jest „Początek i koniec”. To gorzka
refleksja nad sensem życia, naszą tymczasowością, pytanie o celowość poczynań i ambicji. Tą
gorycz dopełnia wiersz „Pusty kościół”, gdzie wiara
stygnie, nadzieja rozsypuje się w proch. Tutaj
bowiem obecność Boga jest dyskusyjna, Jego
istnienie - podważone. To mądry tekst, dlatego
przytoczę go w całości:
Sam w pustym kościele,
W którym nikogo
Nie ma, nawet Ciebie Panie
Od sklepienia zatopionego w ciemnościach
Odbijają się moje myśli.
Nikt ich nie słucha,
Spadają więc bezszelestnie
I toną w święconej wodzie,
Jak ślepe szczeniaki.
Wciąż ciepłe i ruchliwe,
Za chwilę mokre zimne i niczyje
Dużo w tej książce dobrych wierszy. Choćby
„Pusty zeszyt”, czy wyjątkowy „Sen”. „Przecież nawet
nie byłem” - pisze w nim Burczyk. Pisze pięknie,
myśli głęboko. Aż dziw, że to książkowy debiut.
Czekam na kolejne publikacje tego autora.
Książkę polecam.
Piotr Burczyk, Z ukrycia, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Olsztyn
2017, str. 35

Redakcja miesięcznika literackiego „Akant”
gorąco prosi niżej wymienione osoby o
przesłanie na adres redakcji krótkiej noty
biograficznej, zawierającej: Imię, nazwisko,
dokładną datę i miejsce urodzenia, zawód
(wyuczony i uprawiany), rodzaj uprawianej
twórczości, debiut prasowy oraz książkowy
(tytuł i rok), ważniejsze publikacje, nagrody, adres zamieszkania oraz fotografię.
Prosimy też znajomych o pomoc w dotarciu
do tych poszukiwanych przez nas osób.
Zachowamy pełną dyskrecję. Dane te są
niezbędne przy redakcji Antologii ”Akantu”. Jeśli ktoś zna adres innej osoby z tej
listy, to prosimy o podanie.
Andrasiewicz Jarosław
Andrzejewska Julia
Antoszewski Zbigniew
Bałaś Daria
Bałtroniuk Łukasz
Banach Elżbieta
Barański Krzysztof
Bargieł Wojciech
Barska Joanna
Berestowski Tomasz
Bereszyńska Urszula
Biegańska-Tabak Agnieszka
Biela Bogusław
Bielińska Martyna
Biliński Paweł
Bobowski Mateusz
Bobrowski Hubert
Borek Marta
Brożyna Barnaba
Brzuska Aleksandra
Celejewski Marek
Chmielewska Joanna
David Aleksandra
Dominik Jan
Fiała Adam
Filip-Fiełek Maria
Flisiński Paweł
Frołow Sylwia
Garlicki Lech
Góral Aneta
Grabowska Anna
Gryz Anna
Hajduk Dorota
Hałaś Marcin
Harasimczuk Martyna
Hardejuk Lucyna
Henzel Jan
Hilchen Adam
Ignatowicz Katarzyna
Iżycka Urszula
Jagiełło Justyna
Janusz Bogdan
Jarkowiec Maciej
Jaskulska Iwona
Jenajczyk Wojciech
Jezierski Tomasz
Jurgielewicz Maciej
Jurkowska Marta
Kamykowski Stanisław
Kapica Małgorzata
Karwowska Joanna
Kiesewetter Anna
Klessa Paulina
Klimczuk Dawid
Klimek Jolanta
Klunder Rafał
Kłak Tadeusz
Knop Bogdan
Kołos Anna
Kornacka Alina
Kowalczyk Halina
Kowalska Anna
Kowalski Mirosław
Kozłowski Maciej
Kozłowski Marcin
Krajnik Zbigniew
Krasińska Magdalena
Król Ireneusz
Król Piotr Stanisław

Kruk Michał
Kubicka Beata
Kurakowski Jacek
Kwiatek Marta
Laskowski Stanisław
Lauckamer Robert
Laufer Paweł
Lechowski Jan
Lemaryczyk Piotr
Leszczyc- Zbigniew
Leszczyńska-Pieniak Eliza
Litwiniec Karolina
Madejska Barbara
Majda Jan
Malinowska Barbara
Maluga Agnieszka
Markiewicz Danuta
Matuszek Tadeusz
Misztela Regina
Moskalik Ewa
Mrowiński Stefan
Nogaj Anna
Nowosielska Elżbieta
Olszewski Leszek
Paszewski Czesław
Paszkiewicz Bronisława
Pawlak Janusz
Pawlicka Marta
Pawłowska Anna
Pawłowski Jakub
Pazgrat Tomasz
Pieluch Justyna
Pilszczek Marta
Poleska Barbara
Połom Stefan
Poppa Angelika
Przybyła Mirosław
Rębowski Krzysztof
Romaniuk Katarzyna
Romańska-Malina Olga
Rybszleger Teresa
Rzepska Martyna
Siewińska Urszula
Skrzyńska Ewa
Skurzyński Piotr
Sokołowska Jadwiga
Sonia Aniela
Stankiewicz Agata
Sterniczuk Piotr
Stopierzyńska Irena
Strugała Dorota
Szablovska Sarah
Szczepaniak Joanna
Szmal Andrzej
Śliwa Krystyna
Śmieciński Marek
Świć Marta
Święcicki Marek
Świnoga Joanna
Tarnowska Irena
Tasz-Sobczyńska Klaudia
Vujcić Maciej
Waszczyk Maciej
Wąs Lidia
Wciórka Justyna
Wegrzynak Jan
Wolerska Nina
Woźna Amelia

Prosimy przesyłać noty autorskie oraz fotografie na adres e-mail: akant24@wp.pl
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Piotr Marek Stański

Poczet kotów literackich, albo utracone światy
W poświęconym kotom tomiku poetyckim Małgorzaty Kulisiewicz
przywołani zostają zarówno ich literaccy,
jak i historyczni reprezentanci. A więc
ten z Cheshire (z powieści Henry Lewisa), w otwierającym tomik wierszu „Izaak
Newton zachwyca się surrealizmem”,
oraz stanowiący przykład językowych
spekulacji – tytułowy kot Wittgensteina z
jego rozważań o naturze pojęć. A także z
hipotetycznego, choć niepozbawionego
znamion okrucieństwa eksperymentu
Schrödingera. Na marginesie tego ostatniego budzi się refleksja, czy i człowiek
nie jest takim kotem w niemniej okrutnym
eksperymencie Boga, jeśli zważy się podejmowane przezeń zakłady z szatanem o
Hioba czy Fausta, traktowanych całkowicie
przedmiotowo? Poetka stara się zarazem
zrekompensować i naprawić inne niedopatrzenie Stwórcy, a mianowicie obdarza
nieśmiertelnością również zwierzęta (to z
powodu psa Tadeusz Kotarbiński utracił w
dzieciństwie wiarę, kiedy mu powiedziano,
że nie odnajdzie się w życiu pośmiertnym
ze swoim czworonożnym przyjacielem):
„więc jednak ocaleją/bez drapieżności/
bez skazy/bez zła/nasi bracia mniejsi”
(”Ogłoszenie”). Na sposób franciszkański
odczuwa też solidarność z wszelkim stworzeniem: „może zbawi i muchę uwięzioną
w szklance” („Korporacyjna apokalipsa”),
„Widziałam w zimie bożą krówkę/…/czy
przetrwa do wiosny…” („Przypadek czy
przeznaczenie”). Zabrakło mi natomiast
w tym towarzystwie Bułhakowskiego kota
Behemota.
Autorka bowiem, między innymi z
racji wykształcenia, w swych poezjach
porusza się przede wszystkim w zaklętym
kręgu artystycznych artefaktów.
Na przykład filmowych, przywoływanych za sprawą strawestowanych głośnych
niegdyś tytułów: „Bulwar Straconych Złudzeń” (w tej ogniskowej przeglądają się
jednocześnie Balzac, Carol Reed i Billy
Wilder), „Krajobraz po bitwach” mogący
zostać uznany za nawiązanie i do Borowskiego i do Wajdy. Z kolei wers „diamenty
z popiołu” z „Polonii rediviva” zdaje się
przywodzić powieść Andrzejewskiego i
jej ekranizację Wajdy, a siódma pieczęć
z „Czarnowidzenia” to znak Apokalipsy,
ale zarazem dla pewnego pokolenia nade
wszystko film Ingmara Bergmana. Tytułowe „Saneczki” dzieciństwa to prawdopodobnie realny przedmiot, wywołujący
wszakże skojarzenie z filmem Orsona
Wellesa „Obywatel Kane”, w którym były
kluczowe dla fabularnej intrygi, tłumacząc późniejsze wydarzenie. To także
polana dzieciństwa z „Kwiatu paproci”,
która nieodparcie nasuwa na myśl „Tam,
gdzie rosną poziomki” wspomnianego już
Bergmana. Zwłaszcza że kategoria czasu
odgrywa ważną rolę w twórczości tej poetki, o czym będzie jeszcze mowa.
W tym kontekście mieści się także

idealizacja teatru sprzed lat Wajdy i
Swinarskiego („Teatralny bies”). Podejrzewam jednak, że, gdyby danym nam
było przenieść się za pomocą jakiegoś
cudownego wehikułu czasu do tamtej
epoki, przy jednoczesnym zachowaniu
obecnej świadomości estetycznej, to
przeżylibyśmy rozczarowanie i zmitologizowane w pamięci i wspomnieniach
przedstawienia umarłyby po raz wtóry i
ostateczny, wywołując reakcje podobne
do wybuchającej śmiechem publiczności
na seansie dawnych filmów z udziałem
Heleny Makowskiej w ich montażu pod
tytułem „Walizka snów” w reżyserii Luigi
Comenciniego . Koturny bogów z „Nocy
listopadowej” tego pierwszego, podobnie
jak papierowe skrzydła anioła w osobie
Zygmunta Józefczaka w „Dziadach” tego
drugiego, trudne byłyby dziś do przyjęcia
i zaakceptowania. Przygotowując graficzny
nekrolog Antoniego Pszoniaka postanowiłem wykorzystać jego fotos z koronnej
roli Fantazego ze spektaklu Konrada
Swinarskiego, kiedyś rewolucyjnie realistycznego za sprawą kur przechadzających
się po scenie (to z Rogera Planchona).
Zobaczywszy przesadną charakteryzację
aktora doszedłem do wniosku,, że dziś
byłaby ona nie do zniesienia. Niestety, pod
względem estetyki widowiska te dzielą już
od nas lata świetlne.
To także teatr Kantora przywołany w
„Latarni czarnoksięskiej” za sprawą Wuja
Stasia z jego „Wielopola”, wygrywającego
na lirze korbowej kolędę, stanowiącą trio
z szopenowskiego Scherza h-moll op. 20.
Choć w innym wierszu, „Czarnowidzeniu”, pojawia się wizja przystosowania do
współczesnych gustów i obyczajów, czego
ucieleśnieniem staje się Sarah Bernhardt,
która, gdyby żyła, to być może tańczyłaby
na rurze (czyżby echo weselnego aforyzmu
Wyspiańskiego: „Gdyby Chopin jeszcze
żył, toby pił”?). Zresztą pojawia się więcej
odniesień do tego dramatu czy szerzej
Młodej Polski i ówczesnego Krakowa(„Madame”).
Autorka składa także hołd swoim
poetyckim mistrzom: Mickiewiczowi,
Różewiczowi, Gałczyńskiemu i nade
wszystko Tuwimowi, trawestując w „Pilicy”
jego „Tomaszów”, w charakterze hasła
wykorzystując zaczerpnięty z niego wers
„A może byśmy tak najmilszy/spróbowali
cukrowej waty”.
Również tworom artystycznej wyobraźni jak Cervantesowski Don Kichot
czy Konrad (zarówno ten Mickiewiczowski, jak i Wyspiańskiego).
Z kolei porównanie kwitnących jabłoni do panien młodych czyżby stanowiło
świadome zapożyczenie z poezji orientalnej, w której należy do jednego z bardziej
ulubionych?
A zatem, czy ponowoczesna kultura i
sztuka żywi się wyłącznie własną przeszłością, niczym w lunaparku wciągając w labirynt lustrzanych odbić - wizja przytoczona
w „Modnych –izmach”.

Szerzej bowiem daje znać o sobie
pewien lęk przed współczesnością, zagubienie pośród dyktowanych przez nią
praw i reguł. Towarzyszy temu pytanie
jak daleko można się posunąć na drodze
przystosowania do otoczenia, w sztuce
mimikry, by nie zatracić zarazem swojej indywidualnej tożsamości i nie stać się celem
dla Ibsenowskiego Wytapiacza Guzików,
przerabiającego nieudane osobniki.
O ile hipotetycznymi pozostają występy Sarah Bernhard w nocnych lokalach
podejrzanego autoramentu, to Adam i
Ewa (ta druga pojawi się jeszcze w kontekście rodzimowierczego Światowida – „Mazurska odyseja”), miast rajskiej niewinności przywdziali już ubiory zaprojektowane
u Armaniego („Izaak Newton…”), stając
się modelami, albo wręcz przystępując
do korporacyjnej społeczności. Do tej
ostatniej odnosi się apokaliptyczna wizja
–zawarta już w samym tytule wiersza - termitiery, w której pracownicy przemienieni
zostali w anonimowe mrówki.
Jak już wspomniałem, ważną rolę w
świecie poetyckim Małgorzaty Kulisiewicz
odgrywa kategoria czasu, a poeta obdarowany jest przywilejem widzenia na wskroś
niego – w pustych oczodołach zrujnowanej kamienicy dostrzega w nieistniejących
oknach jej dawnych mieszkańców, również tych z okresu, kiedy znajdowała się
ona na terenie getta („***”). Holokaust
przywołany zostaje ponadto za sprawą rodzinnego miasta poetki – Bełchatowa - w
czasie okupacji włączonego do Reichu i
przezwanego na Belhental.
W poezji Kulisiewicz nie ma wszak
czasu odzyskanego. Jest tylko ten utracony, zarówno jednostkowej pamięci
osobniczej (dzieciństwa i młodości:
dziadków z „Kwiatu paproci”, sadu babci,
pachnącego jak miód z „Adagio molto”,
wielkiego świata Łodzi jawiącego się w
oczach dziecka przybywającego z okolicznego miasteczka w „Fotografii retro”,
choć w swoim czasie i mnie krakowianina
olśniewała wielkomiejskość i barwność
Piotrkowskiej z bogactwem neonów), jak
i zbiorowej (Żydzi z Bełchatowa z „Kinażycie”, żołnierze antykomunistycznego
podziemia z „Ekfrazy do rzeźby Władysława Hasiora”, poeci wyklęci z „Być jak
Rafał Wojaczek”). Ocaleć może jedynie
Lessingowska znacząca chwila utrwalona
przez artystę, na przykład Caravaggia,
dla którego było to o tyle bezkarne, że
nie narodził się jeszcze Goethe, czyniąc z
niej oś wspomnianego zakładu o Fausta.
W „Izaak Newton…” daje też znać o sobie
słynne przedstawienie zegara Salvadora
Dali z obrazu „Trwałość pamięci”.
Z czasem i nieodwracalnością jego
upływu wiąże się doświadczenie i pojęcie
Vanitas (Marności): „Ten, który płynął/
widział królów bogacących się w sekundzie/i w godzinie tracących swe kraje”
(„Adagio molto”).
Niepokojący żywioł czasu porządkuje
kalendarz. W tym liturgiczny. Stąd powracające w wierszach Kulisiewicz misterium
Bożego Narodzenia: „Rodzi się słowo”
(„Zapis wieczności”)., „Z blasku rodzi
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się blask,/Boże Dzieciątko” („Cud”),
„Aż tu nagle…/Dziecina kwili, trzeba się
zatrzymać./Bóg się rodzi” („Przyjaciele
Ikara”).
Artystka w chrześcijańską wizję bytu
wpisuje zatem i własne życie, kiedy wyznaje: „Zasypiam w spokoju/by rano
zmartwychwstać/na nowo” („Ukojenie”).
Dziwić zatem może zwątpienie autorki
w ciał zmartwychwstanie: „ty, którego w
przyszłości nie będzie,/moje ciało” w „Zagadkowym kompanie”, a przecież zaleca
to Wyznanie wiary, natomiast samo doświadczenie śmierci zamyka w wyszukanym
obrazie metaforycznym „trzeba będzie/
zostawić znoszone płaszcze/naszych ciał/w szatni życia”.
Zarazem jednak poetka chrystianizuje
mit o Eurydyce i Orfeuszu (wymienionych
w takiej kolejności), której ten ostatni na
próżno poszukuje w piekle, albowiem została już zbawiona. To także apokatastasis
tytułowej Królowej Śniegu („Panie, czy
zbawisz też/Królową Śniegu?”) na wzór
zbawienia szatana w tradycji wschodniego
kościoła (Orygenes, Grzegorz z Nissy, a
nestoriański teolog Izaak z Niniwy układał
nawet modlitwy w jego intencji).
Artystka „Wytęża słowo” („Raje”), by
za jego pomocą oddać całą złożoność i
zmysłowość otaczającego świata. Hasłami,
pozwalającymi doń przeniknąć, okazują
się „sople światła” („Ślady”), a także sensualne doznania zapachu kawy (”Smaki
życia”, „***”) czy karmelu („Rozświetlenie”, „Smaki życia”). Jego okrucieństwo
zamyka się w natomiast w hiperbolizacji
wyrządzanych krzywd, przybierających
postać łez, ciężkich jak kamień lub weń
się przeistaczających („Obrót rzeczy”).
Z kolei sprzeczności tego świata poetka
wydobywa za pomocą obrazowania oksymoronicznego jak „aria” („Zachwyt”)
lub „pięciolinia ciszy” („Madame”). Nieobca jej jest też „Harmonia brzmień”
(„Po prostu poezja”), kiedy wykazuje się
znaczną wrażliwością na stronę dźwiękową zestawianych słów: „syk, plusk, świst/
szast, prast, błysk/szum” w „Wiosennym
allegro”, w czym dopatrzyć się można
inspiracji Tuwimowymi „Słopieniami”
z „Pilicy”. To także ich gra za pomocą
której wyrazić można fenomen tytułowej
miłości: „Nie ma ja,/nie ma ty,/…/na
zawsze/my”.
Z kolei archetypami macierzyństwa
czyni Marię podług krzyża stojącą, ale i pochodzącą z czasów przedchrześcijańskich
brzuchatą „Matkę Ziemię” („Modlitwa”)
oraz „noc” („Noc Kupały”), kiedy oddawana jest jej cześć.
To także panteistyczna z ducha kwietna litania z „Na przekór czasowi”: „Pierwiosnku łaski pełny,/konwalio poranna
roso,/krokusie wniebowzięty”.
W wierszach Małgorzaty Kulisiewicz
dominuje czynnik afirmacyjny, ale, dla
równowagi, przydałaby się, moim zdaniem, większa doza pierwiastka krytycznego, w zalążku obecnego, co prawda, chociażby w wizji szerzącej się industrialnej
dewastacji, kiedy „kolor się dawno stąd
wyprowadził” („Huta macabre”).
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Mateusz Wabik

Przeciwko kacapom
Henryk Wolniak-Zbożydarzyc
jest dosyć wiekowym autorem o sporym
dorobku twórczym. Jego poezja w wydanym
przez Miniaturę tomiku „Lekcja boskiego”
jest świadectwem wiary autora, biblijnej erudycji, akceptacji dla europejskiej tradycji filozoficznej, pisana jest z perspektywy humanisty, który nie zgadza się z totalitaryzmami,
które ciemiężyły Polskę w XX wieku, często
podmiot liryczny jego wierszy jest pacyfistą,
który m.in. pisze „kiedy wreszcie świat/
otrząśnie się z krwi/przelewanej/na boskich
polach” („Bezbronnieje”). Jednakże autor
często stosuje środki artystyczne związane z
awangardą (brak znaków przestankowych,
wszechobecne w tekstach wierszy małe litery), czy z doświadczeniami lingwistycznej
polskiej poezji powojennej, którą tworzyli
m.in. Miron Białoszewski i Stanisław SwenCzachorowski o czym pisze Dorota Heck
we wstępie pt. „Konserwatywna awangarda
poetycka”. W budowaniu neologizmów
bliżej zaś mu do Leśmiana – np. „żyjeniec”,
„zasłowiczulnia”, „wieczniny”, które kojarzą
się z heideggerowskimi prześwitami w bycie.
Jednakże moim zdaniem zapis jego wiersza
wywodzi się raczej z systemu różewiczowskiego, niż stylu lingwistycznego. Linijka
przyrasta za linijką i można przy lekturze
„Lekcji boskiego” zauważyć lekkie sprozaizowanie jego poezji, co jest moim odczytaniem na przekór wstępowi, gdyż wg mnie
co innego być poetą lingwistycznym, a co
innego stosować lingwistyczne i awangardowe środki artystyczne w wierszach o zapisie
różewiczowskim z dykcją i światopoglądem
klasycysty.
Czytając wiersze Wolniaka-Zbożydarzyca przypomniałem sobie o kilku starszych
autorach współczesnych, którzy podobnie
jak autor „Lekcji boskiego” ufają religii
katolickiej (w przeciwieństwie do mnie),
nie znajdują sobie miejsca we współczesności, zastanawiają się nad polską historią.
I bardziej niż wyznania wiary autora, czy

oryginalna słowotwórczość interesują mnie
jego wiersze historyczne, czy na tematy
współczesnej sytuacji politycznej.
W wierszu „Z herosów” czytamy o
Januszu Słocińskim, żołnierzu antykomunistycznego podziemia z czasów powojennych, który „po wyjściu z lasu/i złożeniu
broni/…/mimo niepełnoletności” był torturowany przez „zdziczałych ubeków”. Tematyka wiersza wpisuje się we współczesną
celebrację „żołnierzy wyklętych”. W wierszu
„Niete” czytamy o zestrzeleniu samolotu
nad Ukrainą i o katastrofie samolotu pod
Smoleńskiem w 2010 roku. Komentarz
poety do tych wydarzeń jest bezpardonowy, choć nie cenię w poezji zbytnio sądów
uogólniających jak w pierwszej linijce:
„wszystko odbywa się/na łapu capu/capy
capią kacapnie/łacnymi Sypieniami/wiją
wodniste Wersale/nad rzeką Moskwa/nie
te czasy”. Poeta zauważa jak stary system
totalitarny, który dla wielu Polaków umarł
wraz z 1989 roku, zmartwychwstaje gdyż
do rządów dochodzą znowu „capy”, którzy
„capią kacapnie”. Tzn. ich rządy śmierdzą
radziecką mentalnością.
I takie wiersze jak te wspomniane
raczej nie będą popularyzowane, gdyż są
pisane w tradycji niezgody na totalitaryzm,
czy zrusyfikowanie Polski, a jak wiadomo,
poza środkami masowego przekazu, z tym
jest bardzo różnie w Polsce. Wielu starszych
inteligentów tęskni za rządami silnej ręki,
totalitaryzmem, ZSRR, gdyż nie rozumiejąc
czasów współczesnych, czują się zagubieni,
a tamte stare tematy dawały im oparcie. A
także mogli być wyniośli ponad tłum.
Wiele wierszy Wolniaka-Zbożydarzyca
do mnie nie trafia, ale ważne jest to, że
można znaleźć w jego tomie wierszy te kilka
wierszy dosyć udanych i ważnych w kontekście zrozumienia czasów współczesnych.
Henryk Wolniak-Zbożydarzyc, Lekcja boskiego, Kraków
2017, Wydawnictwo Miniatura 2017

Małgorzata Kulisiewicz „Kot Wittgensteina”. Wydawnictwo książkowe Ibis 2018 – Biblioteka Poezji – tom
XIX.
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