ISSN-1429-9054 PKWiU 22.13.10-00.22 PCN 4902 Nr Rej. 295 Nr Indeksu 344141 NR 11 (284) Rok XXII LISTOPAD 2019 cena 5 z³ (w tym 5%VAT)

 e-mail: akant24@wp.pl, www.akant.org

str. 2

Akant 11(284)2019

Pamięci pisarzy regionu kujawsko-pomorskiego
Andrzej Baszkowski (1932-2011)
Maria Danuta Betto (1932-2016)
Wanda Brzeska (1893-1978)
Helena Bychowska (1909-1959)
Bolesław Fac (1929-2000)
Jadwiga Dąbrowska-Lewińska
Mieczysław Dereżyński (1909-1951)
Krzysztof Derdowski (1957-2017)
Wanda Dobaczewska-Niedzialkowska (1892-1980)
Władysław Dunarowski (1902-1987)
Aleksander Dzienisiuk (1915- )
Bolesław Eckert (1910-1995)
Konrad Górski (1895-1990)
Jan Górec-Rosiński (1920-2012)
Adam Grzymała-Siedlecki (1876-1967)
Kazimierz Hoffman (1929-2009)
Artur Hutnikiewicz (1916-2005)
Kazimierz Jugła (1935-2002)
Edward Kaczmarek (1930 -2014 )
Maria Kalota-Szymańska (1926-2011)
Jan Mirosław Kasjan (1933-2010)
Alfred Kowalkowski (1914-1983)
Kazimierz Kummer (1934-1962)
Edward Mielniczek (1920-2009)
Ryszard Milczewski-Bruno (1940-1979)
Dimitrios Nikolaidis (1949-2001)
Tadeusz Nowakowski (1917- 1996)
Krzysztof Nowicki (1940-1997)
Ziemowit Ogiński
Z trzeciego kwartału „Akantu” jury wyTadeusz Petrykowski (1921-1983)
brało i poleca Czytelnikowi do powtórnej
Zdzisław Polsakiewicz (1928-1979)
lektury następujące utwory satyryczne:
Zdzisław Reszelewski (1943-1983)
- Małgorzata Górzyńska – Leszek WierzWiesław Rogowski (1930-2002)
chowski Ożenek tchórzy („Akant” nr 09, s.
Kazimierz Rosiński (1944-2004)
25)
Wojciech Roszewski (1939-1991)
- Radosław Marzec – Leszek WierzchowCzesław Ślęzak (1929-1997)
ski Romantycznie uskrzydlony („Akant” nr
Roman Senski (1953-2018)
09, s. 25)
Krzysztof Soliński (1950-2006)
- Aleksandra Wolak – Dorota Czerwińska
Bogusław Sujkowski (1900-1964)
Z uszu wypływa („Akant” nr 08, s. 6)
Jerzy Sulima-Kamiński (1928-2002)
- Edward Zegarliński – Elżbieta Grabosz
Maria Suszyńska-Bartman (1906-1991)
SPOTKANIE PEZYJACIÓŁ („Akant” nr 09,
Jerzy Szatkowski (1939-2019)
s. 25)
Małgorzata Szułczyńska (1957-2003)
- Andrzej Żurek – Dorota Czerwińska
Marian Turwid (1905-1987)
Tekla („Akant” nr 08, s. 6)
Jadwiga Tyrankiewicz (1923-1997)
Zdzisław Wróbel (1925-2007)

Werdykt satyryczny

Werdykt

Werdykt

Z numeru 10/283 „Akantu” jury wybrało i
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury
następujące wiersze:

Z numeru 09/282 „Akantu” jury wybrało i
poleca Czytelnikowi do powtórnej lektury
następujące wiersze:

- Edward Baumgart – Julia Klyta Na końcu
drogi (s. 8)
- Maria Bielińska – Jacek Mroczek XXX
(s. 15)
- Grzegorz Misiewicz – Jacek Mroczek
XXX (s. 15)
- Sabina Rasz – Tadeusz Zawadowski Budzik z opóźnionym zapłonem (s. 15)
- Aleksandra Wolak – Dorota Czerwińska
Pogodynka (s. 3)

- Edward Baumgart – Janusz Orlikowski
Tyle i Tam (s. 8)
- Maria Bielińska – Rafał Jaworski Wąwóz
(s. 14)
- Grzegorz Misiewicz – Ariana Nagórska
Słowo jest ziarnem dla ptaków ognistych (s. 8)
- Sabina Rasz – Janusz Orlikowski Tyle i
Tam (s. 8)
- Aleksandra Wolak – Olga Woźniak Dzień
(s. 14)

MALOPOLSKA NAGRODA
POETYCKA ŹRÓDŁO
Jurorzy, w trakcie spotkania w dniu 20 lipca 2019
roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w
Borzęcinie, w składzie: Józef Baran (przewodniczący), prof. dr hab. Marek Karwala, Beata
Paluch, Adam Ziemianin (członkowie Jury)
uzgodnili wspólny werdykt i wybrali nagrodzone prace konkursowe.
Finałowa gala wręczania nagród i wyróżnień
prowadzona przez LIdię Jazgar i uświetniona występem krakowskiego barda Andrzeja
Sikorowskiego odbyła się 9.IX w Tarnowie.
Spośród ponad dwustu zestawów nadesłanych
z kraju i z zagranicy wybraliśmy następujących
laureatów nagród i wyróżnień:
– I nagroda, 3 500 zł - Galoch Elżbieta, Turek
– II nagroda, 2 500 zł – Pikuła Teodora, Lublin
– III nagroda, 1 500 zł – Marzenna Lewandowska, Kowal
Cztery równorzędne wyróżnienia za zestawy
wierszy po 600 zł otrzymują:
Bohdziewicz Piotr, Łódź
Januszewska Małgorzata, Częstochowa
Gibała Maria, Przemyśl
Cybulska Magdalena, Łódź
Trzy równorzędne Nagrody Specjalne, za utwór
związany z regionem Małopolski, otrzymują:
Wojewoda Janusz, Rzeszów
Józefczyk Jacek, Jasło
Niedzielko Irena, Zalasowa

NAGRODY LITERACKIE
im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO
ZA ROK 2018
Kapituła Nagrody Literackiej im. ks. Jana
Twardowskiego w składzie: ks. Janusz Adam
Kobierski – przewodniczący Kapituły, poeta,
krytyk literacki; Stanisław Grabowski – sekretarz Kapituły, poeta, pisarz; Piotr Szewc – poeta,
krytyk literacki, redaktor działu poetyckiego
w miesięczniku „Nowe Książki”; Wojciech
Kaliszewski – poeta, krytyk literacki; Grzegorz
Zegadło – dyrektor Książnicy Pruszkowskiej im.
H. Sienkiewicza; Jan Rodzim – wydawca poezji
ks. Jana Twardowskiego po zapoznaniu się z
wydanymi w roku 2018 nadesłanymi tomami
wierszy, i po dyskusji, zwróciła szczególną
uwagę na zbiorki Jerzego Binkowskiego „Złoty
ciężar snu” (Wydawnictwo BUK, Warszawa
2018); Piotra Dumina „Gra w otwarte” (LSW,
Warszawa 2018); Wojciecha Gawłowskiego
„Muzeum Dusz Czyśćcowych” (Towarzystwo
Przyjaciół Sopotu, Sopot 2018); Jadwigi Maliny
„Czarna załoga” (SPP, Kraków 2018); Jana Polkowskiego „Pochód duchów” (Towarzystwo
Przyjaciół Sopotu, Sopot 2018); Czesława Mirosława Szczepaniaka „Ukradkiem” (Oficyna
Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018); Piotra
Wojciechowskiego „Chleb z deszczem” (Oficyna
Wydawnicza Wolumen, Warszawa 2018).
Ostatecznie, po głosowaniu, laureatem Nagrody
Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego za rok
2018 został Piotr Wojciechowski za książkę
„Chleb z deszczem”.
Ponadto Kapituła postanowiła przyznać dwa
równorzędne wyróżnienia: Wojciechowi Gawłowskiemu za tom „Muzeum Dusz Czyśćcowych” oraz Czesławowi Mirosławowi Szczepaniakowi za tom „Ukradkiem”.
Sponsorem nagród pieniężnych jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uroczysty finał Konkursu oraz wręczenie Nagród odbędzie się w niedzielę, 17 listopada o
godzinie 16.00 w Sali Koncertowej Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, przy
Placu Jana Pawła II w Pruszkowie.
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Wojciech Banach

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich nawiązuje
do tradycji Związku Zawodowego Literatów
Polskich (założonego w roku 1920 z inicjatywy
Stefana Żeromskiego) i Związku Literatów Polskich (rozwiązanego w 1983 roku przez ówczesne władze państwowe jako wyraz represji wobec
„niepokornego” środowiska pisarskiego.
Założycielski Zjazd SPP odbył się 31 maja
1989 roku (prezesem Zarządu Głównego wybrano Jana Józefa Szczepańskiego). Czesław Miłosz
otrzymał legitymację nr 1. Do Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich należeli również: Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert,
Julia Hartwig i wielu innych wybitnych pisarzy.
Aktualnie SPP posiada 11 oddziałów –
Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin,
Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Katowice, Lublin,
Olsztyn. Liczba członków to ponad 800 osób
z kraju i z zagranicy. Funkcję Prezesa Zarządu
Głównego pełni obecnie prof. Anna Nasiłowska.
Pisarze Bydgoszczy i Torunia, którzy w latach osiemdziesiątych nie wstąpili do nowego ZLP,
uczestniczyli – w mniejszym lub
większym stopniu – w działalności
oficjalnej (w ramach Towarzystwa
Literackiego im. Adama Mickiewicza czy w Miejskim Domu Kultury
„Centrum” w Toruniu) i nieoficjalnej. Maria Kalota-Szymańska brała udział w podziemnych
zjazdach literatów i powołaniu
Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 14 stycznia 1989 roku,
a w pierwszym zjeździe Stowarzyszenia – grupa
pisarzy i z Bydgoszczy i z Torunia. Inauguracyjne spotkanie przedstawicieli obu środowisk,
wyrażające wolę powołania wspólnego oddziału
SPP, odbyło się 16 listopada 1989 roku. Walne
zebranie połączone z wyborem władz statutowych grupy pisarzy z Bydgoszczy i Torunia
zorganizowano 2 grudnia 1989 roku. Na prezesa
Oddziału Bydgosko-Toruńskiego powołano Kazimierza Hoffmana, poetę i eseistę, i tę funkcję
powierzano mu na kilka następnych kadencji. W
2008 roku w wyniku podziału powstały: Oddział
Toruń SPP (z prezesem Krzysztofem Ćwiklińskim) i Oddział Bydgoszcz SPP. Po Kazimierzu
Hoffmanie funkcję prezesa OB SPP sprawował
Jarosław Jakubowski, a obecnie od 2011 roku. –
Wojciech Banach. Oddział Toruński rozwiązał
się sam w 2012 roku z powodu zbyt małej liczby
członków, a jego ówczesny prezes Włodzimierz
Antkowiak wystąpił ze Stowarzyszenia.
Istotnym przedsięwzięciem w działalności
Oddziału było uruchomienie serii wydawniczej
pod nazwą – Biblioteka Oddziału BydgoskoToruńskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
W latach 1991-1999 wydano 34 tomy (poezji,
prozy, pozycji eseistycznych, antologię). Począwszy od 2010 roku serię tę wznowiono na
dwa lata – ukazało się 8 książek.
Obecnie autorzy ze Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich Oddział Bydgoszcz wydają w przeróżnych wydawnictwach książki różnorodne pod
względem tematycznym i gatunkowym (tomy
poezji, wybory utworów, powieści, opowiadania,
dramaty, opracowania krytyczno-literackie,
eseje, szkice, albumy o rozmaitym charakterze i

tematach, książki historyczne i dokumentalne).
W minionym 30-leciu ukazało się łącznie ponad
300 książek pisarzy z Oddziału Bydgoszcz SPP.
Z wydawnictw zbiorowych w 1999 roku
ukazał się „Informator” (red. Jerzy Lesław
Ordan) zawierający biobibliogramy członków
Oddziału Bydgosko-Toruńskiego SPP. Wydano
również Antologię 2012 „Literra Bydgoszcz”
(red. Michał Tabaczyński), w 2017 roku antologię „Bydgoska Konstelacja Literacka” (red.
Jolanta Baziak i Wojciech Banach). Obie zawierały noty biograficzne oraz utwory autorów
Oddziału Bydgoszcz SPP oraz zaproszonych gości. W 2018 roku, ukazała się antologia „NASZE
NIEPODLEGŁOŚCI” (red. Bartłomiej Siwiec,
Wojciech Banach, Jolanta Baziak, Stefan Pastuszewski) – będąca zbiorem wierszy 42 autorów
zaproszonych do udziału, zarówno członków
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich jak i Związku
Literatów Polskich oraz osób niezrzeszonych,
z różnych stron Polskich, choć głównie z Bydgoszczy i okolic.

Do jednego z ciekawszych i niestandardowych przedsięwzięć literackich doszło 19
kwietnia 2012 roku. Podczas uroczystej sesji
XXVI Rady Miasta Bydgoszczy, poświęconej
666. rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich, został zrealizowany projekt „POEZJA W
RATUSZU” (reż. Wojciech Banach) – zbiorowa
prezentacja poetycka autorów z Bydgoskiego
Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz
kilku zaproszonych przez nas poetów spoza SPP.
Występ był nowatorski w skali kraju i oceniony
jako niezwykle udany.
W 2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy miały miejsce dwa wystąpienia
poetyckie zorganizowane przez SPP Oddział
Bydgoszcz: 11 listopada – „Sprawa polska”
(Wiersze współczesnych poetów Kujaw i Pomorza) i 13 grudnia – „Grudzień przeciąga
nad Krajem”(Wiersze o wojnie polsko-jaruzelskiej). W obu przypadkach wydano broszury z
przedmiotowymi tekstami (wybór – Jarosław
Jakubowski).
Od 2006 roku przez trzy lata w ówczesnej
kawiarni artystycznej „Węgliszek” przebiegał
cykl spotkań członków Oddziału w ramach
„Prezentacji literackich Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich”
W minionym 30-leciu, nasi członkowie
indywidualnie i niezależnie od formalno-organizacyjnej działalności Oddziału, byli oraz są pomysłodawcami, organizatorami, prowadzącymi
i uczestnikami szeregu przedsięwzięć i imprez
o charakterze literackim. Należy tu wymienić:
„Bydgoski Trójkąt Literacki”, „Podwórko z
kulturą” (Stefan Pastuszewski), „Poeci,pl” (cykl
spotkań w Kawiarni Artystycznej „Węgliszek”
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– Jarosław Jakubowski), „Czwartki Literackie”
(Koronowo – Jarosław Jakubowski), wernisaże
plastyczne i spotkania z pisarzami (Ośrodek
Kultury w Sicienku – Jan Wach), wywiady „na
żywo” w Radio Kultura (MOK – Jolanta Baziak),
spotkania literackie w Grucznie (ks. Franciszek
Kamecki), Międzynarodowe Spotkania Poetyckie – POBOCZA (Więcbork, a także Sępólno
Krajeńskie i Bydgoszcz – Paweł Szydeł). Ostatniej
z wymienionych imprez, poświęconej literaturze
Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej,
skupiającej poetów, prozaików i tłumaczy z wielu
krajów, przez kilkanaście lat towarzyszyło pismo
POBOCZA w wersji papierowej i internetowej.
Niektóre z tych imprez straciły na znaczeniu,
inne wygasły z różnych przyczyn, ale wszystkie
zostawiły trwały ślad w świadomości literackiej
nie tylko środowiska bydgoskiego.
Ogromne znaczenie, zwłaszcza w upamiętnieniu działań kulturalnych w Bydgoszczy
na przestrzeni wieków ma „Pięcioksiąg kultury
bydgoskiej”, na które składają się: „Bydgoski
Leksykon Teatralny”, „Bydgoski Leksykon
Oparowy”, „Bydgoski Leksykon Muzyczny”,
„Bydgoski Leksykon Literacki”, „Bydgoski
Leksykon Plastyczny”. Są to monumentalne
opracowania zbiorowe, realizowane przez 18
lat, a pomysłodawcą i redaktorem wiodącym
tych opracowań jest Zdzisław
Pruss, wieloletni członek
naszego Stowarzyszenia,
ceniony literat.
Nasi członkowie prowadzą również pisma o charakterze literacko-artystycznym:
„Akant” (Jolanta Baziak, Stefan Pastuszewski), „Kwartalnik Artystyczny” (Krzysztof
Myszkowski). Nie sposób
pominąć znaczenia pracy dydaktyczno- naukowej
(prof. Konrad Górski, prof. Artur Hutnikiewicz,
Robert Mielhorski, Krzysztof Szymoniak), krytyczno-literackiej (Krzysztof Nowicki, Krzysztof
Derdowski, Maciej Krzyżan, Stefan Pastuszewski, Jarosław Jakubowski, Bartłomiej Siwiec),
dramatopisarskiej (Krzysztof Nowicki, Jarosław
Jakubowski, Jerzy Rochowiak), a także wydawniczej (Krzysztof Soliński – „Pomorze”, Jolanta
Baziak, Stefan Pastuszewski – „I.W. Świadectwo”,
Paweł Szydeł – „Meander”). Michał Siewkowski
od dziesięciu lat prowadzi w Inowrocławiu Pracownię Literacko-Artystyczną. Została wydana
antologia uczestników „Kolory szarości” oraz
jednodniówka „Inowrocław wierszem pisany”.
Pomyślnie układa się współpraca naszego
oddziału z Kujawsko-Pomorskim Centrum
Kultury (dyr. Ewa Krupa i Krystyna Wulert).
W Salonie Hoffman K-PCK odbyło się sporo
spotkań naszych członków, podobnie jak w
bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
(z-ca dyr. Barbara Maklakiewicz) oraz w Osiedlowym Domu Kultury „Modraczek” (Barbara
Jendrzejewska). Stałym i zasługującym na szczególne podkreślenie miejscem spotkań naszych
pisarzy jest Galeria Autorska (Jan Kaja i Jacek
Soliński) – piwnica o niepowtarzalnej atmosferze. Obaj wymienieni artyści mają również
ogromne zasługi wydawnicze dla większości
autorów Bydgoskiego Oddziału SPP. Redagowane i wydawane przez Galerię Autorską książki
stanowią prawdziwe perły bibliofilskie.
Działalność, wystąpienia literackie oraz publikacje naszych autorów były i są wielokrotnie
omawiane podczas audycji Radia PIK (red. Ewa
Dąbska) i TVB (red. Urszula Guźlecka). Coraz
dokoñczenie na str. 4
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Stoarzyszenie...
dokończenie ze str. 5

częściej gościmy na łamach „Toposu” (red. nacz.
Krzysztof Kuczkowski).
Od dwóch lat znacznym uznaniem cieszą
się w środowisku nieformalne spotkania w
prywatnych „salonach literackich” (zapoczątkowane przez Wojciecha Banacha, kontynuowane
przez Alinę Rzepecką), polegające na przedstawianiu, omawianiu i komentowaniu własnej
twórczości, głównie utworów jeszcze niepublikowanych. Biorą w nich udział autorzy zrzeszeni,
niezrzeszeni oraz sympatycy literatury.
Członkowie Oddziału Bydgoszcz SPP za
osobiste sukcesy pisarskie i zasługi dla literatury
polskiej byli wielokrotnie nagradzani i wyróżniani. Trzy ulice w Bydgoszczy dla upamiętnienia
nieżyjących noszą ich nazwiska (ul. Małgorzaty
Szułczyńskiej, ul. Kazimierza Jułgi, ul. Kazimierza Hoffmana).
Od 2020 roku w Bydgoszczy będzie organizowany (przez Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury, przy współudziale BO
SPP) ogólnopolski konkurs na książkę poetycką
i ustanowiona Nagroda Poetycka im. Kazimierza
Hoffmana (Statuetka Kosa).
Lista członków Bydgoskiego Oddziału SPP
(aktualizacja 2019-09-09)
Wojciech Banach – (Bydgoszcz)
Jolanta Baziak-Jankowska – (Bydgoszcz)
Małgorzata Grajewska – (Bydgoszcz)
Jarosław Jakubowski – (Koronowo)
ks. Franciszek Kamecki – (Gruczno)
Maciej Krzyżan – (Gniezno)
Robert Mielhorski – (Bydgoszcz)
Grzegorz Musiał – (Bydgoszcz
Krzysztof Myszkowski - (Bydgoszcz)
Jerzy Lesław Ordan – (Toruń)
Stefan Pastuszewski – (Bydgoszcz)
Zdzisław Pruss – (Bydgoszcz)
Jerzy Rochowiak – (Toruń)
Michał Siewkowski – (Suchatówka)
Bartłomiej Siwiec – (Bydgoszcz)
Paweł Szydeł – (Jastrzębiec)
Krzysztof Szymoniak – (Gniezno)
Michał Tabaczyński – (Bydgoszcz)
Jan Wach – (Nowaczkowo)
Przeszli do innych oddziałów SPP:
Piotr Cielesz – Oddział Gdański
Krzysztof Ćwikliński – Oddział Toruński (obecnie nieistniejący)
Ryszard Częstochowski – Oddział Toruński/
Oddział Warszawski
Wystąpili z SPP:
Janusz Kryszak (2007)
Koleżanki i koledzy zmarli:
Konrad Górski (1990)
Bolesław Eckert (1995)
Krzysztof Nowicki (1997)
Jadwiga Tyrankiewicz (1997)
Dimitrios Nikolaidis (2001)
Kazimierz Jułga (2002)
Małgorzata Szułczyńska (2003)
Kazimierz Rosiński (2004)
Artur Hutnikiewicz (2005)
Krzysztof Soliński (2006)
Kazimierz Hoffman (2009)
Maria Kalota-Szymańska (2011)
Maria Danuta Betto (2016)
Krzysztof Derdowski (2017)

Jolanta Baziak
BAZIAK JOLANTA – poetka, eseistka, krytyk literacki, redaktor naczelna
Ogólnopolskiego Miesięcznika Literackiego AKANT, wydawca, animator kultury, jurorka ogólnopolskich konkursów
literackich, prowadzi warsztaty literackofilozoficzne, ur. 10 IV 1956 w Toruniu.
Ukończyła Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
wraz ze studiami doktoranckimi i podyplomowym przygotowaniem pedagogicznym,
podyplomowo Filo logię Polską w Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy. Od 1976
do 1981/82 roku pracowała jako kierownik
zespołu estradowego w Zjednoczonych
Przedsiębiorstwach
Rozrywkowych w Warszawie, następnie na
tym stanowisku w Estradach – poznańskiej
i bydgoskiej do 1991
roku. Nauczyciel w
latach 2003-2009. Od
2007 roku do chwili obecnej pracuje
jako specjalista do
spraw wydawnictw i
redaktor muzealnych
publikacji w Muzeum
Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego
w Bydgoszczy.
Debiutowała w
1974 roku w Polskim
Radio cyklem wierszy Strefa pomylonych.
Wydała ponad 20
publikacji zwartych:
poetyckich, prozatorskich i popularno-naukowych. Jej wiersze ukazały się w
przekładach na język angielski, niemiecki,
czeski i islandzki.
Współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami twórczymi. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od 1995, była członkiem Komisji Kwalifikacyjnej SPP kadencji
2015-2017. Jest prezesem Stowarzyszenia
„Teatr na Barce” od 1997, wiceprezesem
Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych od
2000, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej
(do 2014) Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop” oraz członkiem
Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego od
2005.
Otrzymała za swoją twórczość i działalność społeczno-kulturalną wiele nagród
i wyróżnień, w tym: Zasłużony Działacz
Kultury – 1992, Srebrny Krzyż Zasługi
– 2004, Zasłużony Dla Kultury Polskiej
– 2008, Medal Za Długoletnią Służbę
– 2013, Strzałę Łuczniczki za najlepszą
książkę roku 2006, w 2013 uhonorowana

doroczną Nagrodą Artystyczną Prezydenta
Miasta Bydgoszczy za całokształt pracy
artystycznej. W 2014 otrzymała Medal im.
Jerzego Sulimy-Kamińskiego, we wrześniu
2014 roku obchodziła jubileusz 40-lecia
pracy twórczej.
Zbiory wierszy: Strefa pomylonych
(1991), Wielbłądzica (1995), Daleka Wenus
(1996), Bezdomni w ciałach (1997), Pół szyby
światła (2000), Wiersze wybrane 1991-2001

(2001), Coś istnienia (2003), Przekłady i
wiersze nowe (2004) wyd. trójjęzyczne (j.
polski, niemiecki, czeski), Trudne modlitwy (2006), Wyspa, chwila (2009), Wyspa,
chwila (2011) wyd. trójjęzyczne (j. polski, angielski, islandzki), Pochylone niebo
(2011), Całe stworzenie: Wiersze wybrane
i nowe 1974-2014. Pryma, Tercja, Kwinta
(2014), Samosiewne (2017).
Książki eseistyczne, diariusze, pozycje popularno-naukowe: Ziemia zawsze
święta (1998) diariusz z Egiptu i Izraela,
Ziemia początku (2002) diariusz z Turcji,
zbiór esejów filozoficznych Pasje i niepokoje
Simone Weil (2001) zbiór esejów filozoficznych Nietzsche w optyce filozofów (2008),
wyd. II (2009), książka popularnonaukowa Leon Wyczółkowski – kolejne życie (2010),
Leon Wyczółkowski – kolejne życie (2012) wyd.
II uzupełnione, dwujęzyczne (j. polski,
angielski), Wyczółkowski, Przybyszewscy,
Munch i Vigeland. Fryz życia (2012), Baziaki. Pokolenia (2017), Baziaki. Generations
(2019) wyd. angielskie.
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Brak odpowiedzi
Pierwszą rzeczą jest porządkowanie
chaosu
wszystkie istoty z których wzięliśmy istnienie
podobne odmiennymi drogami
dążą do spełnienia połączonych rzeczywistości
wszechzasady
góry się prostują
niczym kwiecie do światła
ich moc dopełnia
sens ciała zdolnego do wcielenia
ponad śmierć
i poszybował ze szczytu nieba
orzeł
nie wrócił
zwrotnym listem

Skacz skacz w otchłań
Na półkach receptury pradziadów
a tu studnia reklam
tańsze to niż trumna z celulozy
dym z krematoriów
nie poszedł z wiatrem
snuł się bezdomny
nie dbano o kulinaria
tylko mydło włosy odpadki
proch można przecież wszędzie
nawet gdy nie ma miejsca na oddech
należy to zasklepić temperaturą
zewsząd widać że należało być subtelniejszym
zadbać o soczystość mięsa
ale jak zutylizować
bez globalnej szkody
kiedyś musimy pogadać o przeszłości
patrzysz martwy
intelektem nadrabiasz brak uczucia
poezja pomieści wszystko – mówisz
najlepiej żeby była cyniczna
to wyolbrzymia
i trzeba się urodzić po dobrej stronie
bo na cóż talent
zrodzonego z łona SS
kto chce słuchać
o jego chorobie sierocej
za blade to
nie przystaje do dramatu
bóg nam zmalał
ten znad historii stał się dzieckiem
ten teologiczny nie miał syna
wojna zmieniła jego sługi
w urzędników
dla tej czy innej władzy
nikt nie sądzi nie skazuje
ojcowie zmarli na własne sumienie
do słynniejszych zwyrodnialców
należy kilku doprodukować
przed zamknięciem księgi dziejów12

Usypiając przeznaczenie
Przyjmuję was do swojego łona
każde „przebaczam” to mało
musimy poczekać na siebie prawdziwych
malować tylko starych – ze zmarszczkami
zanikającym wzrokiem widzieć wyraźnie
pielęgnować dzieci
przekraczać betony
patrz w oczy
nie pod stopy
słowo po słowie
pod rozwartym niebem
jeszcze przez kilka minut
ziemi świeci jej słońce
miś opiekuje się lalką
ubiera jej kapelusik z wstążką
ale my już prawie nadzy
okryci jedynie wspólnym losem
dłonie składamy w pajęczynę
by pochwycić w nią
zaświat

Dzienność
Będzie recepta do odebrania
pies znajdzie budę
słońce zaświeci na innej półkuli
chociaż umiera
(rośnie energia maleje zapas paliwa)
ruch
ciągłość
czas ginięcia i powstawania
pochować należy zmarłych
Macierz szumi z konstelacji
ustami pokoleń
uśmiecha się
Misterium – informacja niejawna

Pasma
Z małych rzeczy wielki cierń
jego kształt wypełnia ostrość przestrzeni
jednak ona snuje się wije
pasmami tonów ku czerwieni
noc woła dzień
ptak z porzuconego gniazda kruszy się
kurczy
przesunąć perspektywę
rozstać się z ptakiem i chmurą
spieszyć ku wodospadom widm
w gotyckiej katedrze – cieniu mój
czas mówić
namalowaną łzą

Apokalipsa
Odłamki wszechświata porzucone
skamieliny samotne
zyskują oczy uszy język
przejaw zuchwalstwa gatunków
palą się brzegi
spod skorup wyłania się niebotyczny żółw
w jednej kopii
delikatny i kruchy
jeszcze niedopalony
będzie trzymał sklepienie
póki nie wydłubią ze ściany płaczu
listów
niewysłuchanych
apokalipsa w ewolucji
tymczasem listy złowrogo płoną
popioły kłaniają się na wietrze

Pokora przemijania
Światło w tle rzeczy
las który nie szumi słyszalnie
nasz wielki dzień zaczyna się:
ranne wstają zorze
stopnie schody rozważania
już południe
biją dzwony
dotyka nas ziemia płaska jak stół
brak porcelany
gdzieś głód pożar kataklizm
a ty idziesz po pieczyste na obiad
mleko
metafizyka dnia zwija wstążkę
kłębuszek w pościeli
wracamy do embrionu
noc też się skończy
jeszcze się obudzimy
gwałtownie zuchwale

Dopisz-my do ostu
do świerszcza…
Świerszczu wieczorny
korniku poranny
ptaku podziemny
dążymy do szczeliny
czasoprzestrzeni
targani wiatrem słonecznym
upatrujemy firmamentów
asymetrycznej symetrii
jedności-wieczności
–
w zamyśle
Theo i Philo
wnosimy nieprzytomne intuicje
Theo i Philo – dobre chwasty
tym trzecim okiem tulimy
cierpiącą materię
trzecim okiem
triadzie
Trójcy
współistotni
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Znikanie

Bez kalendarza
Mały
Kacperkowi i Matusiowi
Róża
z twojej baśni
książę-poeto
zamiera
teraz jesteś
jak żelazko bez duszy
czy zbierasz motyle
które poślesz swojej róży
podniebnym traktem?
mały ziemski chłopiec przyniósł stołeczek
by dosięgnąć lunety
która ukaże
planetę tajemną
kwiat przekwitł
motyle odfrunęły
baranek wydoroślał
bajka się kończy
zapada w serca
gdzie wzrok nie sięga
będziesz miał braci siostry
cudowne pisklęta Kosmosu
i tak niedaleko do gwiazd

Słoneczne piątki
parszywe soboty
bez kalendarza
ktoś komuś przywrócił radość
obsypywały się gałązki
ze śniegu z bzu
gdy świat bieleje
robi się przecież jaśniej
(w sercu?)
kto wymyślił to serce
twierdzono dawniej o źródle w wątrobie
z duszą ciągły problemat
nie widać nie słychać
ale widać i słychać
że sąsiad odszedł z brązowym rasowym psem
że proboszcz o nim mówił swojej owczarni
a owczarnia jakaś dzika
różna od siebie
nie poznaje genów
w niedzielę nie ubiera się święto
teczkę i buty nabłyszcza w poniedziałki

Obszary najtkliwsze
Już chłód bracie liściu
wieje z zachodu ku matce ziemi
z martwych powstaje ostatni kwiat
w ogniu dusze wirują
bawimy się w niebo-piekło
piekło-niebo
łachy ciepła na skórze
w dali późnojesienny psalm tajemnego artysty
szept na partyturze
świat widzialny obsypie się śniegiem
biel
przytul

Zachmurzone słońce
pochmurne
słońce za chmurami
w tle wodospad
myśli ciekną
do jądra ziemi
nie znają swojego koloru (czarne?
zielone
blade)
niebieskie?
mają oczy wodniste
niczyje
gdzieś jest widomy nieobecny
jak dotarł
ten którego tu nie ma
pozostając wyraźnym za lekką mgłą
ni poranną ni wieczorną
bezdomny w ciałach
wielu słońcach
cielesny?
Bo przecież proch

W planetarium
Bajeczne – posłuchaj:
jeśli wszechświat liczy 15 miliardów lat świetlnych
a układ słoneczny ponad 4 i pół
kilka miliardów lat temu doba trwała 5 godzin
i powstał nasz ziemski księżyc
to wszechświat jest nadal zbyt młody
i ciągle się rozszerza
układ słoneczny graniczy
z międzygwiezdną przestrzenią
dotąd wykryto 677 pozasłonecznych systemów
prędkość poruszania się słońca do punktu w pobliżu gwiazdozbioru lutni
to znikome 50 lat świetlnych na milion lat
od 8 milionów a może więcej uran wiruje w inną stronę
blizny na ziemi i dnach oceanów coś do nas mówią
za 5 miliardów lat – prorokujemy – nasze słońce
stanie się czerwonym olbrzymem
pochłonie malutk…ą ziemię
jeśli droga mleczna nie zderzy się wcześniej z galaktyką andromedy
(a droga ta pełna gwiazd uciekinierów)
otoczmy się cieplej pierścieniami z kosmicznego pyłu
tajemnice wydarte niebu niech śnią się bezpiecznie
przez 5 miliardów lat
przed narodzinami największego kosmicznego zwierciadła
i opętanych supernowych hominidów

Który dyktował piszącej ręce apokalipsę

Przekazy

Oceany zaczynają wrzeć
pięć miliardów lat świetlnych
przeminie jak sen o gałązce bzu
czas oddali się od własnego cienia
Bóg-źródło zapomni co miał na myśli
jako poeta
z braku wymiarów
ponownie Niestworzony
Jedyny z woli istnienia
szalony troską
potencjalny
dla…
z ziarna mgławicy
gałązki bzu
piszącej ręki

Czarne koty – klasyczne baletnice
leciutko na palcach
domowa afrodyta
zmiażdżona kołami
kundlica staruszeczka także odeszła
przycichł mój krzyk
teraz brzoza przed oknem przemawia
:
żyjesz
doświadczaj skrawka ostatniego liścia
stoisz w ciągu pokoleń Światła
:
miejsce puste jest polem energii
tańczymy ciągle na wietrze
ruch – dotknięcie z przekazem:
pędzel leży na stole farby płótno
krzycz
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Banach Wojciech – poeta ur. 31
VIII 1953 w Bydgoszczy. Ukończył Wydział
Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej. Od 1978 do 2018 roku pracował jako
specjalista konstruktor w Famor SA w Bydgoszczy. W latach 1994-2001 był zatrudniony
także w bydgoskim salonie DESA.
Jako poeta debiutował na łamach „Faktów” (1976). W latach 1975-1983 był członkiem Grupy Faktu Poetyckiego „PARKAN”,
znanej z niekonwencjonalnych prezentacji
poetyckich i Koła Młodych ZLP, od 1990 r.
jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Na podstawie jego wierszy i obrazów
Jerzego Puciaty, ukazał się, wydany przez
Oficynę „Margrafsen”, Kalendarz Bydgoski na
rok 2004. Jest autorem wiersza „Miotając się”,
który przez kilka lat widniał na ścianie szczytowej domu przy ul. Przyrzecze w Bydgoszczy
(do czasu zburzenia budynku). W plebiscycie
bydgoskiej redakcji „Gazety Wyborczej” został wybrany Artystą Roku 2002 w dziedzinie
literatury, w 2005 r. laureat Nagrody Artystycznej Prezydenta Bydgoszczy, a w latach
2009 i 2015 – Strzały Łuczniczki – nagrody
literackiej Prezydenta Miasta za najlepszą
bydgoską książkę (Odgrodzony przez przypadki
oraz Czas przestawienia). W 2007 r. został
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, w

2011 r. Medalem Solidarności Zasłużony dla Regionu Bydgoskiego,
a w 2016 r. statuetką „Za twórczy
wkład w kulturę chrześcijańską”. Od
2011 r. prezes zarządu Bydgoskiego
Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich.
Książki poetyckie: Chwilowy
obraz świata (1977), Pole rażenia
(1978), Slalom (1980), Symultana
(1981), Czarna skrzynka (1991),
Było nas kilku (1997), Skrzyżowanie
(1998), Punkty wspólne (2000), Wybór wierszy (2004), Odgrodzony przez
przypadki (2008), Nie tylko aniołowie
(2009), Mężczyzna z sąsiedniej klatki
(2010), Rondo Bydgoszcz (2012),
Odwrócona piaskownica (2013),
Czas przestawienia (2014), Modlitwy
przerywane (2016), Śmierciochron
(2017), Strzępy i pąki (2018), Plac
Piastowski i inne wiersze (2018).
Wydania albumowe (na podstawie
własnej kolekcji pocztówek): Czas
odnaleziony. Bydgoszcz na dawnych
pocztówkach (1894-1945) (2001),
Nad Starym Bydgoskim Kanałem. Na
podstawie dawnych pocztówek i fotografii (2007).

Ćwiczenia z miłości
Ćwiczenia z wiary

Ćwiczenia ze szczęścia

1
Wiem że jesteś
dla mnie
Wiem że jestem
na obraz i podobieństwo Twoje
i to mnie
niepokoi

1
To niemożliwe
W XXI wieku nie można być szczęśliwym
z powodu spojrzenia uśmiechu dotyku
to niemożliwe
chyba że jakiś zramolały
potrzaskany poeta tak napisze
ale to mało prawdopodobne
Jeszcze tylko brakuje
wzmianki o duszy
Czytałem takie teksty
pół wieku temu w zeszytach koleżanek
z podstawówki
choć wtedy było wiadomo
na podstawie przykładów z podręcznika
że poezja szczęścia nie daje

Cierpi Twój wizerunek
Widocznie
bardzo wierzysz w ludzi
2
Słowa układałem zamieniałem
znów układałem zmieniałem
wierzyłem
że list doszedł Lecz
stało się inaczej
Trudno - jednak muszę
go napisać
3
Wierzę
że wiele można
zmienić
i nie potrafię wszystkiego
na wiarę

2
Pomilczeć przez chwilę
na wspólny temat
Nie myśleć o sobie
Szczęśliwi
milczmy mniej poważnie
(a miało być o szczęściu)
3
Wracam do pojęć
niemożliwych Do sytuacji
z rozwianego snu
Nie lękaj się - po to jestem tu
chociaż bądź - to wszystko
(na szczęście)

1
W tym wieku
psychologia i fizjologia
dopuszczają
brak zahamowań
i szczerość organizmu
Również w wypowiedzi
i w zapisie
widocznie
jeszcze nie jestem
w tym wieku
Wstyd? Nie
znam
mówię o miłości Piszę
z pamięci
2
Chciałbym
dopasować linie
życia
a tu jedynie - papilarne
Chciałbym zawsze
żeby znaczyło
zawsze to samo
3
W obecnym stanie mogę zabić
własną rękę piszącą
podejrzaną
niechcący krzywdzącą
boli nawet
w tym wieku
To ból fantomowy
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Ćwiczenia z samotności
1
Wiem wiem że nie mam
prawa Mam lewo
i po każdej stronie
pustkę
brakuje drugiej ręki
nawet w dzień Cóż
czasem głowy Nogi nie
niosą już
Wiatr jednak
przewraca prawie i lewie
2
Odezwij się bez lęku
tylko ja odbieram telefony
tylko ja otwieram drzwi
czyli nikt
Ten numer
już jest zastrzeżony
a klucz - wyrzucony
Od środka nocy
śpiewają ptaki
słyszę wibrujący
jazz-gott
czyli boską muzykę
Później klucz leciał w ciszy
Nie wiedziałem że ktoś jest
na tym świecie
dla mnie
tak

Ćwiczenia z milczenia
Ćwiczenia z nadziei
1
1
Kocham ją
choć często zawodziła
W tej chwili
w poprzedniej i następnej
będzie towarzyszyć
do końca
najważniejsza zbrodnia
to pozbawienie
2
Przy tej konstrukcji
człowieka
trudno się jej pozbyć

2

codziennie
kaleczę rękę w euroskrzynce
po omacku szukam
tylko kurz
sierść odwiecznego potwora
3
Podlewam drzewo Dobrego i Złego
Obaj przyszli do mnie
i patrzą na ręce
jakby pierwszy raz
chcieli przejrzeć
papiery bez znaczenia
wypełnione znakami
3

3
Dźwięk klucza?
To przyfrunęły do nas ptaki od Kazimierza
Skąd wiedział że są potrzebne?
Pewnie ze starego mojego wiersza Tam
A skąd znał imiona? I co jeszcze wie?
Bardzo Cię proszę Kaziku
na nasz temat - milcz
Milczenie krzywdzi
najmniej
Inaczej samotność

Dzień święty święcić
Ćwiczenia z lęku
1
Boję się wychodzić nocą
na balkon
i oglądać z trzeciego piętra
trawę
przeraźliwie zieloną jak w Powiększeniu
2
Lękam się
o Twoje ręce
na których widziałem
lekko fioletowe ślady obcych
linii papilarnych
o Twoją szyję
Chcę się mylić
Lękam się o Twój lęk
(jakkolwiek to brzmi)
3
Obawiam się
o własną ostrość widzenia

Mój Bóg
nie rodzi się
nie umiera
i nie zmartwychwstaje
w święta
w tym czasie
odpoczywa
po codziennym naprawianiu świata
który
- jak to prototyp od momentu stworzenia
wykazuje przeróżne niedoskonałości
i rozbieżności z danymi
zawartymi w katalogu
ludzkich oczekiwań
więc nie spodziewajmy się
w święta
żadnych cudów ani znaków
i zastanówmy się
nad ograniczeniem
naszego ludzkiego koncertu życzeń
także na dalsze powszednie dni
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Mucha
Małgorzata Grajewska - Urodzona w
1966 roku w Bydgoszczy, nauczycielka polonistka i bibliotekarka, pisze wiersze, rzadziej
krótkie formy prozatorskie.
Debiutowała w 2013 roku zbiorem
trenów pt. „blisko bliżej za daleko”. W 2017
wydała drugą książkę poetycką pt. „Podpalam
żyrafę”.
Wiersze publikowała m.in. w Frazie
(Rzeszów), Galerii (Częstochowa), Okolicy Poetów
(Skoki), Tekstualiach (Warszawa), Filo – sofiji
(Bydgoszcz) – tu ukazał się jej esej poświęcony
„Wierszom dośmiertnym” Zofii Zarębianki.
Laureatka konkursów poetyckich i prozatorskich, m.in. im. S. Żeromskiego (2012),

im. Kazimierza Ratonia (2012), im. Marii
Komornickiej (2012), im. Jana Krzewniaka
(2012 i 2014), „Śladami Gerharda Hauptmana”
(2012), „O Laur Sarbiewskiego” (2013), jak
również Ogólnopolskich Literackich Spotkań
Pokoleń (2013).
Ilustrowała dwie książki poetyckie
zaprzyjaźnionych poetek. Stypendystka Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016. Należy
do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział
Bydgoszcz.

85-715 Bydgoszcz, ul. Sporna 1
tel./fax (052) 348 98 88, 323 32 94

 FARBY
 LAKIERY
 KLEJE
 ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNE
 MATERIA£Y BUDOWLANE
Specjalistyczne pow³oki ochronne

Obudziło mnie trzaśnięcie drzwiami.
Babka wyszła do kościoła, jak co rano, odkąd
u niej mieszkam. Wsłuchuję się w ciszę ścian.
Ledwie słyszalne pomruki i chroboty, gdzieniegdzie pojedyncze stuknięcia mieszają się
z szelestem słów. Muzyka poranka starej kamienicy pomału wchodzi w moje nowe życie
i staje się jego częścią. Daję się jej ponieść.
Nie chce mi się wstać. Jeszcze trochę… zanim
wróci babka. Właściwie najbardziej lubię, gdy
jej nie ma. Nie jest taka zła, tylko schorowana
i zmęczona, przecież nie spodziewała się…
nikt się nie spodziewał.
Leżę nieruchomo. Po chwili dociera
do mnie, że coś znowu nie tak. Odkrywam
pospiesznie koc, zaglądam między nogi, mokro, lepko. No nie. Znowu się zlałem. Teraz
wyraźnie w nozdrza wgryza się ten uporczywy
zapach, świdruje powietrze, liże podniebienie,
gorzko. Czuję jak wielkie obślizgłe monstrum
przenika w mój mózg i wsysa się w każdą jego
część. W tej chwili jedno mi w głowie: najważniejsze, zatrzeć ślady porażki, mojej kolejnej
nocnej klęski, zanim babka wróci z kościoła.
Zrywam się na równe nogi. Okno! Trzeba
otworzyć okno, ale wieje. Jest dobrze, szybciej się wywietrzy. Ściągam koc, ręcznik, na
którym sypiam, bo babka mówi, że najlepiej
wsiąka w starą frotte, gatki mokre aż do gumy.
Zwijam wszystko w kłębek i pod polówkę.
Teraz widać dokładnie, pożółkły materac z
wielkim brązowym zaciekiem pośrodku. Cały
mój sekret żałośnie rozpięty na zaśniedziałych
sprężynach. Jestem beznadziejny, znowu.
Wyciągam z kartonu pod stołem suche gatki
i nasłuchuję kroków. Babka wsuwa w zamek
klucz, skrzypi moja bezradność. Drzwi się
otwierają. Przestaję oddychać.
- Co tu, u diabła, tak piździ jak za cara?!
Babka jednym ruchem ściąga z głowy
nieśmiertelną chustę w czerwone malwy i
łypie to na mnie, to na okno. Chciałbym
być niewidzialny, choć na chwilę. Wreszcie
jej wzrok pada na polówkę. Dotąd stężała
twarz babki nabiera wyrazu, opadłe policzki
zapadają się jeszcze głębiej, a usta drgają,
aż wreszcie wykrzywia je grymas złości. Ale
najbardziej przerażają oczy. Wtedy wydaje
mi się, że za chwilę ściany naszej kamienicy
rozkruszą się i cały świat spadnie na mnie.
Robi mi się mdło.
- Do cholery, znowu się zeszczałeś. Ja
tego nie wytrzymie, oszczańcu jeden. W całej
chałupie śmierdzi jak w szambiarce… Jazda
do szkoły!
Babka nie daje się nabrać na ból brzucha, po raz trzeci taki numer nie przechodzi.
Wrzeszczy jeszcze coś o praniu, litrach przelanej wody i braku pieniędzy. Gdy kończę
zaplątywać o klamkę okna bieliźniany sznur,
babka zdejmuje z przeciwległej ściany obraz Matki Boskiej Boleściwej. Drugi koniec
sznurka naciągam i zaczepiam do świętego
gwoździa. Mam wprawę – suszarnia gotowa.
Już nie słyszę utyskiwań. Jednak uporczywie
kołacze myśl: Boże, jak ja nienawidzę tej
nowej budy, nienawidzę…
Nic nie jadłem, głód, wiadomo, wzmaga
mój strach. Siadam w ławce na końcu sali przy
parapecie. Inni wchodzą jeszcze do klasy. Nikt
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na mnie nie patrzy. Dobrze. Dopiero rudy
Wojtek poszturchuje chłopaków. Niedobrze.
Przeczuwam, że coś się wydarzy. Nie chcę
wiedzieć, co. Nie myśleć, nie czuć…
Odwracam głowę w stronę okna. W porannym słońcu wyraźniej rysują się smugi kurzu
po nocnej ulewie. Przez środek szyby paraduje
mucha. Taka mucha, chodzi jakby nigdy nic.
Podfruwa, pobzykuje, uderza w szkło, głupia
mucha, a może po prostu wolna mucha.
Przemierza tę swoją przestrzeń to w prawo, to
w lewo, po przekątnej, jak chce. Taka mucha,
robi, co jej się żywnie podoba, no i ma skrzydła.
Potrafi latać, jeśli ma na to ochotę, albo siedzi,
jak teraz. Splata swoje pierwsze dwie nogi,
chudzieńkie jak druciki, zabawnie skręca głową, stroszy skrzydła. Może mógłbym przez nie
spojrzeć. Ciekawe jak wygląda świat oglądany
przez zielonkawe skrzydło muchy…
- Śmierdziel, śmierdziel! – ktoś huknął mi
do ucha. To chudy Arek, odprawia poranny rytuał, tak od mniej więcej roku, kiedy pojawiłem
się w tej szkole raz pierwszy.
- Śmierdziel, śmierdziel! – powtarza jeszcze głośniej.
Cała klasa ryczy ze śmiechu. Nie reaguję,
już się tego nauczyłem. Udaję, że jestem niewidzialny. Dziś będę muchą. Zamykam oczy i
rozkładam skrzydła, rozwijam z siebie tysiące
skrzydeł. Wzbijam się wysoko, ponad sufit sali,
ponad budynek szkolny. Nie ma mnie, tam
gdzie jestem. Nie dosięgną mnie wyzwiska
Arka, ani nawet wrzask babki czy zapach mojej
tajemnicy. Przezroczyste skrzydła połyskują w
słońcu. Nade mną tylko białe obłoki jak krzaki
jaśminu, wśród nich twarz mamy. Rozpuściła
włosy. Śmieje się tak pięknie, to musi być jeszcze przed chorobą…
- Nie dość, że capi, to jeszcze beczy! – ktoś
wrzeszczy przez całą salę.
Obojętnie unoszę wilgotne powieki. Arek
triumfalnym gestem przeciąga pięścią przed
moją twarzą. Wtedy dokładnie widzę jego oczy.
Nawet, gdy babka osiąga apogeum, nie dorównuje przerażająco sinym źrenicom mojego
szkolnego oprawcy. Nigdy u nikogo takich nie
widziałem. Niepewnie odwracam głowę ku
oknu, jakbym intuicyjnie szukał ratunku tam,
gdzie moja mucha beztrosko spaceruje sobie
po szybie. Nagle chudy Arek błyskawicznym
ruchem - pac w muchę - ta pada na parapet.
Gwałtownie zrywam się na równe nogi. W tym
momencie z mojej krtani wyzwala się przerażający dźwięk:
- O nie, ty bestio! Nie zabija się zielonoskrzydłych! Zielonoskrzydłych nie wolno,
rozumiesz!!!
W klasie zapada przejmująca cisza. Czuję
jak spojrzenia wszystkich prześwietlają moje
wnętrze. Arek stoi oniemiały. Jeszcze przed
chwilą bałem się spojrzeć w jego twarz, teraz
on podnosi na mnie zdumiony wzrok, pełen
skruchy i niedowierzania. Patrzę na niego z
góry. Dopiero dostrzegam, jaki jest wątły i niski,
i jak dziwnie mruga oczami. Są zwykłe, szaroniebieskie i szybko znikają pod spuszczonymi
powiekami.
- Wyluzuj, tyle krzyku z powodu muchy?klepie mnie po ramieniu rudy Wojtek.
Zupełnie nie wiem, kiedy weszła nauczycielka, rudy siedzi obok mnie. Kątem oka spoglądam na parapet, moja mucha porusza się. Staje
niepewnie na tych swoich drucikach. Prostuje
skrzydło jedno, potem drugie i, jak to mucha,
leci nie wiadomo po co, nie wiadomo gdzie. Nie
zdążyłem nawet nadać jej imienia…
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Małgorzata Grajewska
Lato
słońce spadło nagle
rozbiło się o czerwoną plamę na asfalcie
nawet nie wiem
kto ostatni dotknął twoich powiek
czarną piłkę podarowałam chłopakom
na pamiątkę
a niedopity POWERADE podniosłam
do rangi świętości
jak wszystko
co zdążyłeś zaznaczyć dotykiem
teraz poukładane warstwami
w pudełkach

Impast
Boże, śledzę każdy twój ruch. Stwarzasz i uśmiercasz
wróble w locie, w osłupieniu prowansalskie cyprysy.
Trzeba umieć oddzielić widzenie od widoku,
jak ziarenka słonecznika, jak ucho od twarzy.
Theo mnie rozumie, a chuda Sien na podłodze
dopala holenderskie cygaro. Boże, musiałem
zabić niewinną ćmę. Pozbawić ją prawa bytu, aby móc
malować. Siedemdziesiąt obrazów w siedemdziesiąt dni
między atakami obłędu. Strzelam sobie w brzuch.
Boże, znowu mnie zawodzisz. Dwie doby
umierania, z fajką w ustach, wystarczą.
Z rany sączy się
żółcień chromowa.

czternaście kawałków słońca

Oda do cór nomadów
o wy matki wiotkich brzóz i pięknych cyganów
karmicielki burych kundli wyliniałych wiewiórek
wy schronienia dla okruchów chleba suchych pokrzyw
przy drodze oberwanych chmur i guzików

Śniadanie na trawie
Niestosowny piknik. Spójrz.
Oto ja – Vicktorine – płaska i zbyt
daleka od ideału. Bliska.
Tamta kobieta jest bardziej
w głębi, pochyla się jak wierzchołek trójkąta. To ona
urodzi dziecko. Ja dam ci satysfakcję. Na trawie
połóż kapelusz z niebieską wstążką, przy mnie
rozrzuć owoce z koszyka. Nowatorska perspektywa – mówisz.
Znam twoje skłonności do dziwactw

pocieszycielki klaczy umęczonych smyczków strun
strażniczki melodii dzwonków wplecionych w warkocze
opiekunki malca z jedną nogą w bucie
wy królowe ubóstwa i ptasiego truchła
harde kochanki ognia i gołego nieba
piersi łagodne jedynie dla leżącego w trawie gdy czeka
na tę która jest turkotem taboru albo deszczem
albo jak powietrze bezimienna stoi obok kamienia
pod nim robak drąży tunel
dom którego nie ma

przy jedzeniu. Porozmawiaj ze mną, powiedz, co bardziej niepokoi:
nienaganny męski strój czy nagość i bezwstydna stopa między.
Prowokuje jak fetysz. Czujesz?

Święta Tereso z Avilii

Nie wypada tak stać bez marynarki. Teraz ty
zbliż się bardziej,
zdejmij
przylepione do skóry źdźbło.
					
z inspiracji obrazem Edouarda Maneta pt. „Śniadanie na trawie”

daleko mi
do mistycznej ekstazy
mogę ledwie błądzić myślami
wzrok koncentrować na barwie
dotyk na krawędzi
w naszym świecie przedmioty
wyznaczają granice szczęścia
między nimi przestrzeń

Grząski teren - konkret pierwszy
już nie odwracam się plecami do miejsc wypukłych jak znamiona na szyi
dostrzec je to nie wszystko trzeba umieć patrzeć jak migocą i powoli gasną
na podobieństwo gwiazd grzęzną w ziemi w jej nieskończoności
to nie śmierć nas zniewala lecz świadomość niemocy
już nie czuwam nad twarzą we śnie teraz jestem strażnikiem kamienia
chodzę wokół niego po omacku bo oczy mam pełne wody grząski teren
obracam językiem gorzkie pastylki otwieram żyły aby upuścić nadmiar wilgoci
są puste

twoją jest brama
do twierdzy bez ścian
bez komnat pokoi korytarzy
tylko
światło
coraz bielsze
co ze mną będzie
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Ks. Franciszek Kamecki
Ks. Franciszek Kamecki ukończył Wyższe
Seminarium Duchowne w Pelplinie (1964) i
teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Debiutował na łamach prasy w „Tygodniku Powszechnym” 19 czerwca 1960 wierszem
„Nasz świat”. W następnych latach ukazywały się
tam jego kolejne wiersze pisane pod pseudonimem Franciszek Damecki.
W latach 1982-2015 był proboszczem
parafii w Grucznie, a także wykładowcą homiletyki i teologii przepowiadania w Wyższym
Seminarium Duchownym Diecezji Bydgoskiej,
duszpasterzem akademickim, regionalistą,
animatorem działań kulturalnych dla dzieci i
młodzieży, organizatorem akcji charytatywnych
(w tym z holenderską fundacją Flevoland helpt
Polen, Caritasem czy Polskim Komitetem Pomocy Społecznej).
Od 20 sierpnia 2015 dekretem biskupa
pelplińskiego przeniesiony z urzędu proboszcza
na emeryturę w parafii w Grucznie.
Współautor albumów, scenariuszy i materiałów kościelnych. Jego utwory były drukowane
w antologiach, almanachach, w czasopismach,
w kraju i za granicą (w językach: niemieckim,
angielskim, czeskim, słoweńskim i słowackim).
Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
Towarzystwa Miłośników Ziemi Cekcyńskiej oraz
Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego.
Twórczość
Słowa na pustyni antologia współczesnej
poezji kapłańskiej Oficyna Poetów i Malarzy
(1971)
Parabole Syzyfa (1974), Sanczo i ocean (1981),
Epilogi Jakuba. Wiersze z lat 1960-1981 (1986), Drabiną do nieba (1997) – felietony, Ten co umywa
nogi. Wiersze zebrane z lat 1960-2000 (2001), Skarga
księdza. Nowy wybór wierszy (2002), Pejzaż osobisty
(2004) – poezje i proza w albumie, fotografie
Małgorzata i Jerzy Karnasiewicz, Podsłuchiwanie
siebie. Wybór wierszy (2006), Tam gdzie pędraki,
zielsko i cisza (2006, 2008), Lustro (2006, 2008),
Narek kneze. Skarga księdza, wyd. czesko-polskie,
tłum. Lenka Danhelova (2007), W drodze do
Betlejem. Unterwegs nach Bethlehem (2009 – współautor), V krajine zazraku (2009), Brat opuszczonych
(złoty jubileusz twórczości 1960-2010) (2010),
Podróże i przystanki (2010 – 25 felietonów, Kuglarz
i Świadek (2011), Borowiackie językowanie (II)
(2011) (utwory i poezje w gwarze borowiackiej),
Usiądź obok” (2012 – wybrane prozy poetyckie),
Fragment krajobrazu i myśli, (narracje poetyckie x.Franciszek Kamecki), (2014)l, Gniew Czytanie
miasta (wiersze gniewskie) (2017)
Nagrody i odznaczenia
Najciekawszy debiut roku na Ogólnopolskim Festiwalu Poezji w Łodzi (1974),
Złoty Krzyż Zasługi RP (2000), Nominacja
do nagrody Artusa, Książka Lata (2001),
I miejsce w konkursie Interartus (2002),
Feliks „Gazety Wyborczej Bydgoszczy i Torunia” dla ludzi sukcesu (2002), Medal „Za
twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”
(Bydgoszcz, 2005), Pierścień Mechtyldy
(Tczew 2006), Pióro Kociewskie (Tczew
2007), Honorowy Obywatel Miasta i Gminy
Gniew (2009), Medal Prezydenta Miasta
Bydgoszcz (2011), Chwalba Grzymisława
Pelplin (2012), Nagroda Starosty Powiatu
Świeckiego (2016)

NAD ZIELENIĄ
W Grucznie nad zieloną doliną Wisły
trzepoczą białe płótna
pomorski wiatr unosi
kociewskie gadanie
albo jakieś świętokrzysko-lubelskie
układanie anegdot
i niebieskie kaszubskie hafty
na sukienkach zwisających z bioder dziewczyn
i bukowskie rzeźby pod gałęzią orzecha
i kopce torfowe wyciągnięte
z głębinowych zapaści
przez profesora Kazimierza Topolskiego
i delikatne gaworzenie niemowlęcia w wózeczku
i bocian z żabą jak monument
nad menonicką chatą w Chrystkowie
Jakąż urodą barwami i kształtem krajobraz
zachwyca nasze oczy i wszystkie zmysły
wskazując Stwórcę Tego który był jest przychodzi
w rękach i oczach dyrektora Jarosława Pająkowskiego
Chrystkowo 6 III 2006

KRZYŻ SPOWIEDZI
Najtrudniej, gdy chcę się wyspowiadać, a nie mam komu.
Mieszkam na odludzi. Śniegi wokoło, drogi jak szklanka.
Wyjechać do innego księdza to strach.
Panu Bogu powierzam codziennie chorą duszę
i odpowiedzialność, której nie rozumiem,
ponieważ nie umiem pracować według milionów przepisów,
nie pamiętam nadmiaru instrukcji, nalegań, monitów.
Myślą powracam do poezji, która nie zna ograniczeń.
Wierzę, że ucho igielne z wielbłądem jest wskazówką.
Kiedy lewica nie wie, co ma czynić prawica, to gdzie ukryta
rada?
Jeśli mam stać się dzieckiem, to wybieram radość,
bezbronność i świeżą ciekawość świata.
A jeżeli krzyż jest mi dopisany do programu - trudno,
niech się dzieje, co nie jest moje. Poddaję się Tobie, Boże.
I po latach wierzę, że krzyż wrósł w mój kręgosłup.
Jestem krzyżem. Krzyż jest moim drzewem.
Jedynym znakiem na pustkowiu.
Krzyż jest windą otwartą ponad schodami nieba.
Krzyż jest poręczą, laską i miejscem zamieszkania.
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Ks. Franciszek Kamecki
PRZECIWIEŃSTWO ŚMIERCI
Oczekuję przeciwieństwa śmierci.
Na przykład: niech przejdzie obok pochód umarłych.
Niech ciała będą odnowione i niech będą różnokolorowe.
Czy to będzie cud, który zaskoczy nawet ateistów?
Jeżeli kwiat może nigdy nie zwiędnąć,
jeśli nie stłucze się wazon rzucony z największą siłą,
słoń nie zdechnie poszcząc 40 dni i nocy na pustyni,
a babcia będzie zawsze piękną Marianną,
której nie wypada następny włos ani nie łamią się kości,
zęby są białe, a piersi nie zwiotczałe...
Oczekuję, że rzeki wrócą do źródeł.
Nie skrzywi się prosta kreska.
Łza nie spadnie, bo będzie jak srebrny koral na dekolcie.
Zmarszczki jak faktura spod mistrzowskiego pędzla
Leonarda da Vinci. Szyja czysta i gładka dla tych,
którzy kochają. I usta otwarte na pocałunek pokoju,
którym zostanie odwołana katorga strachu.
I na koniec twarz, podobna i nie podobna do twarzy,
odsłaniana jak święto, jak jedwab, jak diament, jak światłość.
Zamiast za kościotrupem będę się oglądał za ładnymi udami
przechodzącej dziewczyny w rozciętej żółtej sukience.
Być może, że skądś jeszcze jakaś wesołość i głośny śmiech
pociągnie mnie w najdalsze zakamarki
królewskich pałaców, sal i pokojów.
Chętnie i z radością pójdę na tamten niebieski brzeg,
gdzie przygotowano pierwsze miejsca dla wszystkich.
Nie ma tam krzeseł drugorzędnych ani ostatnich.
Przyjemnościami iskrzą i bawią tysiąckrotne ściany.
Rozkoszy tyle, iż starczy dla oka i ucha, dla rąk, nóg i brzucha.
Po szyi muśnie jakiś przeźroczysty tiul.
Archanioł Michał przetrze nasze plecy miękkim ręcznikiem.
Na głowę ktoś położy koronę z gwiazd dwunastu.
I będziemy wolni od smutku i klęski.
W lekkim powiewie szczęśliwi, leżąc na hamakach,
będziemy z rąk aniołów brali kielichy z winem
o kolorze złota i przysmaki z razowym chlebem.
Przez nasze ciała ostatni raz przebiegnie pożądanie
jak błyskawica i zamieni się w miłość najczystszą.
Wtedy będzie przy nas Pan Bóg,
który jest przeciwieństwem śmierci.

BEZDOMNY
Zrzucił podarte i śmierdzące łachmany na podłogę
teraz kąpie się w mojej łazience
za chwilę wyjdzie pachnący
podetnę mu włosy jeżeli pozwoli
dam mu jasną koszulę
jak czystość
mocne dżinsy bo zima
jak światło będzie stał pomiędzy ścianami tego świata
potem weźmie buty sweter skafander
może już pójdzie
jest wolny bezimienny wędrowiec
a może zostanie na kolację i porozmawia
od dawna bowiem nie mam nowego przyjaciela
1992

BEZ LĘKU
Nie lękajcie się wiary,
bo ona niczego wam nie zabierze,
niczego nie zniszczy.
Bójcie się złodzieja,
który może was ograbić
z drogocennych obrazów
i patentów.
Jeszcze bardziej groźny jest podpalacz,
który szyderczo cieszy się
popiołami spalonego świata.
Śmierć też niebezpieczna,
bo potrafi się przebrać
za pannę młodą
i w białej sukni oszukać
gości weselnych.
Zagrażają nam fałszerzy,
co ciałem i przyjemnością
handlują,
a duszy mówią szeptem,
że jej nie ma.

STOPA
(z cyklu: wiersze holenderskie)
Siedzimy tu przy stoliku obok kanału
a bąbelki rosną w butelce z colą
a tam dalej wielkie plansze amsterdamskiej giełdy
tabele podświetlane o wzroście świata
o entuzjazmie przybyszów o rybach
o kapuście i kalafiorach
i o tysiącu różnych kwiatów
zwłaszcza o cebulkach tulipanów
w lodowatych skrzyniach
także w naszych głowach zapamiętane muzea
barwy krajobrazów
wiejskie portrety cieniowane pędzlami mistrzów
szumi nam w kręgosłupach kręciołek miasta
drżą nogi dudnią tramwaje
biedak podchodzi i prosi o guldena
bo nie jadł nic od przedwczoraj
widać jak Holendrom rośnie stopa
i pięknieje całe ciało
a nam brodawki u nóg nie wróżą rozbiegu
na nieodległym placyku
przy wodzie z jachtami
Murzyni śpiewają i grają
(trąbka saksofon kontrabas i perkusja)
przechodnie klaszczą i tańczą
bawi się Europa
i słychać ryk odlatującego samolotu
My turyści nieśmiało próbujemy
zmieniać brudną i szarą Polskę
w holenderski blask i wielkie szyby szczęścia
(Amsterdam czerwiec 1987)

OSTRZEŻENIE
Nie bądź ostateczny
ani bezwzględny
Nie pal trawy na wałach wiślanych
szkoda aby miały giną owady mrówki
ślimaki
Zostaw na później ostatnie słowa
przydadzą się na kolejny pogrzeb
Nie ułatwiaj historii złodziejowi
całkiem niespodzianie ukradnie ci
oddech
i puls w nadgarstku
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Wersja nie tylko z pamięci
Zbigniew Bieńkowski – wytrwały entuzjasta
W książce Jolanty Drużyńskiej i Stanisława M. Jankowskiego Wyklęte życiorysy
(Rebis, Poznań 2009) jedna z opowieści
– poświęconych ludziom zasłużonym dla
Polski i godnym zainstalowania ich w
narodowej pamięci – przypomina Józefa
Hieronima Retingera, szarą eminencję
polskiego rządu emigracyjnego w Londynie.
W roku 1944 Retinger – zesłany z samolotu spadochronem – bawił (czasownik ten
można rozumieć prawie dosłownie, jako że
nie stronił od restauracji i kawiarni w tym
niebezpiecznym czasie) z misją w kraju, a za
powrotem do Anglii – oczywiście samolotem
i z dwoma innymi znaczącymi osobami –
zabrał niebagatelny bagaż: „To miała być
największa w dziejach podziemia poczta,
wielki worek, a w nim gazety, sprawozdania
prasowe, robione przez poetę Zbigniewa
Bieńkowskiego, rozmaite książki, m. in. Kamienie na szaniec Kamińskiego. Dali mi nawet
do przewiezienia kompozycje muzyczne
Stefana Kisielewskiego, Witolda Lutosławskiego, Maklakiewicza, Regameya”.
Można się zadumać nad sensem przesyłki do Londynu książek i utworów muzycznych. Czy chodziło o to, żeby pokazać
naszym władzom w Londynie, iż kraj nawet
pod hitlerowską okupacją wytwarza wartości, które zaświadczają o jego żywotności
intelektualno-artystycznej czy też aby owe
wartości zabezpieczyć przed potencjalnym
zniszczeniem? A może o jedno i drugie?
Mnie wszakże bardziej niż próba
odpowiedzi na te pytania zafrapowała informacja, iż Zbigniew Bieńkowski udzielał
się w konspiracji wojennej. Musiał więc
pracować w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, jako że w tej
instytucji zajmowano się kształtowaniem
wiedzy i ducha społeczeństwa. Ale nigdy nie
napomknął o tym w naszych rozmowach na
przestrzeni lat. Może uważał, że jego udział
w tamtej działalności był na tyle skromny, iż
nie warto o tym wspominać? A może w naszych dyskursach nie było klimatu dla tego
rodzaju informacji? Bo Zbyszek żył przede
wszystkim literaturą, dzielił się swoją wiedzą
o literaturze, kibicował autorom wszystkich
generacji, jakim miał szczęście towarzyszyć.
Że pracował w konspiracji, można przypuszczać, gdy się czyta jego wczesne prozy
poetyckie: Niepojęte czy Dorota.
Nie pamiętam kiedy, gdzie i przy jakiej
okazji go poznałem, ale musiała to być końcówka lat pięćdziesiątych, bo siedzieliśmy
– oprócz nas dwóch jeszcze któryś z miejscowych kolegów – w „Polonii”, a studenci
toruńscy mieli akurat juwenalia i Zbyszek
popatrywał przez okno na przebierańców.
Rozmawialiśmy jednak o jego Trzech poematach, a raczej chyba o ich fragmentach,
drukowanych najpierw w „Twórczości”, gdyż
całość – w formie książkowej – ukazała się
w roku 1959. Napomknął wtedy, że napisał
je w ciągu dwóch tygodni, co nam – słuchaczom – wydawało się nieprawdopodobne.
Przyznał się więc, że tylko je zapisał, a „nosił
w sobie” przez lata.
To dziwne, ale zawsze – na przestrzeni

dziesięcioleci – wydawało mi się, że fizycznie nie zmienia się. Zawsze był starszawy,
drobniutki, niewysoki, jakby zasuszony, ale
żywotny i takim wydał mi się, kiedy widziałem go po raz ostatni. A za każdym pobytem
w Toruniu – z odczytem albo uczestnicząc
w miejscowej imprezie literackiej – i gdziekolwiek indziej objawiał żywiołowo swoje
fascynacje, a to awangardowymi poetami
francuskimi, a to Faulknerem, a to Przybosiem...
Potem przyjeżdżał prywatnie – do
A. i jej rodziny – więc się z nim raczej nie
widywałem. Dla niego to się zaczęło chyba tamtego wieczoru w klubie związków
twórczych „Azyl”. Zdzisław P, który był w
związku z A. – jak to się dzisiaj powiada
– a wydawało się, że trwałym, po dłuższej
abstynencji – pod dobroczynnym wpływem
tejże – zanurzył się ponownie w alkoholowej
mgle i A. nie mogła się z nim porozumieć.
Wybiegła więc zirytowana z lokalu, a Zbyszek, który znał Zdzisława P. od dawna i
towarzyszył małżonkom w „Azylu”, pobiegł
za nią. I to może od tamtego momentu „byli
sobie przeznaczeni” aż do śmierci Zbyszka.
Potem odwiedziłem ich w Słupsku, gdzie się
przenieśli z Warszawy na kilka lat, bo miałem zrobić rozmowę z nim dla bydgoskich
„Faktów”, w których wówczas pracowałem.
Przy autoryzacji Zbyszek mocno pogryzmolił
tekst, ale usprawiedliwiał się, że dopiero
na piśmie potrafi porządniej sformułować
swoje myśli.
Ostatni raz widziałem się z nim, kiedy
przyjechał z jakimś odczytem do „Domu
Muz”. To musiało być na parę lat przed jego
odejściem. Nie wiem, czy przy tej okazji czy
też wcześniej wpisał mi się w egzemplarzu
ostatniej swojej rzeczy (Zbigniew Bieńkowski Poezje zebrane, Oficyna Wydawnicza
„Agawa”, 1993) „Drogiemu Jerzemu L.
Ordanowi z dawną, nieuleczalną przyjaźnią
Zbigniew Bieńkowski, Toruń 13. 1. 94”
Odprowadzałem go wówczas do hotelu
– wolniutko, bocznymi uliczkami – i rozmawialiśmy, jak to było najczęściej – o literaturze, nowych publikacjach, wydarzeniach w
światku ludzi pióra i w pewnym momencie
napomknąłem coś pochlebnego o twórczości Kazimierza Hoffmana (który wówczas i
w ogóle przez dwadzieścia lat prezesował
naszemu – bydgosko-toruńskiemu – oddziałowi Stowarzyszenia Pisarzy Polskich),
a Zbyszek zaperzył się: wy tak wychwalacie
jego wiersze, a one są sztuczne, ta sztuczność aż bije w oczy! Nie zareplikowałem,
bo zaskoczyła mnie jego reakcja, a poza tym
byliśmy już przed hotelem...
Ta opinia Zbyszka o twórczości Hoffmana uwierała mnie potem, a chociaż z
Kazikiem przegadałem wiele godzin przed
jej usłyszeniem i w następnych latach, a rozmawialiśmy głównie o poezji i sztuce, to nie
odważyłem się mu jej przytoczyć, wiedząc,
zresztą, jak wrażliwą i drażliwą był naturą.
I nigdy mu jej nie przekażę, bo także już
odszedł. Na cmentarzu wygłosiłem mowę
pogrzebową, do czego zobligowali mnie
koledzy, ale mam nadzieję, że była to moja
pierwsza i ostatnia taka mowa…

str. 13

Ostatni z „wyklętych”?
Koło trzeciej nad ranem walenie w
drzwi. Na poły rozbudzony zwlekam się z
tapczanu i człapię, by zobaczyć co się dzieje.
W bełkocie – gulgocie za drzwiami łapię
tylko jedno słowo, powtarzane maniacko:
– Otwórz, otwórz! – Poznaję, ma się rozumieć, kto zacz pcha się „na salony” i trzaskam zamkiem. Rozchełstany i zaśliniony
chwieje się przy prośbie o kawałek podłogi
dla przekimania godzinki albo dwóch. Coś
jeszcze nawija, że tak go urządzili, ale ich
nie zna, był w „Polonii” i zaproponowali,
żeby zmienić lokal…
Prowadzę go za przepierzenie, gdzie
była wolna kozetka. Proszę, żeby chwileczkę
zaczekał, to pościelę, ale on od razu zwala
się na to wąskie, wysłużone legowisko z wyznaniem, że niczego już mu nie potrzeba i
od razu zasypia. Przynoszę jeszcze jakiś koc
i narzucam na niego.
Przed południem zwleka się z wysłużonego legowiska oprzytomniały i pyta, czy nie
mam piwa. No, nie mam, z reguły nie mam,
bo nie jestem piwoszem. Więc już sobie
pójdzie, poszuka gdzieś… Proponuję, żeby
zjadł śniadanie, jest przygotowane… Nie
chce śniadania, musi się napić piwa…
Nim się zawinie, próbuję jeszcze wydobyć z niego co mu się nocą przydarzyło.
Mówi niespójnie i pośpiesznie, że był z
kumplami-poetami w „Polonii”, no balowali, Maj Poetycki się przecież zakończył…
Ale chłopaki uciekli nie wiadomo kiedy i
nie wiadomo dokąd, to przystał do jakichś
nieznajomych, ale ostro bankietujących…
A oni mówią, że czas zmienić lokal, bo w
tym nic już ciekawego się nie dzieje. Więc
wyszli na ulicę, wsadzili go do taksówki,
wyjaśniając, że oni pojadą następną, a taksówkarz wie do jakiego lokalu jechać… No
i pojechał, chyba gdzieś pod Chełmżę, bo w
końcu się zatrzymał i kazał mu wysiąść. To
wysiadł i piechotą wrócił do Torunia…
Tego rodzaju przygód Ryszard Milczewski-Bruno miał więcej w ostatnim okresie
swego rabelesowskiego żywota. Opowiadano
mi, że kiedyś w Warszawie chciał zabrać się z
kolegami-poetami taksówką, ale zatrzaśnięto mu drzwi przed nosem, więc uczepiony
klamki biegł jeszcze chwilę, usiłując dostać
się do wnętrza pojazdu. Kiedy indziej, gdy
jadący pociągiem na jakąś imprezę literacką
do Opola, nie mogli ustrzec się jego natręctwa, wypchnęli go na jakimś przystanku z
wagonu…
Te przypadki dokumentowały znamienną ewolucję osobowościową, jaką
Milczewski przeszedł na przestrzeni lat.
Kiedy po jakimś okresie praktykowania w
rzemiośle poetyckim zaznaczył swój samoistny status twórczy, spotkał się z uznaniem
środowiska literackiego. Zachwycano się
jego plebejskim, przaśnym tonem. Był więc
samoswój i w okopie tej samoswoistości
utwierdzał się coraz bardziej. Skutkowało
to jednocześnie tym, iż z rękawa dyskredytował innych poetów i to tych, z którymi nie
miał kontaktów towarzyskich. Jednocześnie
natura brata-łaty spajała go coraz silniej z
tymi, którzy jak on coraz silniej popadali
w alkoholizm. Z czasem jednak szeregi
jego akolitów, którzy dopingowali go przy
wystąpieniach publicznych i całkiem niepublicznych, mocno topniały. Jego bowiem
bezpardonowość, natręctwo, pijackie oracje
ciąg dalszy na str. 14

str. 14
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Wersja...
ciąg dalszy ze str. 13

odstręczały, kogo mogły odstręczać.
Znamienna pod tym względem była
jego przyjaźń ze Stachurą. Kiedy tenże
śpiewał Ruszaj się, Bruno, idziemy na piwo,
Milczewski przymilał mu się w pijackim
samozadowoleniu. W ogóle kreował się na
wzór Steda, nawet wyposażył się w podobny
chlebaczek wędrowny.
O ile jednak pierwszy z nich umiejętnie budował legendę poety wyrastającego
nad swoje pokolenie, o tyle Bruno idąc jego
śladem zniechęcał w pijackim amoku mniej
czy bardziej przyjaznych mu konfratrów.
Stachura, oczywiście, nie wylewał za kołnierz, ale nie pamiętam, żeby kiedykolwiek
przekroczył „swoją normę”, kontrolował
własne reakcje i wiedział, że pewnej granicy
nie powinien forsować. Jego naśladowca
zaś w swoich zachowaniach przypominał
pobudzonego byczka, który rozpędzał się i
tłukł rogami w ścianę.
Charakterystycznym przykładem takiego zachowania może być chociażby wizyta
ludzi pióra (skupionych w dawnym oddziale
wojewódzkim dawnego związku literatów) w
pewnym majątku państwowym, wyróżniającym się zresztą sukcesami produkcyjnymi.
Prezes zaproszonych znając naturę Bruna,
upomniał go uprzednio, by nie sprawił
kłopotu kolegom i gospodarzom, więc do
czasu było godnie i spokojnie przy finalnym
stole, nieokrągłym, ale suto zastawionym.
Lecz „swojski” poeta w rytmie opróżniania
kieliszków stawał się coraz swobodniejszy i
głośniejszy, aż wreszcie zaczął obrażać miej-

scowych, co spowodowało, ma się rozumieć,
ogólną konsternację.
W podobnych sytuacjach wytrwać przy
nim do końca umieli, jak pamiętam, tylko
dwaj kompani: Jerzy Szatkowski i Jerzy Pluta. Przy tym pierwszy nawet pofolgowawszy
sobie w piciu, zachowywał spokój; drugi,
zdaje się, w ogóle nie znosił wódki. Obaj
zaś w takich sytuacjach cierpliwie mitygowali Ryśka.
W pijackim odurzeniu, ale jednocześnie w chwilach jakiegoś uspokojenia potrafił szantażować współbiesiadników groźbą
samozatracenia. Ale na pewno nie chciał
utonąć, gdy przy okazji poetyckiej imprezy
wypłynął na jezioro po dużej wódce. Tym
bardziej przejmująco brzmi jego wiersz,
którego facsimilie zamieszczono w programie imprezy „wspomnieniowej”, a którą
to urządzono w muzeum grudziądzkim (w
2008 roku).
xxx
Mamo Przyszedłem straszyć
W tak daleką podróż nie ubiera się nowych
butów
Po co ten garnitur i krawat w paski
W te kwiaty mogliście ustroić stół
Trumnę należało pociąć na deski
i wykończyć podłogę w kuchni
Wystarczyło moją pierś przycisnąć kamieniem
jak kiszoną kapustę
Wyglądam jakbym zamiast żyć
przez całe życie się dorabiał
Będę straszył Mamo
Wiersz to nietypowy w twórczości gru-

dziądzanina nie tylko ze względu na swoje
napięcie emocjonalne, ale brak owych grul
językowych, które charakteryzują jego zasadniczy dorobek i czasem nie pozwalają
pojąć w czym rzecz.
A zaczynał jak inni, ma się rozumieć,
może nawet mniej dojrzale. Napisał do
mnie i zaraz potem przyjechał do Torunia.
Jeszcze jako uczeń Technikum Rolniczego,
w granatowej marynarce ze szkolną tarczą
na rękawie. Był już po debiucie – jednym
wierszem – w tygodniku społeczno-kulturalnym Orka, który ufundował mu Stanisław
Piętak, podobnie jak wielu innym młodym
poetom tamtą porą.
W on czas praktykowałem przy Leszinie, który instalował regionalne szpalty
we Współczesności i wpychał się do Głosu
Uczelni. W tym to piśmie uniwersyteckim
puściłem Milczewskiemu jakieś utwory, po
czym podpity Żernicki biegał po korytarzu
domu studenckiego – gdzieśmy boczkiem
rezydowali – i wrzeszczał jak opętany „Milczewski zamilcz!” I można przypuszczać, iż
zachwycał się eufonią swojego okrzyku.
Ale przyszedł czas, iż pospołu oblepiali piwny kiosk w obopólnym zadowoleniu. Wcześniej jeszcze, tuż po ukończeniu
szkoły Bruno podróżował po południowych
gminach województwa jako kwalifikator
trzody chlewnej i od czasu do czasu spadał
na moją czterdziestometrową przestrzeń
mieszkalną – z przepierzeniem – na Bydgoskim Przedmieściu. Przy tych okazjach
dźwigał w teczce (wtedy jeszcze nie miał
chlebaczka) butelkę wińska. Więc ma się
rozumieć, że kieliszkowaliśmy, on zaś jeszcze puszczał płyty – czarne, winylowe – na
starodawnym adapterze.
A potem przestał być kwalifikatorem i stał się poetą pełną gębą. Z wszystkimi
konsekwencjami tego stanu osobistego i
społecznego z tragicznym finałem. Nietrudno się domyślić, że był to czas niełatwy
i dla jego rodziny. Ale córka poety dba o
to, by jego gwiazda nie przygasła, skoro w
roku 2008 urządziła swoisty show w muzeum
grudziądzkim dla podtrzymania w świadomości społecznej statusu twórczego ojca.
Uprzednio więc odwiedziła mnie i wypytała,
o co mogła wypytać, gdy chodzi o Bruna, a
jej towarzysz „kamerował” ową sesję, jam zaś
opowiedział, com spamiętał.
Z wrażliwości Kaszub, z nadziei polityk
Bodaj z żadnym innym przyjacielem
nie mam tyle wspólnych zdjęć, co z Antkiem–Bolkiem. (Na chrzcie obdarzono go
tymi dwoma imionami, więc dla kolegów
był Antkiem, ale swoje książki i wszelkie
publikacje podpisywał: Bolesław Fac). Oto
on, jego żona tudzież ja na jakiejś plaży
gdańskiej, ale nie w strojach kąpielowych,
a solidnie ubrani, jako że aktualną pogodę
charakteryzuje ciemnawe niebo i spienione
morze. Na innej fotce prężymy się – tylko we
dwóch – przed fontanną Neptuna, podobnie przed Pałacem Opatów w Oliwie. W tym
drugim przypadku uwieczniliśmy się także
w jego wnętrzu, w którym urzędował tam
wówczas jako konserwator zabytków Janusz
Wąsowicz, który w Toruniu ukończył UMK
i grał w „Pomorzaninie” na bramce. Jego
więc znałem z czasów studenckich, ale nie
jestem pewien, czy Antek wiedział o tym,
gdy mnie do niego prowadził.
Właściwie za każdym razem kiedy zja-
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wiałem się w Gdańsku, wyciągał mnie na
wędrówkę po mieście. Najczęściej chyba odwiedzaliśmy oficyny, szczególnie Wydawnictwo Morskie, gdzie dział literatury pięknej
prowadziła Maria Kowalewska, tak potężna
w sobie jak wesoła, a po niej Wanda Przybysławska. Kiedy zaś Morskie przestało istnieć,
wiódł mnie do innych wydawnictw, nowo
powstałych, w których nikogo nie znałem,
więc byłem tylko niemym świadkiem jego
rozmów z pracującymi tam redaktorami.
Najbardziej jednak znamienna nasza
wędrówka po nadmorskiej metropolii
połączona była z Antkową opowieścią o wydarzeniach grudniowych 1970 roku. Wtedy
na dłużej zatrzymaliśmy się – w zadumie, co
by nie powiedzieć – przed przykopconą siedzibą przewodniej siły narodu. Po dziesięciu
latach od tamtej „wizji lokalnej” relacjonował mi, jak wyglądał „od środka” historyczny
strajk w stoczni, bowiem uczestniczył w nim
– można by rzec: siłą rzeczy – jako pracownik
tego zakładu. Trzeba bowiem powiedzieć,
że mój przyjaciel to był prawdziwy homo
politicus. Znaczniejszym od niego – spośród
wybrzeżowych pisarzy – był z pewnością
tylko Lech Bądkowski. Kiedykolwiek obaj
się spotkali, to można było być pewnym,
że jeżeli nie dysputują o regionalizmie, a
dokładniej – o kaszubszczyźnie lub o Krzyżakach, to na pewno penetrują chybotliwą i
zdradliwą – w tamtym czasie – problematykę
polityczną,
Leszek urodził się w Toruniu, tutaj
ukończył zasłużone liceum im. Kopernika
i przyjeżdżał do matki. Kiedyś przypadkiem
widziałem, jak starszą panią w czarnym
paltocie prowadził pod rękę na cmentarz
– z pewnością na grób ojca. Przy innym
pobycie w rodzinnym mieście tłumaczył
mi, iż na konferencji helsińskiej w Akcie
Końcowym uwzględniono tzw. trzeci koszyk,
dotyczący praw człowieka. Entuzjazmował
się, że Breżniew musiał przystać na to, iż
granice państwowe nie będą miały znaczenia, gdy chodzi o kontakty międzyludzkie,
podróże, wymianę informacji i poglądów,
edukację etc.
Namiętność do polityki czasami fatalnie objawiała się w jego twórczości literackiej. Pominę tytuł pewnej powieści, której
przez lata nie mógł wydać ze względów cenzuralnych, a kiedy wreszcie ją opublikował,
na krótko przed swoją śmiercią, spotkała się
– mówiąc oględnie – z rezerwą czytelniczą.
Leszek musiał to odczuć, bo pisał w owym
czasie, iż wcale się jej nie wstydzi. Także nie
rozumiem, jak po, na przykład, przeuroczej
Pieśni o miłosnym wieńcu można oferować
czytelnikowi taki zakalec.

To chyba społecznikowskie ciągoty
Leszka i Antka obrodziły pomysłem zbliżenia środowisk literackich: trójmiejskiego
i bydgosko-toruńskiego. Zapewne miało
tutaj swoje znaczenie „umiejscowienie”
Leszka w Toruniu, a Antka w przedwojennej
Bydgoszczy. Owocem bydgoskiego dzieciństwa drugiego z nich jest powieść Ucieczka
niedaleko. Przedstawia w niej, między innymi, paradę wojskową w Bydgoszczy, która
miała charakter demonstracyjny wobec
zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec.
Kiedyś opowiadał mi, iż Klaus Staemmler,
zasłużony tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, bydgoszczanin z urodzenia,
zwierzał mu się przy jakiejś okazji, iż ówcześni miejscowi Niemcy byli przerażeni owym
pokazem naszej siły militarnej.
Inicjatywa integracyjna środowisk literackich naszych sąsiednich województw
skończyła się na jednym konwentyklu. Ale
dla mnie było to doznanie szczególne ze
względu na spotkanie z ówczesnym wojewodą gdańskim, Jerzym Kołodziejskim, z
zawodu architektem i urbanistą, profesorem tamecznej politechniki, późniejszym
uczestnikiem porozumień sierpniowych, a
następnie członkiem rządu Tadeusza Mazowieckiego. Jego wystąpienie i w swej treści, i
w formie nie przypominało homilii bonzów
bydgoskich. Zalecało się świeżą polszczyzną,
wdziękiem, bo mówca w ogóle był sympatyczny i elegancki w swoim zachowaniu.
Ale wracając do fotografii: na dwóch z
nich figuruję z Antkiem na jakimś – dużym
– jakby podeście przed zgrabnym domem.
Na owym podwyższeniu drewniane konie zaprzężone niby do wozu o wysokich kołach…
Nie mam pojęcia, gdzieśmy zbłądzili i w
jakim celu, bo fotki są niepodpisane, ale na
pewno obracaliśmy się w obrębie Trójmiasta. Natomiast kolejne zdjęcie prezentuje
nas siedzących przy okrągłym stoliku na
werandzie domu letniskowego Antka. Niewątpliwie toczymy jakąś dysputę, a ja nawet
trzymam w dłoni długopis, by zapisać jakąś
złotą myśl z niej wynikającą.
Ale rozmowy na tematy środowiskowe,
żeby nie powiedzieć literackie, wiedliśmy
najczęściej w pracowni, którą Antek urządził
sobie – o ile pamiętam – w piwnicy, jako że
jego mieszkanie na Lelewela we Wrzeszczu, wyglądało minimalistycznie. W owej
piwnicznej pracowni znajdowały się – rzecz
jasna – półki z książkami, biurko, maszyna
do pisania – w owym czasie komputery nie
były jeszcze powszechnie dostępne. W tych
naszych rozmowach nie można było, ma
się rozumieć, pominąć postaci Güntera
Grassa, z którym Antek się przyjaźnił, któ-
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rego wiersze tłumaczył, któremu dedykował
przygotowaną przez siebie antologię utworów Martina Opitza, siedemnastowiecznego
poety gdańskiego. Zrządzeniem losu Grass
mieszkał był także na Lelewela (która wówczas nazywała się, oczywiście, inaczej) i to
bodaj w sąsiednim domu.
Spośród różnorodnych wywodów i opinii, których wysłuchałem w tym pomieszczeniu, najsilniej zapamiętałem Facową teorię
północności. Rzecz w tym – dowodził – iż
Gdańskowi, wybrzeżu gdańskiemu bliżej
jest w swej kulturowości, charakterze mentalnym do Skandynawii niż do, powiedzmy,
Małopolski. Czyli: Północ, specyfika Północy
bardziej określa ten teren niż inne regiony
kraju. W duchu tej teorii interesował się
dorobkiem twórców zza Bałtyku i poszukiwał z nimi kontaktów. Mnie ta teoria o tyle
pobudziła, iż napisałem dla niego (jemu
dedykowany) wiersz *** Świat antyczny nie
był harmonijny.
Nie pamiętam natomiast o czym
perorowaliśmy na werandzie domu letniskowego. Jadąc tam wyobrażałem sobie,
że dacza Antka stoi nad jeziorem, a wokół
niej – milczący las. Tymczasem znajdowała
się gdzieś na obrzeżu wioski, nie w bliskości
lasu i jeziora. I w ogóle był to typowy dom, z
czerwonym dachem, kremowymi ścianami i
niebieskimi okiennicami.
Jakieś jeziorko, całkiem nieatrakcyjne,
rozświetlało się w środku wsi i nawet łowiłem w nim byle płotki. Nad inne, większe,
o ciemnej toni, trzeba było się przedzierać
przez jakieś zadrzewienia i zarośla. Brnąłem
tam, bo z daleka słyszałem klangor żurawi.
Niestety, nie zobaczyłem ich, gdyż ukryły się
gdzieś za lasem, odlegle na przeciwległym
brzegu jeziora.
Z Antkiem-Bolkiem mam nie tylko
największą ilość zdjęć, ale i największą ilość
jego książek-podarunków – z przyjacielskimi
dedykacjami. Mianowicie: jedenaście zbiorów (i zbiorków) z utworami poetyckimi, w
tym trzy to przekłady z niemieckiego oraz
sześć pozycji prozatorskich, w tym Misję
specjalną w dwu różnych wydaniach. Dwie
powieści – Rzeźnia Maksa Heroda i Mroczne
uciechy wojny – są bez dedykacji, ale na pewno dostałem je bezpośrednio od autora. Te
właśnie dwie pozycje są bodaj najlepsze w
jego dorobku prozatorskim.
		
Autorytet od Mickiewicza
Nie jestem pewien kiedy po raz pierwszy usłyszałem o prof. Konradzie Górskim,
mickiewiczologu najwyższej próby. Może to
było w klasie maturalnej, gdy wybierałem się
na polonistykę do Torunia i mój preceptor
K. wyszeptał – jakby pokątnie – jego nazwisko, dodając, iż aktualnie, niestety, nie może
wykładać, choć to, hohoho, znakomitość w
swej dziedzinie. A może jednak nazwisko
padło, gdy już paradowałem korytarzami
Collegium Maius i do tego z wyjaśnieniem,
iż został –z wiadomego powodu, choć dla
mnie zupełnie niewiadomego – odsunięty
od dydaktyki, podobnie jak inni profesorowie i zresztą nie tylko na naszej uczelni.
Mieliśmy wyjątkowego pecha, bo wykłady o literaturze polskiej okresu romantyzmu
to były spekulacje – do tego bez konstrukcyjnej formy – w duchu postulowanej wówczas
marksistowskiej metodologii badania dzieł
literackich. A w ogóle studiowaliśmy w cyklu
dokoñczenie na str. 16
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Wersja...
dokończenie ze str. 15

cztero-letnim z obowiązkiem uzyskania
stopnia magistra, bowiem wraz z naszym
odejściem z uniwersytetu miała umrzeć w
jego strukturze filologia polska. Podobnie
jak uśmiercono wcześniej inne filologie,
tworzone w latach czterdziestych. Na szczęście Październik `56 spowodował, iż po rocznej przerwie polonistyka odrodziła się na
UMK w pięcioletnim cyklu edukacyjnym.
Nie pomnę także więc, kiedy po raz
pierwszy zobaczyłem prof. Górskiego: jeszcze w trakcie studiów czy też zaraz potem.
Możliwe, że „w grę wchodzi” ten pierwszy
przypadek, wszak przez lata kierował zespołem redagującym Słownik Mickiewiczowski
i musiał przebywać w gmachu, w którym
myśmy zdobywali polonistyczną wiedzę. Na
moim dysku twardym pod czaszką utrwalił
się jednak obraz, kiedy jeszcze nie całkiem
stary, a żywotny i ruchliwy, zmierza ulicą
Bydgoską – pochyloną na wysokości Ogrodu
Zoobotanicznego w stronę placu Rapackiego – wymachując przy tym energicznie laską,
i przekroczywszy skrzyżowanie z Aleją Jana
Pawła II, wówczas jeszcze tak nie mianowaną, ciągnie na ukos w stronę popularnej
Harmonijki, czyli Collegium Minus, by
za chwilę wkroczyć do sąsiedniego Collegium Maius. Z latami już nie maszerował
tak swobodnie, więc spacer ograniczał do
przechadzania się w pobliżu swojego domu,
czyli po jednej i po drugiej stronie „górnej”
Bydgoskiej, docierając do najbliższej przecznicy, to znaczy do ulicy Matejki.
Widywałem go i w innych miejscach,
na odczytach, jakie miewał przede wszystkim w Klubie Międzynarodowym Prasy i
Książki, który w minionym okresie nie był
tylko sklepem, a także miejscem takich i
podobnych imprez. Ale bezpośrednio zetknąłem się z profesorem w 1968. Wówczas
to wieczorkiem wpadł do „Azylu” Hugon
Moryciński, ówczesny dyrektor Teatru im.
Wilama Horzycy, i popijając przy barku
kropelkami wódeczkę niczym wróbelek
deszczówkę, oznajmił, iż Dziady zdjęli. W
pierwszej chwili wąskie grono słuchaczy
nie pojęło o co chodzi, więc powtórzył,
że władze zakazały dalszego wystawiania
Dziadów Dejmka w warszawskim Teatrze
Narodowym. Wśród słuchaczy rozgorzała
więc dyskusja, dlaczego represje dotykają
akurat Dziady, arcydzieło narodowe, prezentowane przecież już w trudniejszym czasie…
W jej toku podsunąłem pomysł, żeby do
klubu zaprosić prof. Górskiego z prelekcją
o Dziadach. Jako pomysłodawca zostałem
wytypowany do jej zorganizowania.
Wypadało najpierw porozumieć się z
Leszkiem Śmigielskim, który jako szef Teatru „Baj Pomorski” gościł na swoim terenie
„Azyl”, bowiem można było się spodziewać
jeśli nie jakichś represji, to przynajmniej
niemiłych reperkusji ze strony miejscowych
pezetperowskich bonzów. Leszek jednak
wzruszył tylko ramionami i zostawił mi
wolną rękę.
Nie potrafię przypomnieć sobie, czy
uprzedziłem profesora, że jego odczyt ma
być rodzajem demonstracji w wiadomej
sprawie, ale on odpowiedział jakby nie `a
propos, że Dziady, inne dzieła Mickiewicza
to szczyty naszej literatury, w tym i bajki
wieszcza to wielkość w swoim rodzaju. Zaraz

podsunął się do swoich szufladek, umieszczonych na czymś w rodzaju niewysokiej
szafy, i zaczął niektóre wyciągać, przerzucać
zebrane w nich fiszki, odczytywać na głos
fragmenty bajek i całe – krótkie, ze swej
istoty, utwory – ze stosownymi komentarzami. Wynikało z tego wykładu ad hoc, że
Mickiewicz to najbardziej oryginalny bajkopisarz od czasu Ezopa, bo taki La Fontaine,
na przykład, zapożyczył się u starożytnego
Greka, a u La Fontaine‘a – Kryłow.
Nie pamiętam tamtego odczytu w
„Azylu”, atmosfery, jaka się przy tej okazji
wytworzyła ani jakichś późniejszych jego
ech. Po kilku latach, kiedy pracowałem już
w Faktach, zamówiłem się u profesora na
wizytę, by zrobić z nim wywiad dla mojego
pisma. Swobodnie wędrował po swoim życiorysie, zatrzymując się, ma się rozumieć,
najdłużej przy swoim okresie wileńskim.
Nie mógł przy tym pominąć epizodu, który
najbardziej chyba wstrząsnął nim w owym
czasie. Kiedy bowiem stanął w obronie
studentów żydowskich, prześladowanych
wówczas i na Uniwersytecie Wileńskim, w
odwecie podpalono mu mieszkanie. To był
okropny czas, wstrząsnął się…
Uświadomiłem sobie wówczas, iż występując parę lat wcześniej z wykładem mickiewiczowskim w „Azylu” i podpisując się pod
słynnym „Listem 34” (z czego się wkrótce
wycofał) ,włączył się w jakiś stopniu w społeczny protest przeciwko, między innymi,
histerii antyżydowskiej w roku 1968.
A miał jeszcze jeden osobisty powód,
by chować żal do „władzy ludowej”, kiedy
w latach czterdziestych odsunięto go od
dydaktyki uniwersyteckiej. Wprawdzie w
wystąpieniach publicznych i prywatnie napomykał, że miało to i skutek pozytywny,
bo mógł się efektowniej poświęcić pracy
naukowej, ale pozostało w nim coś z tego,
co ochrzczono mianem syndromu sztokholmskiego.
Ogólnie bowiem wiadomym było, że
lubił występować na większym czy mniejszym
forum. A kiedy mu się to przytrafiało, „przylegał” z wdzięcznością do tych, którzy mu
takie okazje stwarzali, niezależnie od tego,
jaką opcję światopoglądową czy polityczną
prezentowali.
Kiedy przy owym wywiadzie przypominał zasłużonych naukowców, którzy
wykładali w Wilnie, wtrąciłem mimochcąc
jedno nazwisko, a on zaripostował, iż ów
uczony był Karaimem… Zaniemówiłem na
takie dictum i nie wiedziałem co sądzić `a
propos…
Po latach znalazłem się na Litwie i w
Trokach. Oglądając tam kolorowe domy
Karaimów, zwrócone szczytami do ulicy,
oraz ich świątynię, przypomniałem sobie tę
reakcję profesora… Ale i tak nie wiem, dlaczego wówczas wyakcentował narodowość
uczonego z Wilna.
A u końca tamtej rozmowy przeszliśmy
na swobodniejszy ton, bośmy zasadniczy jej
wątek wyczerpali i żona profesora zagadnęła
mnie, dlaczego u nas są kłopoty z zakupem
podstawowych produktów, podczas gdy w
Wiedniu, skąd akurat wrócili, sklepy są zapchane wszelkim dobrodziejstwem, w tym
spożywczym w wielu odmianach, a tego nasi
ludzie przede wszystkim pożądają. Cóż miałem jej odpowiedzieć, jeżeli nie stwierdzić
szablonowo, że to efekt naszej niewydolnej
gospodarki, porządkowanej teoretycznej

ekwilibrystyce i partyjnej praktyce? Profesor
zaś orzekł – ni z gruszki, ni z pietruszki – iż
to rezultat walki socjalistycznej władzy z
Kościołem.
W tym momencie przypomniała mi
się rozmowa – na obrzeżach tematycznych
Poznańskiego Listopada Poetyckiego – z
Witoldem Dąbrowskim, poetą i tłumaczem,
który uświadamiał mnie, że w Polsce ścierają
się dwie siły: Partia i Kościół, więc chyba
mam świadomość, jaki będzie koniec tej
konfrontacji…
Po latach, kiedy Dąbrowski funkcjonował już w dysydenckiej aurze, spotkałem się
z nim i ze Zdzisławem Jaskułą, innym poetą,
w pokoju hotelowym przy okazji jakiegoś
„spędu” literackiego. Oni dysputowali
zawzięcie i miałem wrażenie, iż tę dysputę
przynieśli skądś do hotelu, a ja pozostałem
mimowolnym słuchaczem, więc nic z niej
nie zapamiętałem, a jedynie to, iż Dąbrowski
„głosił” już w innym duchu niż przed laty w
Poznaniu. Tę scenę hotelową przypomniałem, zresztą, Jaskule, gdyśmy po długim
czasie spotkali się na wręczaniu nam (i nie
tylko nam dwom) medalu „Gloria Artis” w
Ministerstwie Kultury.
Ostatnia moja „przygoda” z prof.
Górskim wyniknęła z tego, iż naczelny postanowił uhonorować go nagrodą Faktów.
Była to oczywista gra, bo wyróżnienie takiej
osobowości dodawało splendoru pismu, a z
drugiej strony miało pewnie zademonstrować, że ludzie proustrojowi wyciągają rękę
do – było nie było – opozycji. Ze swej strony
sądziłem, że zasłużony mickiewiczolog tak
uhonorowany okaże konfuzję, a tymczasem
był wyraźnie ukontentowany.
Przy tej okazji pełniłem rolę pilota
przy profesorze. Autem wydawnictwa, które
koncesjonowało pismo, zajechałem pod
jego dom i przywiozłem go do Bydgoszczy,
a następnie odwiozłem do Torunia. Nie
upłynął kwadrans, gdy zadzwonił do mnie
z podziękowaniami za ów pilotaż. Był po
prostu bardzo uprzejmy.

VII edycja konkursu
„Inspiracje Wierzchowskim ”
Redakcja ogólnopolskiego Miesięcznika Literackiego „AKANT” i Fundacja POLSKA KORONA
ogłaszają kolejną VII edycję konkursu na fraszkę,
aforyzm lub limeryk pod hasłem „Inspiracje
Wierzchowskim”.
Utwory powinny nawiązywać do twórczości
literackiej Leszka Wierzchowskiego, autora
m.in. pięcioksiągu fraszek: ”Manifest erotyczny”, ”Dziwne stany świadomości”, ”Imionnik
zakochanych”, „Erotyczne przymiarki” i „Sztuka
pieszczot”.
Materiały na konkurs zaopatrzone hasłem
„Inspiracje Wierzchowskim” należy przesyłać na
adres:
Redakcja Miesięcznika Literackiego „AKANT”,
ul. Dworcowa 62/1, 85-010 Bydgoszcz .
Najlepsze fraszki, aforyzmy i limeryki będą na
bieżąco publikowane na łamach „AKANTU”.
Konkurs potrwa do 31 grudnia 2019 roku, a
laureaci otrzymają nagrody.
Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Fundacja POLSKA KORONA
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Stefan Pastuszewski
Całość i jeszcze
Koniec Europy
opowiadał, że miał trudności
prowadził bar, ale wychodził na zero
teraz jeździ na tirze
Europy już nie ma
parkingi pozamykane
bo Arabusy skradają się, aby jechać dalej
za to grozi dwadzieścia cztery dla kierowcy
a dla arabskiego pasażera papierowy kubek z
kawą
i zasiłek
najgorzej gdy taki przejedzie się w środku
bo wtedy ładunku Anglicy już nie ruszą
a ty jesteś bez pensji
zrównany z Arabusem dostajesz zasiłek
za który możesz wszystko kupić
co ja mówię, gorzej niż Arabus
bo papierowy kubek z kawą to już musisz kupić
Europy już nie ma
są autostrady i ładunki

nie ma ucieczki od nosa i ucha
lewego palca prawej nogi, ba
nawet od wszystkich włosów
chyba że jak Van Gogh
w przypływie szaleństwa wolności
obetniesz sobie ucho
lub inną, jeszcze cenniejszą część ciała
chyba że wyjdziesz przez okno 16 piętra wieżowca
w pierwszym przypadku przed następnym krokiem zatrzyma cię ból
w drugim – nie zrobisz już następnego kroku
a wyrywaniem włosów znudzisz się bardzo szybko
nigdy tego celu nie osiągniesz
więc musisz dźwigać ów wór
wnętrzności i kości
rudych włosów
i tej paskudnej brodawki na prawym policzku
mówisz, że są jeszcze kosmetolog i chirurg
są, ale nie ma jeszcze chirurga od całości

opowiadał i opowiadał
i już nic nie było

***

Upał
nigdy nie wiadomo, o co w tym wszystkim chodzi
to co wiemy, jest ułamkiem tego, czego nie wiemy…
czytam Krzysztofa Zanussiego mędrkowanie
czytam w ogrodzie popołudniową porą
upał
tępo patrzę przed siebie, aby zrozumieć to, co przeczytałem
i nagle w poprzek przelatuje sroka
i wszystko rozumiem
zanurzam się w nieobecność nocy
z błogosławioną radością pustki słów

tak bardzo chciałbym
aby amputowano mi codzienne sprawy
i te niecodzienne
które codziennie się zdarzają
mówisz, że zrobisz to i tamto
tylko mówisz…
chciałbym, aby amputowano mi ręce i nogi,
które wciąż chcą coś robić i gdzieś iść
i głowę, by mi amputowano
przede wszystkim
te myśli…
usiąść gdziekolwiek
na środku chodnika
w gabinecie ministra
w swoim, twoim domu
i tak sobie posiedzieć

Wahadło zegara
Nawet poezja
to ten, który chciał zdjąć jemioły z wszystkich topól
słońce cofnąć z zachodu
a tę chwilę mu daną
z matką, z ojcem i z bratem
w słoiku świąt zamknąć
i nigdy nie otwierać żadną pracą i troską
to ten, który nie chciał się kształcić
aby inni mogli
zbierał biedronki
a pająkom podrzucał muchy
aby nie zdechły pająki
to ten, który bał się kochać
aby nie przestać kochać
siedzi i pisze
siedzi i pisze
tylko już pisze

Twoje niebieskie spodnie z szerokimi mankietami
i białe pantofelki
a obok
zielone warkocze wierzby
szukam lepszej metafory:
strugi zielonego wodospadu
zielona lameta na choince lata
zielone kity (to od lisa)
nic z tego
nic nie zastąpi jestestwa
rzeczy
nawet poezja
słowo to tylko cień desygnatu twarda Twoja mowa
Twoja filozofia
moja czułość
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Zdzisław Pruss
PRUSS ZDZISŁAW – poeta, satyryk,
dziennikarz. Ur. 5 IX 1942 r. w Wiśniewie pow.
Konin. Od 1954 r. związany z Bydgoszczą. W
latach 1960-1965 studiował filologię polską
na UMK w Toruniu. Od 1965 pracował jako
dziennikarz Rozgłośni Bydgoskiej Polskiego
Radia a od 1991 w „Dzienniku Wieczornym”.
Prowadził ożywioną działalność estradową,
jako twórca kabaretów literackich (O-wady,
Eksces Wieczorny, Piąte Koło), autor tekstów,
wykonawca, konferansjer. W 1978 r. Teatr
Polski w Bydgoszczy wystawił pełnospektaklowe
widowisko kabaretowe Wszystko do Desy (reż. J.
Bleszyński i A. Walden). W latach 1996-2014
był autorem i reżyserem Szopek Bydgoskich. Wiersze i drobne utwory satyryczne publikował od
roku 1964 w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
a także na antenie radiowej i telewizyjnej.
Zbiory wierszy: Uroczystość rodzinna (1973),
Najlepiej koniowi kiedy nogę złamie (1974), Ze
słuchu (1982), Sielanki i nekrologi (1983), Adresat nieznany (1993), Oddział. Wysypisko (1996),
Pogrzeb starej marynarki - wybór wierszy (1999),
Wszystko składa się z (2004), Szukanie indyków
(2006), Z ręką na sercu (2007), Szczygieł z New
Jersey (2008), Tylko tyle - wybór wierszy (2008),
Przedostatnia sylaba (2011), Rozkład jazdy (2012),
Rozmowy z psem (2015), Optymizm wspólnej troski – wybór wierszy (2017); utwory satyryczne
i eseistyczne: Wyspy Olaboga (1989), Abecadło
co w Brdę wpadło (1992), Z albumu komedianta
(1994), Żarty na stronę (1998), Zboczeniec i inni
(2013), Od Kaliguli do Asnyka (2014), a także
Szopki Bydgoskie (2006), Bydgoszczanie czarno na
białym (2011).
Z inicjatywy Z. Prussa, pod jego redakcją
i przy współautorstwie, powstały trzy obszerne
pozycje leksykonowe: Bydgoski Leksykon Teatralny (2000) z E. Adamus-Szymborską i Z.
Pietrzak, Bydgoski Leksykon Operowy (2002) z A.
Weber, Bydgoski Leksykon Muzyczny (2004) z A.
Weber i R. Kuczmą, Bydgoski Leksykon Literacki
(2015), z H. Borawską i S. Pastuszewskim, Bydgoski Leksykon Plastyczny (2018) z E. Kantorek.
W 2004 r. Bydgoska Literacka Nagroda Roku
„Strzała Łuczniczki”.
Członek Stowarzyszenia Autorów ZAIKS,
SDP RP i SPP. Odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi (2005) i Medalem Kazimierza Wielkiego.

kołysanka plażowa
z piaskiem morału rzucającym się w oczy
z głową w piasku jak struś
z oczami w błękicie jak krowa
rumieniący się wspólnym słońcem
i nagością własną
- - nie cierp tak
to nic że się dziewuchy ścielą niby łan
wszak masz żonę jak stodołę
i jęczmień na oku
to nic że się dziewuchy w biodrach tak kołyszą
zrobisz z synkiem buju-buju
też zabawa będzie
to nic że się dziewuchy do ciebie nie śmieją
głupi się śmieje do sera
a nie do magistra
więc nie cierp tak
nie bądź chłopcem z morskiej piany
silni się liczą
zaśnij
licz barany

Sielanka
pępowiną kabla połączony ze światem
aureolą anteny kokietując niebo
ubezpieczony na wypadek
wypadku
a nawet na życie
wyzieram przez wziernik
i okiem na przyrodę rzucam
olbrzymie mrówkowce
na piaskach się pasą
buldożery żerują na kamiennej skibie
gąsienica tramwaju drąży
pień ulicy
i samochodów – jak to mówią – wartki nurt
a myszami już nigdzie nie śmierdzi
wielka chemia dokoła rozkwita
kwili słowik na tranzystorach
płacze wierzba – nagrana na płytach

Świniobicie
wszyscy przyszli na bosaka
bo to jest teatr prawdziwy
i jak dawniej pod gołym niebem
sztuka będzie ciężka
o tym wszyscy wiedzą
i tak się szybko nie skończy
już wyszło na scenę
dwóch ubranych
w poplamione fartuchy
i nagle zrobiło się cicho
bo wyszedł trzeci
przebrany za wieprza

w zaroślach
schodzi ze mnie koszula
i kolejne ubranie
znów starłem buty
i zgubiłem beret
postrzępiony język – popękana pamięć
- - - linieje
zostawiam ślady
łatwo mnie wytropić
przeto się chowam w statystyk gęstwinę
nie wychylam nosa – nie wydaję głosu
- - - żyję
ale wiem że sfora kiedyś mnie dopadnie
i w końcu on nadejdzie
spokojnie przymierzy
i wszystkie skóry moje jednakowo ścierpną
- - - i ustrzelony spadnie księżyc
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Zdzisław Pruss
przyjaciel głośnego poety ma wątpliwości

Modlitwa ściganego

przychodził do mnie
kiedy już nie miał
gdzie iść

Panie Boże który wymyśliłeś żyrafę
świt nad jeziorem
Eskimosa i szczaw
który górom przydałeś górala
a szczurowi kota

ludzie przestali go wpuszczać
bo zjawiał się po nocy
i robił kłopoty
no i zalegał
wymuszał
wikt i opierunek
za te kilka wierszyków
których nikt nie rozumiał
a ja miałem większą
niż inni do niego
cierpliwość
umiał to docenić
zapewniał że
jak się będzie wieszał
to tylko u mnie
próbował zresztą dwa razy
ale jemu pod koniec
nic się nie udawało

u którego tak wszystko gra
od drewna do popiołu
od trzewiczka do rzemyczka
Panie Boże który wymyśliłeś
byczą krew jako wino
i raka krwi jako karę
u którego wszystko ma ręce i nogi
poza nielicznymi weteranami
wojen i cukrzycy
panie Boże wymyśl coś
żeby ci co mnie gonią
dopadli mnie wreszcie
jesteśmy wszyscy zmęczeni
ja nie wiem dokąd mam uciekać
oni zapomnieli czemu mnie ścigają
a ty na to spokojnie patrzysz
rozłożywszy bezradnie ręce
na krzyżu

pisanie też

wyraz
wyraz wylazł spod kory
i poleciał
kora była mózgowa
więc lot był niepewny
wyraz wyraźnie nie wiedział
kim jest
i czego chce
czy jest wyrazem poważania
czy pogardy
czy ma wyrażać radość
czy też rozpacz czarną
nieznane mu były parametry lotu
czy wyleci ponad poziomy
czy też sięgnie bruku
wiedział tylko że musi wylądować
na jakiejś białej kartce
która będzie mu świadectwem urodzenia
i aktem zgonu zarazem
nie mógł tego pojąć
a że był wyrazem na wyraz
dociekliwym - - zamyślił się
zbyt głęboko
no i rozbił się
o wiersz

pił coraz więcej
i tłukł się z tym plecakiem
i całował klamki
ta ostatnia była na
dziesiątym piętrze
naprzeciw okna
które akurat było
otwarte
teraz czytam
że kochał życie
i uwielbiał wędrowanie
może i kochał
może i uwielbiał
nigdy go o to
nie śmiałem
zapytać

Niezręczna sytuacja u wezgłowia
bezrękiemu tłumaczyłeś urodę nogi
rozkosz dochodzenia do celu
i kopania do bramki
beznogiemu tokowałeś o rękach
gadałeś o skrzypcach
i obieraniu kartofli
głuchemu napisałeś że w trawie nie piszczy
nic nie gra w kominie
tylko w stawach trzeszczy
ślepemu oznajmiłeś – szare to życie
i bezbarwne
a prawdy w oczy nadal nikt nie mówi
a teraz nagle nie wiesz co powiedzieć
temu staremu człowiekowi
któremu nic nie jest ale jest go coraz mniej
zbaraniały milczący stoisz u wezgłowia
modląc się w duchu
by ten brak pomysłu
poczytano za nadmiar
wzruszenia

może jeszcze nie przyszedł na świat
może jeszcze nie przyszedł na świat
może go dopiero do żłobka zawożą
a może przed mapą stoi
w czwartej podstawowej
albo co gorsza do matury kuje
może oblewa egzaminy zdane
może już pracę dostał
rodzinę założył
ciekawe gdzie jest
i co teraz robi
ten
jeszcze nie znany
a wciąż coraz bliższy
pan doktor medycyny
który w przedpokoju
zapyta się żony
- czy mąż jest wierzący…
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Jerzy Rochowiak
Jerzy Rochowiak, urodził się 22 maja
1957 roku w Janikowie. Ukończył filologię
polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu, scenariopisarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i
Teatralnej w Łodzi i podyplomowe studia
zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od 1980 do 1996 roku pracował jako
kierownik literacki w Teatrze Baj Pomorski
w Toruniu, od 1997 roku w Wojewódzkim
Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu jako
redaktor miesięcznika „Biuletyn Informacji
Kulturalnej”. Od listopada 2006 roku kieruje
Ośrodkiem. Był współzałożycielem i redaktorem miesięcznika „Przegląd ArtystycznoLiteracki” wydawanego w Toruniu przez
Wydawnictwo Wit-Graf i Uniwersytet Mikołaja
Kopernika. Jest autorem sztuk teatralnych,
słuchowisk i książek dla dzieci, a także tekstów
o tematyce artystycznej publikowanych w czasopismach i katalogach wystaw plastycznych.
Spektakle według sztuk teatralnych Jerzego
Rochowiaka, wystawianych w kraju i za granicą, otrzymywały nagrody na festiwalach
ogólnopolskich i międzynarodowych. Jerzy
Rochowiak otrzymał m.in. w 1998 i 2005 na-

grody w organizowanym przez
Towarzystwo Kultury Teatralnej
Konkursie Bliżej teatru w dziedzinie Prasa popularyzatorem teatru, w
roku 2000, 2003 i 2006 nagrody
Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego za działania
teatralne, w roku 2001 statuetkę
Złotego Pierrota przyznaną przez
środowisko lalkarzy amatorów z
województwa kujawsko-pomorskiego w uznaniu wieloletniej i
bogatej twórczości na polu teatru
lalek i ruchu lalkarskiego, w 2008
roku nagrodę im. Aleksandra
Gąssowskiego za zasługi dla teatru w Grudziądzu. W roku 2011
otrzymał przyznaną przez Zarząd
Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów
dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ ,
ufundowaną przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrodę dla krytyka teatru dla
dzieci i młodzieży za rok 2010 – za konsekwentną
popularyzację w różnych formach pisarstwa sztuki
teatru dla dzieci i młodzieży.

Jerzy Rochowiak

Płynąc
Spokojnie! Dopłynę! Nie tak dawno
przepływałem jezioro na skos: ścigałem się
z chłopakami, płynęliśmy z jednej wsi do
drugiej. Przeciągle gwizdałem, kiedy na
brzegu, pochyleni, zdyszani zakładaliśmy się
kto głośniej zagwiżdże. Wbiegałem do wody,
płynąłem. Dopiero wtedy, kiedy wydawało
mi się, że już nie daję rady, zawracałem.
Należało zawrócić wcześniej!
Z tej kujawskiej wioski nad jeziorem
do miasteczka oddalonego o kilkanaście
kilometrów, rodzice przeprowadzili się,
kiedy miałem sześć lat. Wakacyjne powroty długo były prawdziwymi podróżami...
Ostatnio byłem tu... na pogrzebie dziadka.
Po śmierci babci nie chciał stąd się wyprowadzić. Zachował skrawek ziemi. Ponoć
całymi dniami siedział przy oknie albo na
ławce przed chatą i patrzył na pole.
Parę razy zachłysnąłem się zielonkawą
breją. Cuchnąca maź oblepia skórę... Jestem troszkę osłabiony, ale płynę, dopłynę.
Tylko spokojnie, powoli. Nie! Muszę się
śpieszyć!
Gdybym zabrał wędkę, próbowałbym
łowić. Zostałbym na brzegu.
Ryby najlepiej brały przy kanale, tam,
gdzie do jeziora wpływa ciepła woda z pobliskich zakładów chemicznych. Dzisiaj nie
dostrzegłem wędkarzy.
W wakacje po pierwszym roku studiów
jeszcze wędkowałem. Później nie znajdowałem czasu. Teraz starcza go ledwie na
to, żeby się wyspać. Wiem, powinienem
wypocząć.

Już w samochodzie wyobrażałem
sobie, że wbiegam do wody, płynę, aż po
zmęczenie, i zawracam. To ta odrobina
szaleństwa, o której wyśpiewuje Agnieszka,
kiedy drwi, że wciąż się zastanawiam jak
należy myśleć.
- Nie mogłabym cię nawet porzucić –
śmieje się – bo przecież nigdy nie byliśmy
razem.
Pewnie by chciała rozmów, jakimi w obskurnym pokoju w akademiku chwytaliśmy
Pana Boga za nogi. Jestem przemęczony,
ale wciąż sporo się udaje...
- Wynorołeś się, to się wykomp – usłyszałbym od dziadka.
Oddaliłem się od tej mowy. Zachłysnąłem się nią, jak teraz wodą, na zajęciach z
dialektologii, kiedy trzeba było przedstawić
jakiś tekst gwarą. Zapisałem jedną z opowieści dziadka i długo musiałem przekonywać
panią profesor, że tak się mówi na kujawskiej wsi.
Dokładnie planuję cały tydzień. Bez
rozkładu zajęć nie potrafiłbym zacząć.
Myślę, opowiadając. Przywykłem do
bezgłośnego zdawania sprawy. Zwykle układam teksty w samochodzie, za biurkiem
tylko spisuję.
Wstałem przed świtem, tutaj byłem po
dziesiątej. Zaparkowałem samochód opodal
cmentarza. Kościół, maleńki ceglany neogotycki kościółek z barokowym wyposażeniem,
złoceniami zabarwiającymi wnętrze, był zamknięty. Zszedłem nad jezioro, włóczyłem
się po brzegu, rozebrałem się.

Jerzy Rochowiak jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia
Autorów ZAiKS.

Nie powinienem wcale wchodzić do
tej brudnej wody, a jednak popłynąłem.
Zawróciłem, bo się przeraziłem. Nikt by
mnie nie dostrzegł... Ale przecież do brzegu
niedaleko!
Zimą biegaliśmy po lodzie, wiedzieliśmy gdzie jest gruby, wiosną na rozlewiskach
polowaliśmy z ościeniami na szczupaki,
latem wędkowaliśmy. Znam to jezioro...
Nie bałem się wody, póki nie zobaczyłem
tonącego człowieka, daleko stąd.
Stałem na pomoście, razem z kilku
chłopakami z polonistyki. Dwie dziewczyny,
dziennikarki z akademickiego radia, opalały się. Przykucnął przy nich. Śmiejąc się,
chwycił jedną za piersi, jak chłop ośmielony
w podchmieleniu. Zwymyślały go.
Podszedł do nas. Wiatr zwiał z pomostu
paczkę jego papierosów, ekstra mocnych
bez filtra, którymi częstował.
- Jesteśmy w Polsce i papierosy powinny
leżeć na stole – uśmiechał się. – Niech każdy
bierze kiedy chce. A tu fiuu...
Przechwalał się jakim to jest doskonałym pływakiem. Żartowaliśmy, chciał się
zakładać...
Rozbierał się. Kiedy przysiadł, żeby
zdjąć skarpetki, dostrzegł idącego brzegiem
wędkarza, z wielkim leszczem w siatce. Podbiegł do niego, gawędzili chwilę. Człowiek
z rybą zniknął w lesie, a on wszedł do wody,
w połowie rozsłonecznionego maja jeszcze
nie nagrzanej. Śmiał się, pluskał. Odchodził
od brzegu. Przystanął przy nas.
Popłynął. Minął pomost. Tam już było
głęboko, zaczynała się rynna jeziora. Wołaliśmy, żeby zawrócił, ale on śmiał się i płynął,
lekko, sprawnie. Już po chwili jednak z trudem, z coraz większym trudem. Zawrócił.
Gdyby wtedy ktoś skoczył do wody, może
uprzedziłby ani rozpaczliwe, ani przyzywa-
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jące pomocy wołanie:
- Kochani, już nie mogę.
Uniósł dłonie ku górze. Zniknął pod
powierzchnią. Jeśli to był atak serca, to ani
brzeg, ani dno, ani niebo nie uciekały...
Czekaliśmy.
Trzech chłopaków wskoczyło do
wody. Nurkowali... Wrócili.
- Zatrzymać zegary – krzyczał ktoś.
- Teraz to już na pewno...
Przed kilku godzinami niecierpliwiliśmy się, czekając na niego w autobusie.
Jechaliśmy do bielonego dworku nad
jeziorem, gdzie mieliśmy mówić o poezji,
pić wino... Było nam spieszno, a on szukał
chlebaka, który gdzieś się zawieruszył.
Nadchodził mrucząc, podśpiewując.
Jeden z poetów, jego przyjaciel zażartował:
- Jedźmy wreszcie, tam, na łące albo
w ogrodzie będzie u siebie.
Wyłowili go rybacy: długo szukali ciała kotwicą zanurzoną w nieprzezroczystej
wodzie.
Leżał na piasku, zsiniały, z raną po
haku.
W dworku pośród milczących pisarzy
i studentów poeta, który śmiał się mówiąc
o łące, teraz płakał, ubolewał, że jest w
druku, na dniach ukaże się w literackim
miesięczniku artykuł przyganiający wierszom przyjaciela, a tu trzeba epitafium.
Wołał, żeby ktoś grał na organach.
Ktoś szepnął, że od dawna o-błędował.
Ktoś powiedział, że włóczył się po kraju i
przyzywał śmierć. Ktoś przypomniał, że
kiedyś w serdecznym odruchu uniósł
dziewczynę i ona poroniła...
Dopłynę! I rzucę palenie! Odór wody
miesza mi się w ustach z papierosową
smołą, rozżarzona kula gniecie mnie w
piersiach, dławi mnie suchość w gardle,
niemiłosiernie pieką spierzchnięte usta.
Widzę wieś, rowerzystę na drodze,
dawniej pokrytej kamienną kostką, teraz
asfaltowej.
Minąłem pasmo wirów. We wsi ostrzegali: należy unikać tych miejsc, wielu tam
utonęło, dostać się w wir to pewna śmierć.
Później dowiedziałem się, że wpadłszy w
wir, trzeba pozwolić się wciągnąć do dna
i dopiero stamtąd próbować wydostać się
na powierzchnię.
Latem przy domu dziadka stały oparte o dach bambusowe wędziska. Zrywałem
się o świcie, chwytałem jedno z nich, zbiegałem nad jezioro. Brodziłem w wodzie, z
wędką w ręce, z przewieszoną przez ramię
siatką na ryby i pudełkiem z dżdżownicami w kieszeni krótkich spodni. Do domu
przychodziłem tylko po to, żeby coś zjeść

i przespać się. Któregoś dnia w południe
złowiłem ośmiokilogramowego karpia.
Wszyscy we wsi o tym mówili!
Dziadek nauczył mnie łowić w moje
pierwsze wakacje: nie mógł tego lata wędkować, bo kopnął go narowisty koń sąsiada
i połamał mu żebra. Dziadek, owinięty elastycznym bandażem, schodził ze mną na
brzeg jeziora, siadał na trawie, a ja stałem
w wodzie i wykonywałem jego polecenia:
zarzucić, podciąć, holować... Zdejmował
ryby z haczyka, zakładał przynętę...
Rozpaczał, że nie ma syna a mój
ojciec, choć agronom, nie kwapi się, by
zostać w gospodarstwie. Liczył chyba na
mnie...
Usiadłbym teraz w chłodzie kościoła... Szybciej! Kiedy się śpieszę, boję się
mniej.
Ostatniego dnia wakacji wałęsałem
się po brzegu, żegnałem jezioro i oswajałem strach. Bałem się, że tu nie wrócę,
bałem się obowiązków...
Kiedy przyjadę do domu... Nie,
dzisiaj nie będę pracował. Zrobię coś
niepraktycznego. Poczytam wiersze legendarnego poety, który utopił się w jednym
z pomorskich jezior. Przymierzałem się
do artykułu o językowych osobliwościach
w jego poezji. Gdzieś mam jeszcze fiszki,
notatki. Myślałem, że to będzie zaczątek
doktoratu...
Gościliśmy go w akademiku i któregoś wieczoru zabrakło na piwo. Koledzy
zorganizowali mu spotkanie autorskie w
świetlicy. Chodzili z czapką po pokojach
i zapraszali...
Czytał wiersze, ochrypłym, niewyraźnym głosem objaśniał słowa, zdania...
Jakaś studentka zapytała czy jest świadom,
że… jego język jest poza normą współczesnej polszczyzny.
Milczał.
- Śliczna moja, ty się masz do poezji, jak listonosz do tego, co ludzie ślą
w kopertach. A ja lubię listonosza! Ja...
Czytam Kochanowskiego, Zimorowicza,
Sarbiewskiego... Ci, co mają rozumieć,
rozumieją i wiedzą...
I wyrecytował kilka wersów tekstu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, bodajże
w przekładzie jezuity Karyłowskiego. Jak
to brzmiało?
Zapomni znojów i przykrości cierpień
Wśród traw szelestu, brzęku rojów
pszczelich.
Chleb go uraczy, sól, okrajec sera,
Dzban czystej wody, wina spory kielich.
Rozpłakał się.

„WYPOCZYNEK NA WSI”
GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30

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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Żył w napięciu między tu i tam.
Tu... Człowiekowi ręki podać nie warto
odwrócić się plecami niebezpiecznie.
Tam jawiła się niewysłowiona cudowność.
Niezmiennie zapowiadała jakąś jasność.
Wciąż opuszczał tu. I wciąż je znajdował,
dokądkolwiek trafił. I co wybrać jak nie tę
dal... Tam... Wędrował, jakby krążył... Był
jak kręgi na wodzie. Zniknęły w słoneczne
przedpołudnie, kiedy się zanurzył, kiedy
pod powierzchnią zniknęły ręce, wyciągnięte ku górze, jak w modlitwie.
Boję się płynąć na plecach, boję się
odwrócić, zatrzymać. Przymykam powieki
i widzę jasnopomarańczowe plamy.
Jakoś nie starczyło czasu na artykuł
o poecie. Obce jest mi już i podniecenie,
z jakim kupowałem w antykwariacie czy
księgarni rzecz ważną, przez kogoś przeoczoną. Kupuję książki, ale już tylko je
przeglądam. Odkładam na czas sposobniejszy do lektury.
Bywał w akademiku, przyjeżdżał, żeby
napić się z nami.
- Niejeden by był genialnym poetą,
ale nie jest, bo pisze wiersze nie polskie,
a wszędobędne.
Wsłuchiwaliśmy się w niego, schlebiało nam jego zaciekawienie nami, naszymi
wierszami.
Powtarzał opowieści, od każdego domagał się życzliwości. Czasem błaznował,
jak wtedy podczas juwenaliów, gdy paradował w strażackim hełmie... Nie zważał
na drwiny, może już ich nie zauważał.
Stawał się coraz bardziej nieobliczalny,
jego i cudze wyobrażenia się rozmijały.
Drażniło nas, że tracimy wzorzec, którego nie moglibyśmy przyjąć... Jeszcze
powtarzaliśmy: słowo, słowo, słowo, verbum, verbum, verbum, jakby coś mogło
się zacząć. Kończyliśmy studia i ostatnią
partię gry w świat przedstawiany. Po kolei
odpadaliśmy od stolika z piwem, pisaliśmy
wydumane prace magisterskie i zaczynaliśmy ciułać...
Nic się nie stało! Nic się nie dzieje!
Tylko szczypią oczy. Do brzegu mam ledwie kilkadziesiąt metrów, za sobą szmat
żybury, tak pewnie wciąż tu nazywają tę
wodę.
Przypomniał mi się eksperyment,
o którym gdzieś czytałem. W dwóch
szklanych basenach umieszczono szczury. Pływały, nie mogąc się wydostać ani
zatrzymać: łapki ślizgały się po gładkiej
powierzchni. Po paru godzinach do jednego basenu wrzucono deseczkę. Szczur
wdrapał się na nią, przycupnął zaledwie
na chwilę, bo zaraz deseczkę zabrano. Ten
szczur pływał, unosił się na powierzchni
ponad dobę, nim utonął. Drugi utopił się
bardzo szybko.
Zawsze mi się udawało! Miałem sporo
szczęścia. Nie mogę nie dopłynąć!
Nie mogę zwolnić! Jeszcze parę metrów i nie będzie głęboko. Dno z tej strony
jeziora ma łagodny spad. Jeszcze odrobina
wysiłku i będę szedł trzymając się rękami
powierzchni, jak poręczy.
Uklęknę na brzegu, pochylę się i
wypluję zasmrodzone jezioro. Będę oddychał, zagwiżdżę!
Dotknąłem dna! Udało się!
Biegłem, a woda plątała mi nogi.
Położyłem się na piasku.
Zagwizdałem.
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Michał Siewkowski
Michał Siewkowski – poeta, doktor
nauk humanistycznych, artysta plastyk. Autor zbiorów wierszy m.in.: Erotyk codzienności
(1989), Lekcja muzyki (1994), Ogrody i ogrójce (
2000), Ile waży perła (2012), Na tyłach wiersza (
2017). W badaniach literackich zajął się twórczością Stanisława Swena Czachorowskiego,
któremu poświęcił książkę Poetyckie światy Sta-

W sepii

Do bliźniego

Odejdź, już odejdź. Chcę
zostać ciszą pogodzony.

posłuchajcie wiara
jak próbuje ktoś dotykać
niewiary w sztuce
ale najpierw kamieniami słów
mocno w artystkę
bo tyle jest w nim wiary
że tak posiądzie ulgę w tym
co pełne niewiary

Niedokończony obraz...
szpara światła?
Czas w kolor zamieniany?
Nie...
tylko zadrapanie.
Więcej znaczy ulotne,
nie do nazwania
i więdnie wierszem
na kratkach w kartce.

bo wiara bywa
bliznami po bliźnich

Nutka
Potrzeba form niedokonanych
Jesteśmy pejzażem tego,
co do tej pory było
naszym udziałem.
Na obraz i podobieństwo
zostaliśmy stworzeni i dalej
trwamy w tym samym.
A gdyby przestać być
pejzażem? I nic na obraz,
i nie na podobieństwo...

Co słychać?

nisława Swena Czachorowskiego. Autor książki o
twórczości poetyckiej i plastycznej Ryszarda
Milczewskiego-Bruna Rysunek zapomnianego
wiersza. Książka, Nie ma ludzi?, dotyczy publicystyki Stefana Kołaczkowskiego. Wydał
nieznane wiersze S. Swena Czachorowskiego
Autogilotynki. Redaktor i wydawca antologii
Pracowni Literacko-Artystycznej Kolory szarości. W swoim dorobku posiada pięć indywidualnych wystaw twórczości malarskiej. W
1992 roku został przyjęty do Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Laureat konkursów poetyckich w Sosnowcu i Toruniu oraz Nagrody
Kultury Inowrocławskiej im. Stanisława
Przybyszewskiego. W 2007 roku odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Obecnie mieszka
w Suchatówce.

bossa nova
Teraz już wiem
To nie był sen
Razem mogło nam
Ciężko być od ram
Zaszumiałoby w głowie
Byłby kac po sobie
Nieraz nucę półgłosem
Do siebie tak pod nosem
Ty już nie nowa i nie bosa
Z traw odeszła chłodna rosa
Zaglądają małe smutki
Noc rozpieści śpiące sutki
I tak żyjąc wciąż umieram
Jutro siebie znów pozbieram

Kałuże pończoch
połyskują na podłodze.
Lustro przegląda się
we włosach kryształowej
czerni.
(tak być mogło)
Na skamieniałych
deskach usłyszę,
jak więdną jej
stopy.
(tak być może)
Z chorego kranu
kapie czas. Obojętnieję
w przeciekaniu każdego
dnia.
(tak jest)

a oni uważają że piszę
wiersze o sztuce
jest
ona jest
jestem
sobie jestem
jest
nic jest
jak zmarszczki
czasoprzestrzeni
ona
sobie
nic
do trzech razy
sztuka

W połowie listopada mucha
w koncercie Brahmsa zabłąkana.
Za oknem, w rudych futrach,
dębowa powaga.
Nuda raz, nuda dwa i trzy...
noce błądzą w szare dni.

Po czasie
Czas ucieka przez to,
że mówimy i myślimy.
To prosto z Topora.
Nie wiedziała,
że dla niej goniłem się
z czasem.
Teraz, kiedy przestaję,
czuję, że nie ma czasu,
a stary wiersz przechowa
nas jak róża cierń zapachu,
nawet gdy minie.

W nieskończoność
Kotara światła po schodach w głębi,
W kłębkach główek nudy barokowe.
Reszta grą luster w czerni,
Infantce nóżki ukradli perłowe.
Crino pogodzony z lino,
Dworsko biodrom i szeroko.
Błyszczą suknie jak w gąsiorach wino,
Przemijania więcej słyszy oko.

Do słowność nocy
pamiętam
jak stanęła
ubrana w
księżyc
i
pełnią
zapachniała
chociaż
nie było
księżyca
ani zapachu
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Bartłomiej Siwiec
Bartłomiej Siwiec, ur. w 1975 r. w
Bydgoszczy – prozaik, poeta, dramatopisarz, krytyk literacki. Ukończył politologię
ze specjalizacją dziennikarską na WSP w
Bydgoszczy i studia podyplomowe z zakresu
archiwistyki na UMK w Toruniu.
Autor czterech powieści Zbrodnia, miłość,
przeznaczenie, Autodestrukcja, Przypadek Pana
Paradoksa, 16 schodów, zbioru opowiadań
Wszyscy byli umoczeni, trzech zbiorów wierszy
Instrukcja zabicia ptaka, Matka i róża, Przepompownia i kilku dramatów 64 pozycje z życia
szachisty, Wyszła z domu, Skóry.
Jego wiersze, szkice i recenzje były drukowane na łamach „Toposu”, „Tekstualiów”,
„Elewatora”, „Okolicy Poetów”, „Akantu”,
„Gazety Kulturalnej”, „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego”.
Bartłomiej Siwiec jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Młodość
Młodość odlatuje jak ptaki
czasami wraca kluczy nie może się zdecydować
gdzie spędzić jesień życia
Czasami zakręca robi piruety i kółka
w locie gubi piórka
wczoraj wypadł mi ostatni włos
Długo szukałem jej w lustrze
znalazłem puste spojrzenie
niektórzy nazywają to otępieniem
Czasami rzuca okruchy na pożarcie
albo macha skrzydełkiem na pożegnanie
najczęściej jednak odchodzi

Ostatnie tchnienie książki

Spis z natury rzeczy

Już wszystko napisane
siedzę w klubo-czytelni
frytki popijam coca-colą jestem typem mono
nie mogę jednocześnie jeść i czytać

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
nie będzie spisane

Bibliotekarz jeszcze trwa na straży
książki grozi mu emerytura wartości
dziesięciu woluminów i jedna książka
za wysługę lat gratis
Popularna stała się książka na wolnym wybiegu
nie czytam co prawda literatury amerykańskiej
ona jest za bardzo modyfikowana
w modzie jest taka która się puszcza
nazywają ją pospolicie wędrującą
ale nie mam do niej zaufania
Za to nie zgadzam się że książka
ma związek z ociepleniem klimatu
albo z topnieniem lodowców
pingwiny nie czytają
i stanowczo nie chcą podwyższenia poziomu

Staruszka pod wieżowcem karmi gołębie
powiada że nawet jej cień
z dnia na dzień się kurczy

Wielki sen
Lubię zamykać oczy
Z wiekiem
lubię zamykać oczy
przyzwyczajać wzrok
do braku widoków
przyzwyczajać umysł
do czeluści mroku
do tego że wszystko
już zaplanowane
Nie ma we mnie buntu
by przeciąć łańcuchy
jakby one były
na stałe przywarte
nie ma we mnie buntu
nowych intuicji
wiem że wszystkie karty
już dawno rozdane

Kiedyś wszystko było proste
braliśmy kredyty studenckie
namiętnie Kochaliśmy się w toaletach
w barze podczas happy hour
kupowaliśmy po 5 piw
nie wiedzieliśmy co to strach
raz nawet zasnąłem spokojnie
przy torach tramwajowych
(zresztą na ulicy Spokojnej)
choć pojazdy szynowe
budziły się do życia
Opowiadaliśmy sobie kawały
przeważnie sprośne i wulgarne
snuliśmy wielkie wizje
najlepsze były dyskusje o
Miloševiciu, Hitlerze i Stalinie
w klubie Bogart który dzisiaj
wydaje się niczym wielki sen

***
Mówią kto czyta książki
żyje podwójnie
a kto zna język obcy
ma szansę na więcej
a kto wierzy
będzie żył wiecznie
a kto nie wierzy mówi tylko po polsku
i czyta
jedynie
w
twoich
myślach?
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Bartłomiej Siwiec
Uprzejmie donoszę…
Poezja nie umarła
jeszcze oddycha
kilku zapaleńców
w katakumbach
urządza spotkania autorskie
ponoć imperator
już się o nich dowiedział
wydał odpowiednie rozkazy
jest szansa na szybką
anihilację apostatów
Donosy zawsze w cenie
to taki nowy rozdział
w światowej literaturze
choć niektórzy podkreślają jego
tradycję umocowanie w kulturze
poezja za zamkniętymi drzwiami
oczekuje na proces
skazana w trybie doraźnym
wyroki śmierci wykonano
na gilotynie do papieru
Właśnie mi zameldowano
że donos jako gatunek literacki
ma przed sobą świetlaną przyszłość
denuncjacje są coraz bardziej kwieciste
niektórzy krytycy podkreślają cudowną
symbolikę inni stawiają na konkret
pewna krytyczka jest zachwycona
pojemnością donosu
znany krytyk napisał esej
o donosie metafizycznym

W katedrze literatury idą z duchem czasu
otworzono nowy kierunek donosicielstwo
który cieszy się sporym zainteresowaniem
i do tego trzy fachowe specjalizacje
na inauguracji roku akademickiego
rektor mówił o potrzebach gospodarki
rynkowej na tego typu usługi
a pewien doktor dowodził
że donos zdystansował literaturę romansu
a nawet – to już prawdziwy dramat – kryminał
znany profesor zwolniony z uczelni
z powodu donosu przeprowadził badania
na reprezentatywnej grupie tysiąca kapusiów
okazuje się że donos ma operacyjnie zabezpieczyć
społeczeństwo przed analfabetyzmem
pani minister edukacji miała zadbać
żeby znalazł się w kanonie
ale niestety z nieznanych mi przyczyn
musiała podać się do dymisji

Piosenka o Billym
Markowi Kazimierzowi Siwcowi – wiersz w londyńskim
klimacie
Billy papierosa za uchem trzymał
duszą był towarzystwa
mówili o nim że na baby pies
i dobrze wiedział jak ważny jest cash
żył od fuchy do fuchy
jak palił to nie gadał
(czasami tylko odpalał jedno słowo od drugiego)
pamiętam go jak dziś
jak zaprawę rozrabia
i wódką się schładza
pięć razy spadł z rusztowania
cztery razy został pobity
gdy po pijaku wracał
trzy razy prąd go kopnął
dwa uderzyła spadająca belka
inni padali jak kawki
jemu tylko pękła szelka
panny mówiły że wszystko
goi się na nim jak na psie
młodszym dawał przykład
kazał im nie pękać
mówił że papieros
(schowany czujnie za uchem)
na czarną godzinę trzyma
a ta codziennie
cicho przechodziła
obok niego

Pod białym bzem
Całe życie wpatruję się w tabliczki nagrobne
nie mogę uwierzyć że można żyć tak długo
nie mogę uwierzyć że można żyć tak krótko
czytam prośbę do kamienia żeby się modlił
i o tym że topole pilnują skarbu
który tam złożono
Kiedyś odnalazłem grób swojej opiekunki
jakbym otworzył zakazaną szufladę
nie otwieraj szuflady a tam album wyfruwa
i zdjęcia z historią początku
zrobione pod białym bzem
i wtedy poczułem
jakby mi ktoś wbił szpon
w otwarte serce

Nowy słownik symboli

Skostniałe ręce
Przechodziłem obok zakładu pogrzebowego
już z samego rana wynosili brązową skrzynkę
do vana z napisem zieleń miejska
na chwilę przystanąłem posługacze palą papierosy
ale zimno – mówi pierwszy – tak mi się dzisiaj nie chciało rano wstać
przymrozek – dodaje drugi – ręce mam całe skostniałe

Zobacz łabędź
symbolizuje piękno
a las ziemię
a kwiat tajemnicę
nawet się z tym zgadzam
a krzyż?
Czytam długo czytam
nic mi nie pasuje
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Jan Wach
Jan Wach ur. 1955 r. Poeta, prozaik,
krytyk i animator kultury. W ubiegłym
wieku długo na emigracji wewnętrznej,
hodowca świń i koni rasy wielkopolskiej.
Od 1995 r. przez sześć kadencji, był wójtem Gminy Sicienko, najbliższego sąsiada
Bydgoszczy.
Debiutował w 1974 r. Współuczestnik
awangardowej grupy faktu poetyckiego
„Parkan”. Powołał i prowadził Galerię
Sztuki ITK w Sicienku, ściśle współpracującą z Galerią Autorską. Zajmował się rzeźbą
i brał udział w wielu działaniach z zakresu
poezji konkretnej i wizualnej. Członek
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Dotąd wydał 8 zbiorów poezji: Mały
opis (1977), Nekrologi poetyckie (1980), an

ach (1980), Po sobie (1982), Miłość bierze się z gry światła (2005),
Zawsze będą obiekty przykuwające
uwagę (2007), Chodźmy na miasto
(2009), Zobowiązania (1013) oraz
powieść: Frrruu (2017).
Jest również pomysłodawcą i
współautorem „Przewodnika turystycznego” (2005) oraz monografii „Gmina Sicienko – miejsca
i ludzie” (2006).
Prezentowane wiersze pochodzą ze zbioru „Jesion runął
dokładnie jak chciałem”, który
ukaże się niebawem.

Zrywanie jabłek przy pomocy dronu
Jesion runął dokładnie jak chciałem
Jesion runął dokładnie jak chciałem
z północy na południe swym ogromnym ciałem
Pamiętam jak sadziłem wiotki mały krzaczek
w ziemię suchą twardą niechętną klonowi
po trzech dekadach trzy metry przestrzenne
wyniosłe napięte świadome swej mocy
Wiatr ciągle nim targał
przy braku umiejętności i należnej uwagi
on mógłby z łatwością
moje życie obrócić w perzynę
Stawiał zaciekły opór dobre trzy godziny
pokonałem go wreszcie z zaprzyjaźnioną siekierą
i przy pomocy piły
Prawdę mówiąc obaj legliśmy
zmordowani wysiłkiem
chłodna ziemia objęła nas obu
troskliwym szacunkiem

Dwadzieścia dwa dorodne jabłka
na drobnej jabłoni
dostrzegł dron drogi
dążąc do celu
drżącą drogą wiatru
przez daleką
ze wszystkiego dobra
dobrze znaną dolinę
Dwukrotnie drgnęła mi powieka
gdy dokładnie doliczyłem owoc do owocu
w obu dłoniach dzierżąc drogocenny ten dobytek
A dron długo dźwięcznie dzwonił
dudnił dręcząc drobinę po drobinie
aż doścignął i zdruzgotał
domniemanego dromadera
Cisza dorosła
i udusiła dreszcze
jako dzikie dziwactwa
Jabłoń pokłoniła się
pomarańczą swych liści

Beczka
Międzysłowie
Zapisywanie stanu rzeczy i stanu świadomości lepiej uwolnić od przymusu
najwyższej istotności bo to okropnie dręczy piszącego
wręcz go paraliżuje
Nieskrepowane podejście do uprawiania poezji a także niczym szczególnym
nie uzasadniona ufność w posiadany talent potrafią znacznie więcej wykrzesać
czyli zapisać niepozwalających o sobie zapomnieć linijek
Dobrze gdy jeszcze mamy ochotę na śpiewność i malowniczość sonetu
gdy serce podbija a ucho uwodzi liryka
to co nieuchronne i tak się wydarzy
tren i epitafium w końcu porazi
i zepchnie na kraj istnienia
Śladowe ilości odkrytego sensu
odrobinę uchylone drzwi do poznania
zaświadczą o celowości trudu

Ma kształty doskonałe
z tym swoim uroczym
zwężeniem jednocześnie
od góry i od dołu
jest po prostu ponętna
Skupia w sobie wszystko co istotne
choć z trudem mierzalne
w każdym razie wszystko co w niej się
mieści
wywołuje żywe zainteresowanie
Rzadko kiedy wymienia się jej imię
rzekomo zbyt wstydliwe
z reguły wiadomo o kim mowa
gdy definiuje się drugorzędność
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Wiersz zielony

Galeria bieszczadzka
Marek Grechuta wśród świętych
jest niezdarną pomyłką zawieszoną na brzegu prezentacji
jego szarości i granaty w polo zapiętym na drugi guzik
to inny świat na ziemi nawet tutaj
dominuje Wojtyła jako urzekający arcybiskup Krakowa
wmalowanego w jego twarz zaskoczenia nie zmyło ćwierćwiecze pontyfikatu
nadal ogniskuje nadzieję
Nieśmiało swoją obecność zaznacza Benedykt XVI
ale nie przyciąga chętnych
sprzedaje się okazjonalnie
na zapleczu mają tylko jedną kopię
Jest już Franciszek czyli staruszek z wesołymi odważnymi oczyma
uwagę przykuwa jego uzębienie dolna szczęka praktycznie niewidoczna
górna natomiast posiada wielką moc
zapowiada konieczne zmiany w zasadniczych sprawach
Wydaje się że jedyna tutaj podobizna Chrystusa
jest dziełem innego malarza tonacje barw
pociągnięcia pędzlem niby podobne
lecz pionowe kocie źrenice szokują
Nasz Pan wygląda na gościa który
nie nastawi drugiego policzka
skupiony czeka by uderzyć
celnie i ostatecznie
Drzwi
Były gotowe powiedzieć o wszystkim
co się działo miedzy ścianami
gdy on z domu wychodził
i zanosiło się szlochem zatrzaśnięte powietrze
Drżały trzepocąc skrzydłem w futrynie
gdy pojawiali się obcy
z rynsztunkiem
z wolnością
bez manier
Na potwierdzenie autentyczności zdarzeń
zachowały w zanadrzu pikantne szczegóły
o muskulaturze
o tembrze głosu
o daniach serwowanych podczas niedzielnych obiadów
Któż zechciałby ich wysłuchać
Trafiły w moje ręce uzbrojone w szybkoobrotowe
ostrze elektrycznej pilarki
i raz na zawsze straciły pamięć

Mirabelka
Nikt nie zatrzyma mirabelki
gdy na czele pochodu wiosny
tonąc w kwiecie
przez trzy tygodnie idzie za mąż
wesoło śmiejąc się i płacząc
Nikt nie dorówna mirabelce
gdy natchniona nos zadziera
kroczy dumna po parkiecie
jakby u stóp i kolan miała gwiazdy
Niemal każdy z przystojnych
młodych mężczyzn
zamawia u niej taniec
by chociaż musnąć wiotkiej tali
i przez chwilę bezkarnie
trzymać ją za rękę

Szedłem ulicą turkusową
spowity w odważny seledyn
wiatr za mną kroczył
z październikowym rozmachem
więc łatwo połykał wszystkie
zawarte w suchych trawach przestrogi
a może ich nie było
Wzdłuż szmaragdowego spągu
w poprzek rozległej kopalni żwiru
złoty piasek zgłaszał głośno uwagi do składu
w szafirowe koszulki ubranej drużyny
widzialność była znakomita
transmisja proponowana była całemu światu
znów ostrzeżenia nie widziałem
a może go nie było
Chciałem w mokrej trawie nad kanałem
zżółknąć zbrązowieć zmienić się w patynę
przez gradową chmurę
przedarło się słońce
usłyszałem piosenkę
o tłuczeniu butelek
a może jej nie było

Urszulanka
Musiałem Ją zobaczyć
niedowierzałem że się tak można zaryglować
na wszystkie spusty we wszystkich drzwiach
Byłem beneficjentem Jej pomocy
zanim aureola Ją uniosła do Gdyni
znad szkolnych ław
Chciałem zobaczyć Urszulankę
jak czesze włosy w białej kawie
a kwiat uśmiechu przygryza w kąciku ust
Naprzeciw zakonu wynająłem pensjonat na kilka dni
gapiłem się bezmyślnie w martwe okna
gdy w parku jesień bardzo mokła
wraz ze mną tracąc wzrok
Rok później z tej samej kwatery
przyłapałem buldożery
i kilka ekip z innych branż
jak w miejscu pustelni urządzają wielki hotel spa
kątem oka uchwyciłem
parkową ścieżkę co przez
były starodrzew
samotnie
w górę sobie szła

Fraszka o żołnierzu z wybiórczą pamięcią
Pewien żołnierz sobie żył
mówią że może i przystojny ale mało odważny
i jeszcze jeden kłopot chłopak miał
jak na oficera to nie był zbyt poważny
Pamięć dziurawa niczym znany ser
pogubiła prawie wszystko
w końcu nie wiedział biedny trep
czy on zrzucił mundur swój
czy może wojsko z niego wyszło
A nie tak dawno niby wielki wódz
zarządzał miliardami
podobno na którymś wpadł
po czym wylądował między nami
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Kazimierz Hoffman (1928-2009) – poeta uważności
Pożegnanie
Mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli
uczcić 80-lecie poety. Niestety, możemy tylko
Go pożegnać.
Kazimierz Hoffman to wspaniały, bogaty,
dynamiczny świat poetycki. Sam był człowiekiem ciekawym świata, otwartym na problemy
współczesności. Jako poeta był uważny, jak by
powiedziała Simone Weil, do której nieustannie się odwoływał. Był mistrzem wsłuchiwania
się w rzeczywistość skrytą, w duchowy, sakralny
wymiar natury. Jednocześnie do tego wymiaru
starał się docierać „odgarniając miasta wielkie, /
dym, wojny w powietrzu i wojny na lądzie” (Zamyślony), poprzez burzliwe rytmy współczesnego
świata, poprzez gwar toczącego się życia. I dawał
temu znakomity wyraz w swoich wierszach, w
treści niezmiernie skondensowanych i dramatycznie zróżnicowanych w formie. Wierszach
bogatych w refleksje o procesie twórczym, w
odwołania do poetów – nader ważni Fryderyk
Hölderlin i Rainer Maria Rilke – filozofów,
artystów. Hoffman poszukiwał harmonii w naturze. Powtarzał: „W naturze nie ma symetrii,
jest harmonia”. Ta harmonia jak „trój- / listna
koniczynka, / jedna z tych przedustawnych
harmonii” (Do siebie) była dla niego znakiem
„harmonii przedustawnej” w szerszym zakresie.
Odsyłała do boskiej rzeczywistości, czyli, jak pisał
do „oka bez powieki” (Do siebie). W poszukiwaniu
tej harmonii zwracał się, jak w tym utworze, do
szczegółu. Nie znam takiego drugiego poety,
który by przywiązywał taką namiętną wprost
wagę do szczegółu. W roku 1991 prowadziłem
– na jego prośbę – spotkanie autorskie poświęcone jednej z najważniejszych jego książek pt.
Trwająca chwila. Powiedział wówczas do mnie:
„Szczegół to jest stan skupienia wyjątkowy.
Jestem fanatykiem detalu”. Podążając ku szczegółowi, baczną uwagę zwracał na ptaki, ptasi
drobiazg, na „słowika, kropelkę” (Spokojna śmierć),
na „krzyk lub piórko / sójki” (Przyspieszenie,
tekst). Kiedy prosiłem Go o wskazanie wierszy
do tego numeru Filo-Sofiji i poezji, polecił oprócz
wiersza Schelling u końca swych dni utwór Wilga
z ostatniego tomu Znaki. „On się podobał Julii
Hartwig” – dodał. Żywioł ptasi w niemałej liczbie
gatunków przydaje napowietrznego i jednocześnie ciepłego kolorytu jego utworom.
Pielęgnował zatem kontemplacyjne zasłuchanie. Wyrastało ono z szalonej pasji poetyckiej, ale także z filozoficznej. Był wspaniałym
przedstawicielem, obok Aleksandra Wata, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta czy Adama
Zagajewskiego, tego nurtu współczesnej poezji,
który jest nieustannym i pogłębiającym się
dyskursem z myślą filozoficzną. Mówił o sobie,
że On jest tak „na odwyrtkę”, co znaczyło, że w
poezji liczy się własny punkt widzenia w podchodzeniu do dzieła filozofów. Był nieocenionym
wprost rozmówcą. Łączył wymiary filozoficznego
myślenia z refleksją poetycką. Rozmowa z nim
była ucztą duchową. W dyspucie z Nim otwierała
się niepowtarzalna szansa uważnego wejrzenia w
to, co istotne w poezji i filozofii. Dyskusje bywały
zawzięte. Miał w sobie pasję podejmowania i
dociekania trudnych zagadnień. Potrafił rozmawiać przez parę godzin, odnosząc się do myśli
Parmenidesa, Kanta, Schellinga, Kierkegaarda,
Husserla, Whiteheada czy Levinasa. Bergsona
nazywał swoim ukochanym filozofem. Ważnym

dla niego myślicielem był Heidegger. Wielką
wagę przywiązywał do roli intuicji w poezji i
filozofowaniu.
Kazimierz Hoffman był z nami od początku edycji Filo-Sofiji i poezji. Wspierał nas znakomitymi wierszami i z życzliwym zainteresowaniem
przyjmował nasze dokonania. Szanowaliśmy go
bardzo jako człowieka i jako poetę.
Żegnał się od paru lat. Bywał bardzo
przygnębiony. Mówił wtedy: „Dziś jestem w złej
formie”. Ale po paru minutach rozmowy rozkręcał się. Dziękował rozmówcy, że go rozruszał.
Pamiętam, że kiedyś przy pożegnaniu uścisnęliśmy się bardzo serdecznie. Dwukrotnie.
Jego poezja i spojrzenie ciemnych oczu
raz skupione zamyśleniem, a raz roziskrzone
rozmową, zostaną z nami na zawsze.
Żegnamy wielkiego poetę i nadal witamy
jego poezję. Bo poezja jest uważnym powitaniem w „trwającej chwili” nieustannie rodzącego
się świata.
				
Chwila istnienia
(refleksje o książce poetyckiej Kazimierza
Hoffmana Trwająca chwila)
1.
Trwająca chwila Kazimierza Hoffmana,
wybitnego poety i eseisty, od lat związanego z
bydgoskim środowiskiem literackim, jest nie
tylko znaczącym dokonaniem w jego dorobku,
ale też książką, która – jak sądzę – pozwoli nawiązać poecie nowe więzi porozumienia z czytelnikami. Przede wszystkim, dlatego iż wierszy
niezrozumiałych, jak gdyby zaszyfrowanych, jest
tu zdecydowanie mniej niż we wcześniejszych
zbiorach. O jednym z nich pisał Artur Sandauer,
iż jest złożony w „70 procentach z utworów niezrozumiałych – głównie dlatego, że napomyka
o okolicznościach i lekturach, nieznanych
czytelnikowi”. W Trwającej chwili te proporcje są
wyraźnie zmienione. Większość utworów to wiersze, których sens wydaje się uchwytny. Nie znaczy
to jednak – łatwo uchwytny. Poezja Hoffmana
wymaga od odbiorcy sporego wysiłku.
2.
W Trwającej chwili poetyckie widzenie
Hoffmana ulega kondensacji, a jednocześnie
klasyfikuje się, wręcz przejaśnia. Widzenie to
wielokrotnie przefiltrowane przez pryzmat
sztuki – wiersze o malarstwie i literaturze tworzą
zasadniczy zręb tomu – nabiera szczególnej głębi i świetlistości. Autor tej książki skupia się na
podstawowym dla indywiduum doświadczeniu
własnego istnienia. Doświadczenie to zostaje
uchwycone, niejako wychodzi na jaw, nie tylko
w pryzmacie sztuki, ale także pod ciśnieniem
historii.
Tak charakterystyczna dotychczas dla Hoffmana perspektywa cywilizacyjnych zagrożeń czyhających na jednostkę w postaci mechanizmu,
techniki oraz systemu, jak ujął to inny krytyk
Tadeusz Komendant, jest właściwie nieobecna. Natomiast wyraźniej dochodzi do głosu
perspektywa zagrożeń wynikających z historii
i jej skutków. Echo tych zagrożeń – zwłaszcza
boleśnie odczutych w latach osiemdziesiątych
– pobrzmiewa w takich utworach jak W kniei,
Gotyk, Stary człowiek ze wsi, Zielony Łuk wspomina
lata chłopięce, Demidowa. Na szczególną uwagę
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zasługuje znakomita Koda, w której widok ludzi
z bronią, zapewne w stanie wojennym, wywołuje
w poecie wspomnienie – jakże sugestywne – z
dzieciństwa.
3.
Obraz poczucia własnej egzystencji w poezji Hoffmana utkany jest z różnorodnych wątków wydobytych ze światów kreowanych przez
twórców kultury – malarzy, poetów, rzeźbiarzy,
filozofów. Hoffman bywa też uważnym słuchaczem i rozmówcą ludzi ciężko doświadczonych
przez los, czasem wiernym im do granic rozumienia, jak np. w wierszu Motyw z B., w którym
zdaje się podążać tropem rozmowy o śmierci w
momencie samej śmierci przyjaciela (mózg już
nie funkcjonuje), jakby chciał uzyskać jeszcze
jakąś jego ostateczną wypowiedź. Tak więc
poeta próbując rozjaśnić własne istnienie, co
rusz napotyka okruchy istnień innych ludzi i
pochyla się nad nimi.
4.
Malarstwo, fascynacja malarstwem stanowi – jak już mówiłem – ważny, wręcz centralny
motyw w ostatniej książce Hoffmana. Pisze on
wiersze, opowiadające o twórczości malarskiej,
o malowaniu obrazów. Świadomie zaciera
granice między malarstwem a poezją. Właściwie poszukuje poetyckiego ekwiwalentu dla
materii malarskiej. Tak np. fragmenty esejów o
malarstwie, opublikowane w książce Wybór i język,
niemal in extenso wkraczają do wierszy. Tak jest w
utworze Wspominając M. (odpowiedni fragment,
Wybór i język, s. 31) oraz Joanna W. (Wybór i język,
s. 8, 10). Czy mamy tu do czynienia tylko z interesującym zabiegiem formalnym, ciekawym
chwytem poetyckim? Myślę, że chodzi tu o coś
więcej. Hoffman chce naprawdę z o b a c z y ć
utrwaloną tę chwilę istnienia, która wymyka się
życiowym, czasowym przebiegom i, w jakiejś mierze, poezji. Chce utrwalić widzialny kształt owej
„trwającej chwili”; określenie to jest zarazem
tytułem książki. W wierszu Nad Wdą pisze:
„milczę tak obraz cechuje malarska miękkość
i ciągle myślę bezsprzecznie jest chwila która
trwa”.
Widzę w tym próbę uchwycenia tego co
najbardziej indywidualne: własnej tożsamości.
Poprzez obcowanie ze sztuką rozjaśnia się
istnienie.
Przyczynia się do tego zwłaszcza szczegół,
detal, który Hoffman przywołuje wielokrotnie,
wprost obsesyjnie w swoich utworach. Istnienie
indywidualne zdaje się przeglądać w szczególe,
zdaje się poprzez szczegół potwierdzać. W ten
sposób ujawnia się egzystencjalna moc szczegółu. Szczegół jest szczegółem egzystencjalnym
– głęboko zakorzenionym w doświadczeniach
indywidualnego istnienia. Charakterystyczny
jest pod tym względem wiersz Dwoje ludzi o zmierzchu, będący rozszerzoną wersją wcześniejszego
wiersza Prowadzony. Dobrze się stało, że poeta
powrócił do dawnego utworu. Uzupełnienie
stanowi właśnie szczegół – „nieustannie żywy
zapach lakieru (?) łódeczki z drewna, od ojca”.
Ten powracający o zmierzchu zapach, chociaż
wydaje się nieprzekazywalny, przejaśnia istnienie. Trwa chwila istnienia.
W swojej wcześniejszej twórczości Hoffman
podejmował w imię „łaski szczegółu” krytykę
ciężarów i uwarunkowań ograniczających człowieka. I chyba łaska została mu udzielona. Stała
się ową – w jego poezji – „trwającą chwilą”.
Marek K. Siwiec, Kazimierz Hoffman (5 czerwca 1928 – 3
marca 2009) – poeta uważności. Pożegnanie, w: „Filo-Sofija”, nr 1, 2008, s. 343-344.
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„Cały własny świat” – o osobowości twórczej i dziele Krzysztofa Derdowskiego (1957–2017)
Krzysztof Derdowski zadziwiał i nadal
zadziwia wielostronnością swoich dokonań.
Ceniony prozaik, poeta, dramaturg, eseista,
krytyk literacki, recenzent teatralny, felietonista,
dziennikarz, autor reportaży interwencyjnych a
ostatnio też krytyk sztuki. Ta wielostronność łączyła się z otwartością na tradycję i współczesność, z
poszukiwaniem i odnajdywaniem formy zdolnej
udźwignąć skrajne doświadczenia człowieka
współczesnego. We wszystkich dziedzinach pisarstwa zostawiał ślad twórczej osobowości, bogatej,
dynamicznej, bo był niezwykły, wyjątkowy.
Twórcze zadanie i pytania – Zrobiłem sobie
ulicę…
Na spotkaniu w Galerii Autorskiej Jana Kaji i
Jacka Solińskiego 22 listopada
2017 r., żona pisarza Krzysztofa Derdowskiego,
Elwira Derdowska podzieliła się
takim wspomnieniem:
Kiedy po śmierci Krzysztofa wróciliśmy z Pragi do domu,
na jego biurku leżał
tom wierszy Herberta. Był otwarty na wierszu zatytułowanym Ballada o tym, że
nie giniemy.
Symboliczny wydźwięk tej sytuacji jest przejmujący. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na
inną jeszcze okoliczność. Wiersz Ballada o tym, że
nie giniemy zamieszczony jest w książce Zbigniewa
Herberta Wybór poezji. Dramaty na stronie 362.
Lecz na tej samej stronie zamieszczona jest
także druga część wiersza Kłopoty małego stwórcy.
Przypuszczam, iż jeden z ostatnich utworów
Krzysztofa Derdowskiego Zrobiłem sobie ulicę…,
zresztą publikowany w „Filo-Sofiji” jeszcze za życia
autora, wyraźnie nawiązuje do utworu Herberta.
Przede wszystkim wskazuje – podobnie jak utwór
Herberta – na podstawowe zadanie i dążenie
poety. Tym zadaniem i dążeniem jest swoiste
zrobienie „całego własnego świata”, i szerzej – refleksja nad procesem twórczym i własną twórczą
drogą. Zadanie to polega na tym, aby „przenieść”
na grunt poezji, by rzec najswobodniej, świat
własnego życia. Jak to dążenie przejawia się w
twórczej drodze Krzysztofa Derdowskiego? Nad
tym i podobnymi pytaniami chciałbym podjąć
refleksję w dalszych rozważaniach.
Właśnie wiersz Zrobiłem sobie ulicę... wydaje
się w tym kontekście szczególnie znaczący.
Zrobiłem sobie ulicę z kamienicami i wilczurem na
rogu
Jest prawdziwa jak myśl o śmierci i uderzenia serca
Z latawcem popielatego nieba nad dachami
Wróblem mokrym na zetlałej kariatydzie
Ma swoich staruszków wyblakłe szyby i szczury
Mieszkam tu z inną żoną paprocią
Nie pamiętam tu siebie ze szkoły średniej
Jestem wreszcie tym kim chciałem być czyli nikim
Poranne cienie topnieją na wystawowych szybach
Chodnik lekko drży jak skóra po kąpieli
Dzieci przy ścianach dojrzewają do miłości i zbrodni
Bramy uchylone na pół litra ze spożywczego
Dodam do tej ulicy zaraz jeszcze resztę miasta
I dalej okoliczne lasy mrówki ojczyznę
Do północy będę miał już cały własny świat
I nie wiem czy wrócę stamtąd
W puencie utworu występuje dziwny paradoks zamknięcia czy zagubienia we własnym

świecie. Po co budować świat, w którym można
zaginąć jak w jakimś labiryncie? Cóż może znaczyć ten paradoks?
Zacznijmy jednak od pytania: co możemy
odnaleźć w owym „zrobiłem sobie”? Na pierwsze
wejrzenie ma ono bardzo zwyczajny charakter.
Wpisuje się, czy nawet zrasta ze światem codziennych czynności. Widziałbym w tym „pomniejszenie” roli podmiotu jako nawiązanie do „małego
stwórcy” z wiersza Herberta.
„Małego” nie tylko względem „Dużego”,
czyli boskiego, lecz w nowym znaczeniu jako
odwołania do widzenia świata przez dziecko.
Proces twórczy ma tu bowiem wiele z kontemplacyjnego zadziwienia dziecka. To dziecko
podczas zabawy na ulicy czy podwórku, podczas
biegania, majsterkowania, składania różnych
elementów potrafi dostrzec to, co pozornie nie
mieści się w najbliższym polu jego uwagi. Ono
pierwsze potrafi dostrzec „latawca popielatego
nieba nad dachami” czy „wróbla mokrego na zetlałej kariatydzie”. W tym poetyckim przybliżeniu
procesu twórczego jest pewna lekkość i świeżość,
jak w określeniu chodnika, który „lekko drży jak
skóra po kąpieli”. To szczególne „zrobienie”
świata dzieje się na naszych oczach. W istocie
jest zarówno tworzeniem i ukazywaniem nowego
widoku świata, jak też twórczym stawaniem się
podmiotu. W tym ukazywaniu i stawaniu mamy
momenty szybszego i zwolnionego pojawiania
się kadrów pamięci. Z jednej strony, możemy
mówić o przyspieszonym, by tak rzec, kursie
dojrzewania – „Dzieci przy ścianach dojrzewają
do miłości i zbrodni”; z drugiej zaś, poeta zwalnia
rytm i pojawia się pewna zastygłość, która kojarzy
się ze spowolnieniem przemijania i zadomowieniem w nieco sennym klimacie tej ulicy. Ulica ta:
„Ma swoich staruszków wyblakłe szyby i szczury”.
A podmiot stwierdza: „Mieszkam tu z inną żoną
paprocią”. Ostatnie skojarzenie wygląda intrygująco. Uważam, że może być rozumiane jako
podkreślenie samotności twórcy. Rzecz ciekawa
– w tym miejscu ujawnia się kolejne nawiązanie
do utworu Herberta, w którym występuje motyw
paproci: potem podziwiam w trawie leżąc paproci
kształt i ogon pawia.
Wszak w tym skromnym i zwyczajnym
„zrobiłem sobie ulicę” skrywa się też, jakże
istotne, odwołanie do estetycznej tradycji i do
pojęcia twórczości poetyckiej. Twórczość w ujęciu Platona to ποίησις: Wiesz, że robota [poíesis]
ma wieloraką postać. Każda działalność, która
powołuje cokolwiek z nieistni w istnię, jest robotą, stąd dzieła wszystkich nauk są robotami,
a wszyscy ludowi dzieje [demiurgói, dēmos – lud,
agei – działać] – robotnymi [poíētai] [...], a
wiesz, rzekła, że nie zowią się robotnymi, lecz
mają różnorakie miana, natomiast z roboty jako
całości wydzielono cząstkę, która odnosi się do
muzyki i mów miarowych, ją określono mianem
całości. Jedynie bowiem tę cząstkę roboty zowie
się robotą, a ludzi, którzy ją posiadają, robotnymi.
Etymologicznie słowo to znaczy właśnie robienie,
sporządzanie, wytwarzanie, wyrabianie, produkowanie, ale także tworzenie, komponowanie i
wreszcie odnosi się do poezji, sztuki poetyckiej.
Poeta, ποιητής, to zarówno wykonawca, twórca,
jak też autor, poeta, kompozytor.
Jak można by rozumieć ów paradoks
zagubienia we własnym świecie? Poeta ukazuje
szczególną niewiedzę. Symbolem tej niewiedzy

jest noc i las. W tym także ujawnia się ów punkt
widzenia dziecka, któremu grozi zagubienie w
lesie. Świat, który powstaje dzięki twórcy, odrywa
się od niego, nabiera samoistnego charakteru.
Ów „cały własny świat” znaczy także „świat,
który zaczyna żyć własnym życiem”. Ale twórca
odczuwa niepokój. W istocie ten niepokój go
wręcz trawi. Czy ten świat, który stworzył, będzie
zdolny do samodzielnego funkcjonowania? Ale
zagubić się w tym świecie może dalej znaczyć:
zaginąć w nim. Czyli popaść w niepamięć. Czym
byłaby zatem ta zasadnicza wątpliwość odnośnie
powrotu z tego świata? To jest dalszy ciąg starań
i zmagań o pamięć. Wrócić z tego świata znaczy:
nie przepaść w niepamięci. Rzekłbym: stanąć na
jego straży. Być tym, który ma do niego klucze i
otwiera do niego symboliczne wrota. To znaczy
sprawić, iż nasza osobowość twórcza stanie się
swoistym kluczem i „zaklęciem” do tego świata
dla innych, którzy przyjdą po nas. Związane z tym
paradoksem lęki, obawy, wątpliwości stanowią od
tysiącleci ważny motyw tworzenia. Sięgnijmy raz
jeszcze do utworu Herberta:
Nikomu nie przekażesz wiedzy
twój tylko słuch jest i twój dotyk
na nowo musi każdy stworzyć
swą nieskończoność i początek.
Właśnie w tym rzecz. To jest wątpliwość
i dylemat, na który nie ma racjonalnej odpowiedzi. Czy przetrwa to, co stworzyliśmy, skoro
indywidualność twórcza wydaje się nieprzekazywalna? A jednocześnie owo stworzenie swej
„nieskończoności i początku” zdaje się graniczyć
z cudem? Zatem ów powrót z „całego własnego
świata” ociera się o możliwość iluzoryczną. W jaki
sposób jest zatem
możliwy ów powrót ze swego twórczego
świata? Jak możemy stać się posłańcami do innych, do żyjących? Czy, innymi słowy, ten twórczy
świat okaże się na tyle żywotny, abyśmy mogli być
jako twórcze osobowości, które dają się z niego
odczytać, jego „przewodnikami”; czyli tymi, którzy będą wprowadzać weń swoimi dziełami oraz
związanymi z nimi czynami, a może też legendą,
którą zostawiamy do jego walorów i uroków?
Utrwalić go w pamięci. I powrócić na drogę
twórczą. Odnaleźć w sobie nową energię.
„Człowiek współczesny”
Krzysztof Derdowski odznaczał się przenikliwym intelektem, żywą wyobraźnią, dogłębną
intuicją. Cechowała go rozległa erudycja, którą
nieustannie wzbogacał. Swobodnie poruszał się
w historii literatury, jak też w literaturze współczesnej czy krytyce literackiej. Chłonął i przyswajał
nowe lektury. Od początków twórczej drogi wczytywał się w dzieła poetyckie, filozoficzne, religijne,
mistyczne. Podejmował z niespożytą energią
nowe projekty i z poświęceniem urzeczywistniał
je. Lecz jego twórcza aktywność miała swoją
drugą dramatyczną stronę. Bywało, że dopadał
go i trawił niepokój trudny do opanowania. Za
dar twórczości płacił trudną do określenia cenę
wewnętrznego rozchwiania i cierpienia.
W swoich książkach K. Derdowski ukazuje z
zaskakującą inwencją powikłane losy bohaterów.
Nośnymi metaforami lub parabolami dokonuje
wglądów w sytuację człowieka w świecie współczesnym i rozpoznaje jego kondycję. W wierszu
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Człowiek współczesny, który otwiera książkę Czasowo
nie ma wieczności (1985), jego poetycki debiut,
pisze:
Nie byłem dotąd człowiekiem współczesnym
to trudne zajęcie –
trzeba nosić pasiak myśleć o inkwizycji
znać obce języki i egzystencjalistów
Człowiek współczesny co chwilę spotyka siebie
w dziewczynach z małych miasteczek
w zwykłych przedmiotach w zbrodni
i to jest jego wielokrotna osobowość
Krzysztof Derdowski poprzez podmiot
utworu, który przekornie deklaruje, że nie był
dotąd człowiekiem współczesnym, formułuje
zadanie poety-twórcy, które toruje mu własną
drogę do współczesnego świata i kultury. Drogę
rozumienia sytuacji człowieka współczesnego w
jej złożoności. Współczesność jest tu rozumiana
jako sfera szeroka, ale i labiryntowa. Zadanie
jest rozmaicie ukierunkowane i obejmuje różne
odniesienia. Szczególnie ważne jest odniesienie
moralno-etyczne do wymogów, jakie wynikają
z refleksji nad horrendalnymi wydarzeniami o
charakterze ludobójczym w dziejach ludzkich –
„trzeba nosić pasiak myśleć o inkwizycji”. Zadanie
to wymaga od poety znajomości języków i filozofii. Zwłaszcza ta ostatnia jako uniwersalny język
kultury europejskiej wskazuje ukierunkowanie
tego zadania w labiryntach współczesności. Stąd
też ona razem z poezją stanowi język dramatu
ludzkiego egzystowania. Lecz to zadanie ma też
w sobie inny kierunek o innym napięciu. Jest nim
odniesienie do zwykłego życia w „małych miasteczkach” oraz jego atrakcji, czyli „dziewczyn” i
„zbrodni”. Dopowiedzmy też, iż K. Derdowski w
swojej twórczości prozatorskiej i dramaturgicznej
intensywnie eksploatuje horrory, jakie rozgrywają
się w owych symbolicznych czterech ścianach.
Sądzę więc, iż w podjętym przez Niego zadaniu
twórczym istotną rolę odgrywa szczególna oś
dramaturgiczna, którą tworzą przeciwstawione
sobie odmienne sposoby bytowania, związane
z różnymi sferami kultury, tą „wyższą” i tą „niższą”. Te sposoby bytowania w różnorodnych
wzajemnych odniesieniach stanowią artystyczną
odpowiedź na rozpoznane zagrożenia i pokusy
świata. I co nader ważne – budują ową „wielokrotną osobowość” człowieka współczesnego,
która ma być dla niego wsparciem w spotkaniu
ze światem, a której trudności tak przekonująco
w wybrzmiewają w wierszu. Wszak zadanie poetytwórcy w twórczości K. Derdowskiego ma głębszy
sens. Jego bohaterowie zanurzeni są w realia
naszych czasów, w owe wyższe wymagania i niższe
pokusy, noszą w sobie piętno zbłądzeń, upadków,
dramatów. Zmagają się z przypadłościami życia
i w tych zmaganiach dojrzewają do zrozumienia
uniwersalnej misji, która im przypada. Dźwigają
ciężar swego powołania, gdyż stają się twórcami,
czyli tymi, którzy potrafią rozpoznawać swój los.
Krzysztof Derdowski znakomicie pokazał egzystencjalne i metafizyczne napięcie związane ze
stawaniem się twórcą w wierszu O bohaterach:
Spójrz na bohaterów w chwili gdy jeszcze nic się nie
stało
w skupieniu mierzą się z przyszłym losem
pozwalają dojrzewać w sobie wielkim czynom
powoli odwykają od ojców matek żon
Są tak poważni jak wieczór i kwitnienie wiśni
ich troską staje się wieczność
liścia potrąconego przypadkiem
człowieka spłoszonego pięknem nagłym
Trwają lecz tak jakby mieli umrzeć w tej chwili
więc stają się wolni
dlaczego współczują najmniejszej twej krzywdzie
i tacy dopiero wstępują w mit

W twórczym stawaniu poeta dojrzewa do
wymogów swego losu: do akceptacji konfliktów
z bliskimi, rozumienia samotności, do borykania się z własnymi i bliźnich słabościami oraz
ułomnościami, przede wszystkim zaś dojrzewa
do wierności swemu powołaniu. Jest w tej charakterystyce bohatera-twórcy nader szczególny
rys. Jest nim empatia, która w połączeniu z
wrażliwością i uważnością nabiera unikalnej
głębi. W tak stanowionej empatii – w tym, że
„współczują najmniejszej twej krzywdzie”, jest
niezwykły ładunek etyczności, która wynosi
to, co moralne, do sfery własnej egzystencji i
własnej metafizyczności. W „człowieku współczesnym” i „bohaterach” K. Derdowskiego
skrywa się głęboki namysł nad kondycją ludzką.
I można także, zwłaszcza w owej empatii, dostrzec istotne rysy twórczej osobowości poety.
Bunt i rozpacz
Derdowski w swojej twórczości czerpał z
doświadczeń buntu, rozpaczy, oporu przeciwko różnym formom przemocy i zła. To były
jego twórcze żywioły. Doświadczenia te tworzyły
ferment w jego życiu i stanowiły mocny zaczyn
powstających utworów. Należały do źródeł jego
twórczości. Czerpał z nich, by ukazać prawdę
o naznaczonym cierpieniem losie człowieka.
Jego rozumienie buntu miało swoje zakorzenienie w codzienności lat 60., 70. ubiegłego
wieku – w latach jego wczesnej młodości, i w
różnych ówczesnych nurtach kulturowych,
jak np. kontrkulturze i buncie hipisów. To
był także dojrzewający bunt artysty przeciw
ustalonym drobnomieszczańskim porządkom
życia, który dla ochrony i rozwoju twórczych
potencji odczuwał sprzeciw wobec przyjęcia
reguł i ról, jakie miały określać stabilność w
życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym.
Niemałe znaczenie dla jego postawy miał ojciec Feliks, jego opowieści wojenne i poglądy
antykomunistyczne oraz wujek Oleś, który
należał do podziemia niepodległościowego
i przebywał kilka lat w celi śmierci. W jego
pojmowaniu bunt łączył się ze specyficznie
rozumianą metafizyką, jako dojrzewanie bohatera-twórcy do wejścia w sferę mitu (jak w
wierszu O bohaterach).
Bunt zaś w wymiarze społeczno-politycznym był sprzeciwem wobec nieprawości
komunistycznego panowania – sprzeciwem
przeciwko ekonomicznemu wyzyskowi i politycznemu uciskowi. W czasach późniejszych
sprzeciw skierowany był przeciwko ideologii,
która przybrana w szaty neoliberalne, uprawiała apologię rynku i silnych, którzy nie zawracają
sobie głowy biedą i wykluczeniem słabszych.
Bunt ten w żadnej mierze nie pomniejsza
znaczenia buntu przeciwko skończoności i
złu, który zawsze jest istotnym, metafizycznym
rysem sztuki. W wymiarze artystycznym K. Derdowski przywiązywał ogromną wagę do zadania
realistycznego opisania świata, traktując je jako
punkt wyjścia do ujęcia sytuacji i wydarzeń pełnych komplikacji i węzłów tragicznych. Dokładnie wiedział, a była to wiedza tak elementarna
jak oddech, że sztuka zawdzięczała swą głębię,
ukazując problemy społeczne w doświadczeniu
tragiczności istnienia. Współcześnie występuje
ono pod nowymi postaciami, a które, ze swej
istoty, nie mogą znaleźć rozwiązań uśmierzających gorycz życiowych utrapień na płaszczyźnie
socjalnej.
Należał do założycieli NZS-u na uczelni,
w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Bydgoszczy. W latach 80. podejmował działalność opozycyjną i konspiracyjną w ruchu
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społecznym Solidarność. Pomagał m.in. Adamowi Sikorskiemu, solidarnościowemu opozycjoniście, drukować w jego domu pismo „Być
Sobą” i ulotki. W jego buncie było miejsce na
tę siłę, którą Zbigniew Herbert – jakże ważny
dla niego poeta – nazywał „potęgą smaku”.
Czyli na smak, w którym są „włókna duszy i
chrząstki sumienia” (Potęga smaku). Smak,
który traktuje estetykę jako sojuszniczkę etyki.
Smak, który do wzniecenia zarzewia buntu
potrzebuje „odrobinę koniecznej odwagi”.
Dla Krzysztofa Derdowskiego nader ważne były
etyczne przesłania sztuki w obliczu przemocy
polityki czy ideologii, których nośnikiem jest
także forma, i szerzej, sfera estetyczna. Jego
twórczości towarzyszył coraz żywszy oddźwięk.
Publikował swoje utwory, prozę i szkice krytyczne, w czołowych pismach literackich, m.in. w
„Twórczości”, „Toposie”, „Kwartalniku Artystycznym”, „Wyspie”.
Miał zadziorne, ostre publicystyczne pióro.
Krytykował, obnażał, wchodził w polemiki. Występował przeciwko pazerności, zawłaszczaniu,
pysze, rozleniwieniu, rzekłbym, „rozwielmożnieniu” sytych misiów. Był ostrym krytykiem tego, co
łączyło się z bezwzględnym panowaniem rynku
i politycznymi powiązaniami sił starego PRLowskiego reżimu. Wykazywał uczulenie na mielizny skrajnych ideologii, szczególnie lewackich.
Jego praca jako redaktora naczelnego dziennika
„Ilustrowany Kurier Polski” (2000–2003), później
reaktywowanego (2012) i szeroka współpraca
z portalem Bydgoszcz24, gdzie zamieszczał
recenzje teatralne, relacje ze spotkań w Galerii
Autorskiej Jana Kaji i Jacka Solińskiego, teksty publicystyczne, reportaże interwencyjne, wywiady,
jeszcze bardziej sprawiły, że stał się w Bydgoszczy
osobą nie tylko znaną, ale i popularną. Miał też
przeciwników. Przyjmował to jako rzecz naturalną. „Bo ja jestem wyrazisty” – mawiał czasami
o sobie. Jednym z najważniejszych motywów,
który nieustannie powracał w dyskusjach z
Krzysztofem, była rozpacz. „Piszemy z rozpaczy” –
powtarzał. Czym była dla niego rozpacz? To była
rozpacz wysokiej próby. W rozpaczy widział siłę
twórczą. Łączył ją z powagą zadania twórczego i
odwagą w jego urzeczywistnianiu. Rozpacz nie
oznaczała rezygnacji czy poddania. Nie było w
niej żadnego załamywania rąk ani głośnego lamentu. Skrywała się w podwalinach osobowości
podstawowej pisarza i chociaż silnie przejawiała
się w Jego twórczości, to jakby z ukrycia. Stanowiła
ważne źródło twórczości. W tej rozpaczy było
szczególne wołanie, które niczym echo, niosło
w sobie skryte wy-wołanie. Jakby bezgłośny krzyk
wewnętrznej grozy, który niesie z sobą zaklinanie, jako właśnie wy-wołanie twórczego stanu.
To wołające wy-wołanie emanowało z niego.
Przejawiało się w energii, wręcz energetyczności, nacisku w głosie, w przejęciu, w spojrzeniu
i w skupieniu rysów twarzy. Było wezwaniem
do twórczego stawania się mimo nieusuwalnej
grozy istnienia. Miało w sobie powagę zbliżenia
się, dotknięcia w szczególnej odsłonie tajemnicy,
która przenika życie twórcy, skrywa się w jego
losach, a czasem odsłania się. To było wołanie
pulsujące znaczeniami, dynamiczne, jak coś żywego, co nie poddaje się przekształceniu w rytuał
czy w formę. To był klucz, który nieustannie coś
otwiera, inicjuje, sprzeciw otwierający dysputę.
Stanowiło ogniwo spotykających się, bliskich
sobie twórców, ich twórczych dróg. Przede wszystkim jednak sytuuje rzecz całą w egzystencjalnej
głębi i metafizycznej istotności. To było wołanie,
co z samego egzystowania przywołuje skryte źródło twórczości, a jednocześnie wy-wołuje, czyli
dokoñczenie na str. 30
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otwiera się na twórcze źródło. Wydobywało się
ono jakby z ciemnej studni życiowych zawirowań,
źródłowych doświadczeń i wybiegało naprzeciw
jego twórczego losu. Wołało z powikłanej głębiny i wy-woływało siebie dalej, gdzieś tam, hen,
ku skrawkowi nieba. Wydobywało się z mroku,
ale niosło w sobie znak otwarcia, niczym obraz
skrawka nieba, który ukazuje się ze studziennej
głębiny. Otwarcia na to, co niepojęte, na tajemnicę twórczego bycia. Nie miało to nic albo niewiele wspólnego z charakterystyczną dla naszych
czasów presją, natłokiem, nadmiarem, inflacją
rozpaczy i znerwicowania. Idzie tu o rozpacz
zakorzenioną w doświadczeniu egzystencyjnotwórczym. Wielorako przefiltrowaną, poetycko i
filozoficznie. Zwłaszcza przez lektury Sørena Kierkegaarda, Fiodora Dostojewskiego, Fryderyka
Nietzschego czy Martina Heideggera. Przez inne
ważkie lektury, których tu nie sposób wymienić.
Ale w jego dziełach znajdowało się także miejsce
na wzajemne rozumienie się, na wybaczenie win,
na najzwyklejsze gesty dobroci. Rozpacz i zło nie
miały w nich ostatniego słowa.
Ostatnie wiersze
Krzysztof Derdowski wrócił niedawno,
bodaj w zeszłym roku, czyli po długiej przerwie
do poezji, która była najważniejsza u początków
jego twórczej drogi. Mówił o tym powściągliwie.
Przywoływał rozmowy z Jerzym Szatkowskim,
który prosił go o wiersze do „Okolicy Poetów.
Kwartalnika”. Ważne było dla niego stwierdzenie
Jurka: „Krzysztof, jak ktoś był poetą, to będzie
nim zawsze”. Więc te ostatnie wiersze ukazały się
w „Okolicy Poetów. Kwartalniku” (nr 77/119,
2017), i w „Filo-Sofiji” (3/I/, 2016). Niedawno
miałem w ręku ten numer „Okolicy Poetów” i
zobaczyłem w nim te same trzy utwory i w tej samej kolejności, co w „Filo-Sofiji”. Więc z nowych
wierszy Krzysztofa do publikacji w obu czasopismach zostały wybrane przez Jurka Szatkowskiego
i przeze mnie całkowicie niezależnie od siebie
trzy te same utwory. W tych wierszach istotną rolę
odgrywa refleksja o poetyckim stwarzaniu świata,
o czym już pisałem wcześniej. To stwarzanie zaczyna się od tego, co najbliżej, od ulicy, przy której
poeta mieszka. Dalej zatacza coraz szerszy krąg,
który obejmuje „resztę miasta / I dalej okoliczne
lasy mrówki ojczyznę”. Prawda tego świata zostaje
poświadczona przez takie doświadczenia, jak
„myśl o śmierci i uderzenia serca”. W utworach
tych Derdowski szczególnie przejmująco splata
motywy twórczości i tonięcia. Przytoczę wiersz
bez tytułu ***toniesz cały czas:
toniesz cały czas
na nocnej ulicy i w pościeli
i nie będzie pomocy znikąd
musisz więc bić rękoma
biec odbijać się
musisz też marzyć i tworzyć
bo przecież toniesz
w mule lat
w słowach i ludziach
uśmiechaj się do psów kotów i powietrza
matką niech ci będzie chwila
i smak czegoś dobrego niech będzie z tobą
bo przecież toniesz
zapomnij o wczoraj dziś i jutro
nie chwytaj się ludzi ani rzeczy
nie wzywaj pomocy
ani niczego co lubisz
bo musisz być sam
i toń lekko jakby nigdy nic
papierosa?

Warto zauważyć, iż motyw tonięcia występuje też w przywoływanym już utworze Człowiek
współczesny. W tych utworach tonięcie przenika
rozmaite sfery bycia poety. A w wierszu Wiejska
sielanka pojawia się obraz krowy, która weszła w
bagnisko i pośród swoich towarzyszek pogrąża
się w topieli:
Miałem wtedy siedem lat
Ale do dziś pamiętam tę krowę tonącą w nadnoteckich
bagnach
mleko mięso idące do ziemi
krowie oczy nad torfowiskiem
zapadnięcie życia na zawsze w głąb bagna
obok szczekającego radośnie psa
i skubiących trawę tej samej ziemi innych krów
jakby nigdy nic
tak wiele wówczas zrozumiałem
Szczególnie przejmująco ukazane zostaje
to tonięcie na tle sielankowego i obojętnego
świata.
„Straszne piękno” świata
Czy w pisarstwie K. Derdowskiego, na
horyzoncie Jego niedokończonej twórczej
drogi można dostrzec pewien „punkt zbiegu”
różnych porządków: etycznego, estetycznego,
metafizycznego, mistycznego? Czym miałby
być ten „punkt”? Czy może to być szczególne
otwarcie na „straszne piękno” świata?
Krzysztofa Derdowskiego trawiła rozpacz.
Ale rozpacz nie przesłaniała mu świata. Była
w niej, jak już mówiłem, odwaga. W wierszu
Wyjść naprzeciw, który pochodzi z drugiej książki
poety Postaci
i cienie (1986), czytamy: „O świecie
zupełnie poza wierszem niepoczytalnym”.
W utworze tym po pierwszym wersie: „O
prawdziwym przeznaczeniu atomu nie myśleć
teraz”, następuje długie wyliczenie rozmaitych
sytuacji, wydarzeń, skojarzeń, które wprowadza
czytelnika w zakamarki poetyckiego świata
Derdowskiego. Utwór kończy wers: „nie myśleć
tylko wyjść naprzeciw”. To była także odwaga
wychodzenia poza rozmyślanie. Odwaga
zmierzenia się ze światem „niepoczytalnym”,
który jest poza wierszem. Wychodzenia naprzeciw w czy ku „niepoczytalności świata”.
W tym „wyjściu naprzeciw” był egzystencyjny,
z głębi doświadczenia, wybór i egzystencjalna
decyzja. Rozumiem to jako decyzję kontynuacji
twórczej drogi. Wydaje mi się, że zdobywał się
na decyzję rzucenia się w świat, co odbieram
jako wyjście naprzeciw trudom i radościom
tworzenia. Niezależnie od grozy czy szaleństwa,
niezależnie od tego, co może się wydarzyć. W
tej odwadze, w tej
decyzji, widziałbym otwarcie na twórcze
źródło. Na możliwości, których nie można
przewidzieć ani wyczerpać. Czy można by nazwać ten punkt, który widziałbym jako twórcze
źródło, „strasznym pięknem” świata?
W jednej z naszych rozmów Krzysztof
nawoływał: „Za pozdrawianie świata. Bo światu
się to należy. Jest strasznie piękny”. Sądzę, iż
tę straszną piękność świata, która nie wyklucza
„sielankowej” obojętności na dramat ludzkiego
bycia, na rozpacz, obejmuje pisarz trudną,
jakże fascynującą, afirmacją.
Przyjaźń
Z Krzysztofem łączyły mnie, przez blisko 40 lat, więzy najszczerszej przyjaźni. Była
to przyjaźń wypróbowana w przełomowych
sytuacjach życiowych. Była to także przyjaźń
wypróbowana w rozmaitych odniesieniach

do epokowych wydarzeń pod koniec XX w. i
związanych z nimi przemian, takich zwłaszcza,
jak uczestnictwo w wielkim ruchu Solidarności,
w opozycji i konspiracji lat 80. Echa i dramaty
tych zaangażowań przenikały do twórczości.
Jak np. echa wspólnej wyprawy 16 grudnia 1981
r. do Gdańska dla wyrażenia postawy solidarności z buntem robotników, obywateli przeciw
wprowadzeniu stanu wojennego i niszczeniu
aspiracji związkowych, demokratycznych, wolnościowych. Żywiołem tej przyjaźni były ciągłe
rozmowy o trudach i radościach życia poświęconego tworzeniu, dysputy o poszczególnych
utworach, o literaturze, zwłaszcza o poezji, o
filozofii. Braliśmy udział w niezliczonych spotkaniach autorskich, sympozjach literackich
czy audycjach radiowych. Przyjaźń ta została
poświadczona nieoszacowanym darem, jakim
była książka Krzysztofa o moim pisaniu.
Świętowaliśmy wspólnie rozmaite wydarzenia życiowe i literackie. Nie tak dawno,
3 czerwca, jego 60. urodziny. A 5 czerwca
w Salonie Hoffman w Bydgoszczy Krzysztof
aktywnie uczestniczył w moim wykładzie o
poezji Kazimierza Hoffmana „W drodze do
Poety”, oraz w debacie, którą przygotowałem i
prowadziłem. Zaś 7 czerwca wspólnie z Krzysztofem i Grzegorzem Grzmot-Bilskim dyskutowaliśmy w radiu PiK o twórczości Kazimierza
Hoffmana. Jeszcze w lipcu było też spotkanie
poetyckie w gościnnym mieszkaniu, poety,
Wojciecha Banacha, na którym Krzysztof żywo
i, jak to on, z zacięciem krytycznym, komentował prezentowane utwory. Ważnym dla nas
miejscem stała się Galeria Autorska Jana Kaji
i Jacka Solińskiego. Jeszcze 10 sierpnia w GA
Krzysztof zabierał głos na spotkaniu autorskim
ks. Franciszka Kameckiego, na którym były
prezentowane wiersze z najnowszego tomu
księdza-poety Gniew, czytanie miasta. Na tym też
spotkaniu Bogdan Chmielewski, znany artysta,
profesor UMK, o którym w ostatniej „Filo-Sofiji” ukazał się esej Krzysztofa, zapraszał do siebie
do Lucimia. Mieliśmy tam jechać wspólnie we
wrześniu. Na tym ostatnim spotkaniu w GA
siedzieliśmy obok siebie. Później udaliśmy się
do Karczmy Młyńskiej. Krzysztof mówił wówczas, że już kończy powieść Kiedy umierałem,
nad którą pracował przez ostatnie lata. Jej
fragmenty czytał na spotkaniu autorskim w
zeszłym roku w Salonie Hoffman w Bydgoszczy.
Mówił, że są w niej opisy stanów mistycznych.
Mówił też, że ma już puentę i sygnalizował jej
charakter. Uznawał tę powieść za najlepszą
w swoim dorobku. Był nią bardzo przejęty.
Miałem poczucie, że to niezwykle istotne literackie spełnienie, które daje mu szczególną
satysfakcję i dalszy rozpęd. Jeszcze 23 czerwca
tego roku odbierał w Bydgoszczy nagrodę w
konkursie o Strzałę Łuczniczki, w dziale proza
i esej, za Plac Wolności. Fragmenty tej książki,
na którą złożyły się dwa obszerne opowiadania
Plac Wolności i Uciekinierzy, były publikowane w
„Toposie”. Książka ta zebrała bardzo dobre,
wręcz znakomite, recenzje, m.in. w „Wyspie” i
„Toposie”, i potwierdziła renomę autora jako
świetnego prozaika.
Odszedł nagle, w twórczym rozpędzie,
w pełni artystycznego rozkwitu. Krzysztof
Derdowski był i jest twórcą o wielkiej mocy
duchowej. Wstępuj Krzysztofie, śladem tych
bohaterów z wiersza O bohaterach, którzy „współczują najmniejszej twej krzywdzie” – w mit.
Marek K. Siwiec, „Cały własny świat’ – o twórczości Krzysztofa Derdowskiego (1957 – 2017)”, „Filo-Sofija”, nr 4/II,
2017, s. 191-204.
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Integracja Ukraińców w Polsce (2)
ciąg dalszy z poprzedniego numeru
Poziom wykształcenia w zasadzie nie
różni się w zależności od płci, co na pewno
świadczy o równouprawnieniu w dostępie
do oświaty na Ukrainie. Znaczny odsetek
imigrantów z wyższym wykształceniem, a
przeważający ze średnim może świadczyć o
dużej mobilności tej części populacji. Lepsze
przygotowanie zawodowe i wykształcenie
ogólne sprzyjają odwadze przy podejmowaniu trudnej decyzji o imigracji, podczas
której występuje znacznie więcej problemów
niż przeciętnie w kraju ojczystym. Młodzi
poprzez intensywne korzystanie z mediów
informatycznych, w tym społecznościowych, są lepiej poinformowani o kraju, do
którego zamierzają wyjechać. Bariera lęku
wynikła z nieznajomości kraju docelowego
jest mniejsza.
Procent

Czas
przebywania

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Do roku

49,34%

43,47%

55,22%

Do dwóch
21,96%
lat

24,83%

19,09%

Powyżej
28,56%
dwóch lat

28,26%

28,86%

Tabela 2. Czas przebywania w Polsce
Najwięcej respondentów, gdyż około
56,18% przebywa w Polsce do roku. Znamienne, że dłuższy ponad 2-letni pobyt mają
na swoim koncie mężczyźni, co podkreśla
zarówno patriarchalny układ stosunków społecznych na Ukrainie jak i odwieczną zasadę
emigracji ludzi ze Wschodu: najpierw wyjeżdżają mężczyźni, a potem, po ich ustabilizowaniu się sprowadzają do siebie rodziny, a
także torują drogę innym kobietom chętnym
do pracy. Większa liczba ukraińskich migrantów mężczyzn wynika też ze wspomnianej już
ucieczki przed wojskiem po roku 2004.
W 2017 roku w skali kraju wydano obywatelom Ukrainy 192.547 zezwoleń na pracę,
z tego najwięcej w kategorii robotników przemysłowych i rzemieślników (61 218), pracowników
przy pracach prostych (58 777) oraz operatorów i
monterów maszyn i urządzeń (40 294)1. W 2017
roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy oświadczenia o zamiarze powierzenia
pracy cudzoziemcom zgłoszono dla 18.611
Ukraińców i dla 11.512 Ukrainek2.
Uzyskanie pracy i relatywnie wyższych
zarobków, a tym samym poprawy swojej
sytuacji materialnej i podniesienie jakości
życia – oto główne motywy imigracji ukraińskiej. W rozumieniu imigrantów ma to ich
to uwolnić od losu większości rodaków w
kraju, jak też postawić na uprzywilejowanej
pozycji po ewentualnym powrocie. Nie są to
jednak jedyne motywy migracji. Szczególnie
młodzi migranci liczą również na zdobycie
doświadczenia, w tym przede wszystkim
zawodowego, a – także na sprawdzenie się
w nowych warunkach. Często – jak to w
młodym wieku bywa – liczy się na przygodę.
Są również motywy bardzo osobiste, które
nakładają się na wymienione powyżej, bądź
są decydujące. Te indywidualne motywy,

na kartach „starej” literatury kryły się pod
zjawiskiem ucieczki do klasztoru lub wojska,
ale także za granicę (vide Stanisław Wokulski
z Lalki Bolesława Prusa), a związane były z
osobistymi problemami. „Nowy świat” bywa
ułudą „nowego życia”, choć bardzo często
źródło problemów tkwi w samym sobie, a
od siebie nie ma przecież ucieczki. Niemniej
„emigracja daje niesamowitą szansę pozostawienia wszystkiego poza sobą i rozpoczęcia
od nowa. Można uciec od niechcianej pracy,
plotek, obgadywania i ciągłych docinków
sąsiadów. Małomiasteczkowego życia, gdzie
każdy chce ci mówić, jak masz postępować.
Pozwala zostawić za sobą prześladowania
współmałżonka czy partnera, docinki i złośliwe komentarze innych. Londyn odkreśla
to wszystko grubą kreską i można zacząć
inaczej, tak jakbyśmy chcieli. Co prawda
istnieją poważne ograniczenia finansowe,
ale kolor włosów, wybór ubrań, kolczyków,
tatuaży jest tylko i wyłącznie naszą sprawą.
Nikt nie kwestionuje wyboru partnera jeśli
chcemy z kimś być. Poglądy polityczne,
orientacja seksualna, wyznawana religia –
to indywidualna sprawa. W Londynie każdy
ma prawo do własnych decyzji, uczenia się
na własnych błędach, jeśli tylko zechce.
Wolność. To przyciągało wszystkich, nie
tylko Polaków. Zwykły Kowalski wtapiał się w
międzynarodową społeczność, sam sobie organizował życie, często zupełnie od nowa”3.
Zjawisko „emigracji ku wolności” ma miejsce
także obecnie i nierzadko posiada źródło
społeczno-kulturowe. Nie ulega jednak wątpliwości, że motyw emigracji w przypadku
każdej osoby jest inny, choć można mówić o
jednym wiodącym, a także o tym, który będąc
spleciony z pozostałymi, w tym z wiodącym,
spowodował podjęcie ostatecznej decyzji.
Zazwyczaj ten ostatni motyw tkwi głęboko
w świecie intymnym człowieka i ma jakby
charakter „kamyka do lawiny”.
Imigracji ukraińskiej w pewnym stopniu
dotyczy zjawisko brain waste, czyli marnotrawstwa mózgów, polegające na tym, że pracuje
się poniżej poziomu swego wykształcenia
i kwalifikacji, gdyż przeważająca część imigrantów to jednak nie klasa ludowa o podstawowym bądź zawodowym wykształceniu,
której w badanej grupie było 30 procent. Nie
ulega wątpliwości, że imigranci nabywają w
Polsce różne kwalifikacje, w tym bardzo specjalistyczne, czego dowodem są odpowiedzi
na pytanie 5. Główną przyczyną takiej sytuacji jest różnica w rozwoju cywilizacyjnym,
przede wszystkim technologicznym oraz w
zakresie organizacji pracy, między Polską a
Ukrainą.
Na pytanie 5 Czy od Polaków można się
czegoś nauczyć? pozytywnie odpowiedziało
70,83% respondentów, w tym o 8 punktów
procentowych więcej mężczyzn niż kobiet,
co może świadczyć o silniejszym wiązaniu
motywacji poznawczych z zarobkowymi przez
mężczyzn, ale też o ich wyższym stopniu
refleksyjności. „Nauka” oczywiście dotyczy
przede wszystkim tylko kwalifikacji zawodowych i języka, ale także szeroko pojętych
kompetencji kulturowych. Póki co nie zauważono jednak wśród Ukraińców trendu
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systematycznego podnoszenia kwalifikacji
na kursach lub w szkołach. Wzmaga się natomiast mobilność. Znaczna część bowiem nie
zadowala się pierwszą pracą, gdyż zazwyczaj
nie pozwala ona im stać się niezależnymi finansowo, a poza tym w dalszym ciągu trudno
w Polsce o dobrze płatną pracę stałą.
Na pytanie otwarte Czego nauczyłem się
od Polaków? odpowiedziało 47,18% respondentów, z tego większość osób ze średnim i
wyższym wykształceniem oraz w przewadze
kobiet.
Odpowiedzi na to pytanie dotyczą w
pierwszym rzędzie kwalifikacji zawodowych, a
potem kultury pracy, kultury bycia, a następnie organizacji życia społecznego i państwa.
Wskazują na znaczne różnice w tych dziedzinach między Polską a Ukrainą. Szczególnie
dramatycznie i wzruszająco zarazem brzmi
wypowiedź K44 (ze średnim wykształceniem),
że w Polsce nauczyła się „żyć po ludzku”.
K25 (ze średnim wykształceniem) wskazuje na naukę rzetelnej pracy, podobnie
jak jej koleżanka K27 (ze średnim wykształceniem). Na „naukę pracy” wskazują nawet
M41 (z wyższym wykształceniem), K51 (ze
średnim wykształceniem) i K53 (ze średnim
wykształceniem). Pracowitości uczy się też
młoda K24 (z wyższym wykształceniem), ale
też zwraca uwagę na – godną naśladowania
– „polską afirmację życia, wręcz radość życia”.
K25 z wyższym wykształceniem mówi o polskim pracoluboju. K38 wskazuje na szacunek
dla danego słowa, a K34 na umiejętność
dochodzenia swoich praw. K55 (z wyższym
wykształceniem) i M29 (z podstawowym wykształceniem) twierdzą, że od Polaków uczą
się odpowiedzialności, punktualności, a K39
(z wyższym wykształceniem), że pobiera nauki
w zakresie: odpowiedzialności, dokładności,
punktualności i kultury bycia. Na godną naśladowania kulturę życia codziennego wskazuje
wielu respondentów (M22, M30, M35).
O kulturze bycia mówi K21 (z zawodowym wykształceniem) i K40 (z zawodowym
wykształceniem). K28 (ze średnim wykształceniem) nazywa to „nauką kultury i porządku”,
podobnie jak K29 (ze średnim wykształceniem). M25 pisze wręcz o nauce „życia po
europejsku, po nowemu”. Dla K25 ważna jest
nauka staranności w pracy i gospodarności.
K49 (ze średnim wykształceniem) wskazuje na
naukę prowadzenia gospodarstwa domowego. M53 napisał wprost, że uczy się od Polaków
uprawy kwiatów i roślin ozdobnych. Wielu
respondentów chwali porządek na drogach i
przestrzeganie przepisów drogowych. Ukraińcy bardzo szybko i ze swoistą satysfakcją osób
osiągających nową umiejętność, dostosowują
się do polskiego porządku na drogach.
O nauce szacunku dla ludzi pisze K41
(ze średnim wykształceniem), a tolerancji
M30 i K30 (z wyższym wykształceniem). Na
szacunek w stosunkach międzyludzkich zwraca uwagę K33 (ze średnim wykształceniem).
Na polskie wzory życzliwości i chęci pomocy
drugiemu człowiekowi wskazuje K31 (ze
średnim wykształceniem), K21 (z podstawowym wykształceniem) i K35 (z wyższym
wykształceniem). Prawdomówności uczy się
M54 (ze średnim wykształceniem), podobnie
jak M55 (ze średnim wykształceniem), który
nazywa to „prostotą”, zapewne w odróżnieniu
od postbizantyjskiego zagmatwania relacji
międzyludzkich. Godnym naśladowania jest
też polski patriotyzm (M30).
dokoñczenie na str. 32
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Integracja...
Razem

Mężczyźni

Kobiety

język

42,03%

28,95%

55,12%

inna kultura

9,57%

9,56%

0,10%

inne zwyczaje

5,54%

7,15%

3,94%

inne zainteresowania

4,96%

4,37%

1,56%

niechęć ze strony Polaków

5,31%

6,79%

3,83%

brak czasu

7,26%

9,20%

6,32%

nic nie stoi na
przeszkodzie

30,98%

29,68%

32,29%

brak odpowiedzi

3,22%

Procent

powyżej 34
91,66%
18,34%

do 34
95,00%

normalnie

5,00%

powyżej 34

dobrze

45,45%

Analiza wyników zawartych w tabeli
2 wskazuje na wyraźną barierę językową
(42,03%) i to w przypadku kobiet znacznie
większą (55,12%) niż u mężczyzn (28,95%).
Znamienne, że przeważająca większość
respondentów nie dostrzega różnic kulturowych, obyczajowych i w zainteresowaniach
między Polakami a Ukraińcami. Może niepokoić dość wyraźnie postrzegana (5,31%)
niechęć ze strony Polaków jako przyczyna ograniczenia kontaktów interpersonalnych. Na
niechęć tę na pewno składają się stereotypy,
głównie o proweniencji historycznej. Większa niechęć występuje w województwach
wschodnich niż zachodnich. Rodzajem wyrzutu bądź pretensji jest wypominanie „rzezi
wołyńskiej”, choć przywiązana do tego sformułowana przeważająca większość Polaków
kompletnie nie zna ani uwarunkowań tych
tragicznych wydarzeń, które objęły również
Małopolskę Wschodnią, o czym często się
zapomina, ani ich przebiegu. Nie ulega wątpliwości, że krwawa niedziela 11 lipca 1943 roku
była wielką winą obłędu nacjonalistycznego
na Ukrainie, autentycznym ludobójstwem i
nie można jej – w oparciu o doktrynę symetryzmu – równoważyć polskimi akcjami odwetowymi. Niemniej sprawę trzeba znać, a już
najmniej wiedzą o niej młodzi. „Historia nie
jest przedmiotem zainteresowania młodego
pokolenia Ukraińców, którzy przyjeżdżają
do Polski. Może to wynikać albo z ogólnego
braku zainteresowania historią lub z próby
odsuwania od siebie winy”4. Wiedza Polaków
na temat skomplikowanych relacji polskoukraińskich jest z kolei powierzchowna,
hasłowa, „telewizyjno-filmowa” oraz podszyta
ideologią „wiecznie skrzywdzonego narodu”.
W zasadzie – jak dotąd – na żadnym poziome
nie można osiągnąć consensusu przy ocenie
dramatycznych wydarzeń z 1943 roku.
Kolejne pytanie (6), sprawdzające
szczerość bądź tylko ostrość postrzegania
barier międzyludzkich (Czy byłem na jakiejś
imprezie z Polakami?), przyniosło odpowiedzi
nie zróżnicowane w zależności od płci. Wykazało, że aż 32,17% „chojraków” na takiej
imprezie nie było, podczas gdy odpowiedź tę
wybrało 34,54% kobiet). Badana populacja
dzieli się pod tym względem niemal na pół,
gdyż 53,83% przyznaje się do udziału w tego
typu imprezach, a 46,17% nigdy w nich nie
uczestniczyło5. Wynik ten potwierdza hipotezę o dość wyraźniej izolacji Ukraińców
pracujących w Polsce.

Kobiety

54,55%

Tabela 3. Przeszkody w nawiązywaniu kontaktów
z Polakami

do 34

0,00%

Mężczyźni

72,50%

3,22%

Jak się czułem/łam
na imprezie
z Polakami?

21,50%

Izolacja jako główna bariera integracji
Kontakt interpersonalny jest fundamentem integracji imigrantów z nowym
środowiskiem pobytu. Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia integracji,
jakby drugim stopniem tego kontaktu w
przypadku ukraińskich gastarbeiterów,
jest rozmowa poza miejscem pracy. Takie
rozmowy, a przynajmniej ich próby (pytanie 3), podejmowane są przez 64,24%
respondentów, z wyraźną jednak różnicą
między mężczyznami (68,77%) i kobietami (60,95%). Wynika to bez wątpienia
z bardziej patriarchalnego stylu życia na
Ukrainie niż w Polsce oraz typowej dla
natury kobiet nieśmiałości, związanej z
obawą, że nawiązywane rozmowy (pytanie
brzmiało: Czy próbuję rozmawiać w Polakami
poza miejscem pracy?) może być odebrane
dwuznacznie.
Aż 17,00% kobiet nie próbuje takich rozmów i 8,02% mężczyzn. Kobieca
„mowność” skłania jednak do prób okazjonalnych (22,10%); 21,87% mężczyzn wybrało tę odpowiedź. W zawieraniu bliższej
znajomości czy nawet przyjaźni nie ma już
rozróżnienia ze względu na płeć (pytanie
4). Do głębszej znajomości przyznaje się
65,21% respondentów, a o braku silniejszej więzi mówi 34,79% respondentów. O
8 punktów procentowych więcej kobiet
niż mężczyzn ma przyjaciół po polskiej
stronie.
Źle postawione pytanie 1, w którym
zawarta jest samoocena respondenta (Czy
mam trudności w nawiązywaniu kontaktów z
Polakami?) wywołało u mężczyzn „chojrackie” reakcje. Tylko 5% przyznało się do
tego typu trudności, 18,81% opowiedziało
się za „pewnym stopniem trudności”, a
76,19%, że trudności nie ma. Wśród kobiet
było podobnie. 8,63% przyznało się do
„trudności w nawiązywaniu kontaktów”,
15,91% do „trudności w pewnym stopniu”,
a 75,46% do braku trudności.
Pytanie o przeszkody (pytanie 2),
jakby sprawdzające szczerość poprzednich odpowiedzi, wykazało, że trudności
w nawiązywaniu kontaktów jednak są. Na
brak przeszkód w nawiązywaniu kontaktów wskazuje tylko 29,68% „chojraków”
i 32,29% „wycofanych” ze swej natury i
nabytej kultury, kobiet. W całej badanej
populacji tylko 1/3 nie widzi przeszkód w
kontaktach, co potwierdza hipotezę.
„Nożyce” rozbieżności w tym zakresie
między mężczyznami i kobietami zwierają
się, gdyż trudności w bliższych kontaktach
między obydwoma nacjami na pewno są.
Interpolując odpowiedzi na obydwa pytania można stwierdzić, że 1/3 badanych
wskazuje na trudności, 1/3 na pewne trudności, a 1/3 ich nie dostrzega.

Typ przeszkód

O tym, że większość Ukraińców akceptuje,
wrastając weń poprzez akomodację i adaptację, styl życia Polaków świadczy odpowiedź
na pytanie 8: Jak czułem(łam) się na imprezie z
Polakami?
Większość czuła się dobrze, lecz prawie
¼ „normalnie”, co w ukraińskiej skali ocen
znaczy: „nic nadzwyczajnego”. Więcej entuzjazmu wykazały kobiety, co może świadczyć
równocześnie o szczególnym podejściu Polaków do kobiet i o mniejszych oczekiwaniach
z ich strony. Większą powściągliwość w ocenie
wykazali mężczyźni i to głównie starsi.

Razem

We wzorach do naśladowania dominują pozytywne cechy życia Polaków, lecz
występują także cechy negatywne, które rażą.
M37 wskazał na „naukę” egoizmu, a M25 na
„naukę” przekleństw i wulgaryzmów. Inni
Ukraińcy w kontaktach z autorem wielokrotnie wskazywali na taką „od której puchną
uszy”, specyfikę polskiego stylu życia, a raczej
codziennej mowy słyszanej na ulicach w
zakładach pracy.

Procent

75,85%

dokończenie ze str. 31

24,15%

str. 32

Tabela 4. Samopoczucie na imprezie z Polakami
Izolacja jest jednym z elementów sytuacji
społecznej Ukraińców w Polsce. Wynika ona
zarówno z barier, przede wszystkim językowych
oraz obyczajowych, jak i celowego działania
pracodawców oraz agencji pracy tymczasowej,
którzy są ważnymi moderatorami owej sytuacji.
Niektórym właścicielom firm zależy na zatrudnieniu jak najmniej świadomej swoich praw
i obowiązków, „zahukanej” siły roboczej, co
ułatwia dokonanie różnych manipulacji płacowych jak i organizacyjnych w trakcie pracy6.
Ariana Nagórska pisze: „Gdy przy remoncie
pewnej kamienicy pracowali Ukraińcy, mogłam z nimi rozmawiać tylko w konspiracji, bo
strasznie bali się polskiego szefa, który niechętnie patrzył (nawet w czasie przerw na posiłek)
na ich rozmowy z mieszkańcami budynku.
A gdy podarowałam im atrakcyjne zestawy
narzędzi, musieli się z nimi ukrywać, „bo szef
takich nie ma i będzie zazdrościł”. Ogólnie
rzecz biorąc, zwalczał nawet najdrobniejsze
przejawy polsko-ukraińskiego porozumienia”7.
M 32: „Traktują nas jak rabów”.
cdn.
Przypisy:

1 Rocznik demograficzny 2017, red. Dominik Rozkrut,
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017, s. 69.
2 Sprawozdanie z realizacji „Programu przeciwdziałaniu bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku”
(maszynopis powielany), Bydgoszcz 2018, Powiatowy
Urząd Pracy, s. 8.
3 Paweł Chojnacki, Kresy polskiego Londynu, Londyn
2018, Polski Ośrodek Lewinsham, s. 358-359.
4 Jakub Pacan, Nie straszyć Ukraińcami, „Tygodnik
Solidarność” 2018, nr 18, s. 17.
5 Do nieuczestniczących zaliczono osoby, które nie
udzieliły odpowiedzi na to pytanie.
6 Niektórzy pracodawcy nie zapewniają wystarczającego
bezpieczeństwa pracy zatrudnionym Ukraińcom;
Marta Danielewicz, Nie tylko Roksana, Alona, Dima.
Dramaty Ukraińców pracujących w Polsce, „Gazeta Pomorska” 2018, nr 52, s. 3.
7 Ariana Nagórska, Ograniczone zaufanie, „Akant” 2018,
nr 6, s. 15.
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Stefan Pastuszewski

Ukraina - migawki z dołu
Trudno dziś ująć w całość dynamiczne i
niezwykle skomplikowane procesy zachodzące
na Ukrainie. Dopiero z perspektywy czasowej
będzie można coś bardziej pewnego powiedzieć, ocenić, skategoryzować, więc wszelkie
dywagacje na temat problemów społecznopolitycznych na Ukrainie trącą - przynajmniej
dla mnie – naiwnością. Wybrałem się wiec na
tygodniową przejażdżkę, aby z dołu, okiem
oczywiście przyjezdnego, spróbować opisać
ukraińskie hic et nunc.
Na Ukrainie panuje „domowa atmosfera”. Ludzie czują się jak u siebie, chętnie i
długo rozmawiają, także z obcymi. Przy różnych okazjach śpiewają. Plątanina dróg i ulic,
zazwyczaj źle lub wcale nie oznakowana (gorzej jest pod tym względem niż na Białorusi)
zmusza do częstych pytań o drogę. Nigdy nie
spotkałem się z niechęcią, nawet w nocnym
Kijowie, którego układ komunikacyjny nie
ma żadnej zasady, więc jest tylko dla swoich, a
i oni często się gubią, co widać po częstych
manewrach przy wykorzystaniu poprzecznych
wiaduktów. Informacje były bardzo precyzyjne, na przykład: trzy skrzyżowania świetlne,
skręt w prawo, minąć dwie przecznice, skręt w lewo,
nawrót na trzecim wiadukcie. Bardzo często
rozmówca powtarzał kilka razy przedstawioną
przez siebie „mapę drogową”.
Ukraińcy jeżdżą jak wariaci, na co pozwalają szerokie drogi i ulice zazwyczaj bez
pasów środkowych i bocznych. Uwielbiają
trąbić. Nie wiem tylko, czy robią to w nerwach, czy tylko dla zasady. W każdym razie
zasadą jazdy w Kijowie, który przypomina
pod tym względem ruchu miasta dalekiego
wschodu, jest jazda „po swoim”, a więc, aby
na nikogo nie najechać. To samo czynią ci,

Na zdjęciu: Kod życia (Kod żitija) Ołeksandra
Michajlickiego,

Na zdjęciu: Flaga OUN-u i fotografie „Niebiańskiej sotni” na cokole pomnika W.I. Lenina na
Placu Soborowym w Żytomierzu.
Fot. Bronisław Pastuszewski
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gwałtowna jak to na południu Europy bywa,
burza z ulewnym deszczem. Nawierzchnie
dróg miejscowych nie utwardzonych nie są
równane, a nawierzchnie dróg utwardzonych
mają między poszczególnymi koleinami skryte
resztki niegdysiejszego utwardzenia.
Tego typu niespodzianki raczej nie
budzą gniewu obywateli i zainteresowania
mediów. Są stałym elementem ukraińskiej
codzienności zwanej normalnością. Słowa
normalny, normalnie mają w ruskiej sferze
językowej znaczenie głębsze niż codzienność,
oznaczają przywyknięcie do czegoś, pogodzenie się z tym, co jest. Ten swoisty determinizm
jest cechą duchowości prawosławia, czy kultur
wschodnich w ogólności. Człowiek bierze los
takim jakim jest i, aby nie zginąć, boryka się
z nim bardzo cierpliwie i przemyślnie. Często
jednak z solidarną pomocą otoczenia. Cała
sieć dróg na Ukrainie i Białorusi i w Rosji
obrośnięta jest szinomontażami czyli, zazwyczaj
pracującymi całodobowo i to zazwyczaj w
drewnianych szopach i kontenerach, zakładami wymiany opon. Coraz więcej samochodów
posiada przenośne kompresory do pompowania opon. Podłącza się je do akumulatora
samochodowego.
Ukraina powoli rozwija się, o czym
świadczą coraz lepsze mimo wszystko drogi,
i dobrze zaopatrzone sklepy oraz przeróżne
punkty usługowe. Celem tego rozwoju jest
oczywiście dorównanie Europie zachodniej,
zwanej po prostu Europą. Choć Ukraina
geograficznie i historycznie zalicza się do
Europy, to jednak w odróżnieniu od Polski
nie wmawia sobie i światu, że do Europy należy. Ukraińcy nie kwestionują ani geografii
ani historii, lecz za Europę uznają Unię Europejską, do której usilnie i całym frontem
dążą. Co rusz w nazwach handlowych czy
bankowych przewijają się słowa Europa, europejskie, a w restauracyjnych menu coraz więcej

którzy jadą za tobą, wyprzedzają cię z lewa i z
prawa, „wciskają” ciebie na ten czy inny pas. W
każdym razie przejechałem 2.800 kilometrów
bez żadnej stłuczki.
Na Ukrainie jest osiem kategorii dróg:
międzynarodowe, krajowe, regionalne (obwodowe), lokalne (regionalne),
miejscowe z twardą nawierzchnią, miejscowe z miękką nawierzchnią, gruntowe, polne
i leśne. Odpowiedzialność za
ich budowę i utrzymanie spada
na władze rządowe, obwodowe,
regionalne, miejskie i wiejskie,
lecz nie ma żadnej wspólnej
zasady tej odpowiedzialności,
wszystko zależy od polityki lokalnych władz, no i oczywiście
pieniędzy. Są takie sytuacje, że
gdy droga międzynarodowa
lub krajowa przechodzi przez
miasto, to na jego terenie jest
straszliwie dziurawa, podczas
Na zdjęciu: Powiedz mi prawdę, mój miły kozaku (Skazi meni
gdy poza nim – gładka. O
prawdu, moj ljuboj kozacze) Leonida Kozłowa,
swoistej samorządności terytorialnej świadczy fakt, że są
obwody i regiony, w których
potraw włoskich i francuskich. W żadnej z
drogi są dobre lub znośne, ale są i takie, w pięciu eleganckich, choć wcale niedrogich
których dziura a raczej wyrwa, na wyrwie (tym restauracji na Prospekcie Pokoju (Mira) w
razem straciłem tylko jedną oponę, podczas Czernichowie nie było ukraińskich potraw, z
gdy poprzednio aż dwie oraz pasek napędu wyjątkiem wspaniałego barszczu, lecz dodana
prądnicy, gdyż kamień rozerwał go na smugi). do niego sałata przyrządzona była na wzór
Najgorzej jest w - z odwiedzanych – Obwodzie włoski. Zresztą Czernichów jest niezwykle
Płoskirowskim (Chmielnickim) i Lwowskim. wypieszczonym, czystym i zadbanym miastem
O najlepszych trudno mówić, w każdym razie ze wspaniałym kompleksem zabytków nad
najkorzystniej jeździć drogami międzynaro- wodonośną, spławną, w tym turystycznie,
dowymi i krajowymi, ewentualnie regional- rzeką Disną. Choć lewobrzeżny (wobec Dnienymi, ale i tak zdarzają się niespodzianki. pru), z kozacką przeszłością, to jednak pod
Gdy 14 sierpnia 2019 roku jechałem późnym względem „europeizacji” wyprzedza niejedpopołudniem drogą krajową z Priłuk do Ki- no zachodnioeuropejskie miasto. Czeka na
jowa, to musiałem wykonywać slalom między
dokoñczenie na str. 34
powalonymi drzewami, które obaliła nocna,

str. 34
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Ukraina...
dokończenie ze str. 33

Na zdjęciu: Bogini płodności (Bogini rodniczosti) Michajły Gorłowija.
turystów, którzy jednak utykają w odległym
o 143 kilometrów Kijowie, a na przybyszy z
pobliskiej Białorusi raczej nie ma co liczyć. Żal
mi się zrobiło kelnerki, która wypytawszy nas,
a jakże, skąd jesteśmy i po co, zaczęła gorliwie
zachwalać niewątpliwe uroki swego grodu,
więc tej swojej smutnej konstatacji jej nie wyjawiłem. W każdym razie widać wyraźnie, że
wiele zależy, jeśli idzie o rozwój miast, od gubernatorów i samorządów. Burze polityczne
jakoś ich się nie imają. Nie docierają one do
miasteczek i wsi, które w niezmiennym stanie,
z wyjątkiem banków i zachodnioeuropejskich
produktów konsumpcyjnych w sklepach,
trwają od czasów radzieckich – z budynkami
o popękanych tynkach i szarych eternitach na
dachach, z drewnianymi ulicami i zaśmieco-

Na zdjęciu: Prawica Adriana Bałoga

nymi nieużytkami. Chociaż są wyjątki a one
zależą głównie od trzeciego – obok rządu i
samorządów – ogniwa decydującego o ukraińskiej rzeczywistości, czyli od oligarchów.
Jeśli oligarcha, czyli majętny przedsiębiorca,
który w ramach złodziejskiej prywatyzacji, a tak
się ją tu na wprost nazywa, uwłaszczył się po
1991 roku na majątku państwowym lub skorzystał z rozwoju gospodarczego wynikłego
z tegoż uwłaszczenia, jest patriotą lokalnym,
albo chce wejść do historii, to może nawet tak
odległe miasteczko jak Priłuki doprowadzić,
choćby na pewnym odcinku do stanu zadziwiającego. Na placu, przy którym stoją cztery
czynne i wyremontowane cerkwie (dwie białe
i dwie żółte) usadowił, zamówione u różnych
artystów rzeźby z białego piaskowca o symbolicznych znaczeniach i nazwach. Nawiązują
one zarówno do wartości religijnych jak i
mistycznych oraz do żywej tradycji. Ciekawe
to uwspółcześnienie prawosławia i zbliżenie
religii do życia. Można nawet mówić o staroprawosławiu, bowiem najbliższa cerkwiom
rzeźba przedstawia starowierskie złożenie
dłoni do znaku krzyża. Jest to w figura zatytułowana Prawica (Diestnica) dłuta Adriana
Bałoga. Następne to: Chrystus Winogrodnik
(Christos Winogradow) dłuta Iwana Sadiewicza,
Rajskie drzewo (Rajskije dieriewo) Jurija Bagulika,
Bogini płodności (Bogini rodniczosti) Michajły
Gorłowija. Powiedz mi prawdę, mój miły kozaku
(Skazi meni prawdu, moj ljuboj kozacze). Leonida
Kozłowa, Kod życia (Kod żitija) Ołeksandra
Michajlickiego, Wiosna (Wiesna) Mikoły Bilika,
Trójca (Troica) Konstantina Sinickiego.
To ów oligarcha zaczął od podstaw,
na podstawie fotografii, rekonstruować
barokową bramę wjazdową na plac. Zaskakująco wygląda ceglany stan surowy bramy
na betonowym fundamencie. Fundatorem
tych wszystkich dzieł jest przedsiębiorca Sierż
Korowczenko.
Zmiany, które następują na Ukrainie,
zawdzięczać należy przede wszystkim ludziom,
którzy mimo masowej emigracji zarobkowej,
tutaj pozostali. Zresztą emigranci też budują
nową Ukrainę przywożąc pieniądze i towary
swoim rodzicom i krewnym. Dużo młodzieży
pracuje w urzędach, bankach, sklepach, zakładach usługowych. Policjanci, którzy mnie
mandatowali za niewłaściwe parkowanie w
Płoskirowie (Chmielnickij) to chłopcy chyba
zaraz po studiach. Mili, trochę nieśmiali, ale
konsekwentni. Pieniędzy nie chcieli a mandat za 40 zł kazali zapłacić w banku. Piękna
Ukrainki – młode i nieco mniej młode chodzą zazwyczaj w eleganckich sukniach lub
spódnicach, a nie jak w Polsce, w spodniach
opasujących - często mało wdzięczne - dolne
części ciała,. Makijaż mają gustowny, twarze
spokojne. Mężczyźni też są schludnie ubrani,
ogoleni, rzadko widać włóczęgów zwanych
tutaj borażami. Trudno mi powiedzieć o stanie
alkoholizmu na Ukrainie, jednak pijaków
bardzo mało na ulicy. Twarze, w zasadzie nie
spieszących się, wyluzowanych przechodniów
na ulicach dużych miast, w tym Kijowa, są
spokojne, życzliwe myślące. W obiektach
sakralnych dużo młodzieży. Na Mszy Świętej
w Święto Wniebowzięcia NMP w kościele pw.
Matki Bożej Anielskiej obsługiwanej przez
franciszkanów w Winnicy, przeważali młodzi,
z tym wielu z małymi dziećmi. Było bardzo
ciasno, duszno, a ksiądz mówił i mówił. Potem
się zreflektował i pozostała część nabożeństwa
„Pogonił”. Tak więc idącej z Zachodu niewątpliwej laicyzacji konsumerycznej, kontynu-

Na zdjęciu: Rajskie drzewo (Rajskije dieriewo)
Jurija Bagulika,
ującej komunistyczną ateizację, towarzyszy
ożywienie religijne wśród młodzieży. Dużą
rolę odgrywają wspólnoty ewangelikalne,
we wspomnianej Winnicy jest aż 5 zborów
adwentystycznych. Związki wyznaniowe, podobnie jak na Zachodzie, żyją głównie dzięki
bardzo dynamicznym aktywistom religijnym
oraz tradycyjnym staruszkom, których jest
już coraz mniej, bowiem średnie pokolenie
przechodzące obecnie w starość zostało przez
komunistów wyprane z potrzeb religijnych, a
więc nie uczęszcza do światyń.
Jak widać, Ukraina pod względem społecznym jest bardzo zróżnicowana, ale buduje
platformę wspólnej tożsamości. Narodowe
barwy niebiesko- żółte są wyraźnie widoczne w
przestrzeni publicznej. W każdej miejscowości
wystawiono plansze z fotografiami bohaterów
„niebiańskiej sotni”, czyli tych, którzy zginęli
podczas wydarzeń 2012 roku w Kijowie oraz
na trwającej od 2014 roku wojnie w Donbasie.

Na zdjęciu: Wiosna (Wiesna) Mikoły Bilika,
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Po pomnikach komunistycznych pozostały
puste cokoły bądź pokryte trawą place. Tu
i ówdzie pojawiają się czarno-czerwone flagi
OUN-u. Tożsamość jednak budowana jest
jednak głównie poprzez szacunek dla tradycji,
w tym do rozwiniętego bardzo, także w
literaturze i nauce, języka ukraińskiego
oraz poprzez optymistyczne spoglądanie
w przyszłość. Ukraina buduje swoje jutro,
niespotykaną dotąd w jej historii pracowitością i skrzętnością, starannością. Hotel
„Europa” w Brodach to prawdziwa Europa
(zachodnia), ale nie w cenach. 30 zł za
miejsce w pięknie urządzonym przestronnym pokoju 3-osobowym z łazienką to
doprawdy tanio. Niezwykle sympatyczna,
pracowita obsługa, czyli aż do przesady.
Spoglądam więc na Ukrainę z optymizmem, Ukrainę coraz bardziej wiążącą się
poprzez ludzi przede wszystkim z Polską,
mimo bolesnej, niespotykanej jednak co
do winy, historii. Nie widać jednak wyraźnej zmian perspektywy historycznej, które
w głębszy sposób poprawiałyby relacje
między naszymi państwami. W niektórych
kręgach obserwuje się tendencje wręcz
odwrotne. Budują one swoistą tożsamość
narodową w oparciu o OUN i UPA.
W najbardziej zaawansowanej teorii
stosunków międzynarodowych, jaką jest
dzisiaj konstruktywizm, siła państw, nie
jest najważniejszym wyznacznikiem polityki zagranicznej. Dużo ważniejszym czyn-

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

Na zdjęciu: Trójca (Troica) Konstantina
Sinickiego.
nikiem są idee, jakimi dane państwo żyje,
jego tożsamość. Musimy więc wymagać,
aby nasi wschodni sąsiedzi zrewidowali
swoją politykę historyczną i oparli ją o
wartość, która jest nie tylko polska, ale
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Na zdjęciu: Chrystus Winogrodnik (Christos
Winogradow) Iwana Sadiewicza,
uniwersalna – o prawdę. Ukraina musi
poznać prawdę historyczną, aby pokonać
swoją przeszłość z okresu II wojny światowej.
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Stefan Pastuszewski

Bydgoski ośrodek literacki
O ośrodku literackim można mówić
z chwilą pojawienia się na danym terenie
pisarzy mających wpływ na innych pisarzy,
a tym samym inspirujących nowe pokolenia ludzi pióra, tak więc wtedy, kiedy
zaobserwować można elementy procesu
integracji środowiskowej. Istotnym, choć
drugorzędnym warunkiem zaistnienia
ośrodka literackiego jest występowanie
prasy artystycznej, wydawnictw oraz środowiskowego życia literackiego, na które
z kolei składają się: organizacje pisarzy,
krytyka, system popularyzacji twórczości,
metodyczna archiwizacja i refleksja naukowa nad nią.
Ośrodek literacki nie powstaje ad hoc
i choć w znacznym stopniu jest on owocem
woli świadomych jednostek, to jednak nie
może zaistnieć bez występowania tego,
co metaforycznie określa się mianem
talentów. Te zaś z kolei
mają większe szanse
rozwoju w środowiskach
o optymalnej wielkości,
ale też kształcie, kondycji, ciągłości istnienia.
Wiele talentów marnuje
się bez możliwości ich
rozwoju, który w zasadzie może nastąpić w
miejscach o ponad średnim poziomie rozwoju
cywilizacyjnego danej
epoki. Twórczość artystyczna wymaga bowiem
zazwyczaj minimum
komfortu bytowego,
który gwarantuje, jakże
niezbędny w tej twórczości dystans wobec
„spraw przyziemnych”.
Wymaga też określonego grona odbiorców, w
tym czynnej publiczności oraz zainteresowania medialnego. Tak więc w warunkach współczesnej cywilizacji ośrodkiem
literackim może być miasto co najmniej
średniej wielkości, wyposażone w rozwiniętą infrastrukturę komunalno-bytową,
zamieszkałe przez zhierarchizowaną społeczność o continuum, choć nie zawsze
wiekowym, tradycji, w tym oczywiście
tradycji kulturalnej.
Bardzo ważnym czynnikiem formowania się ośrodka literackiego jest system
inspirowania, promocji i upowszechnienia
dzieł literackich. Składają się nań:
- wydawnictwa
- czasopisma
- księgarstwo
- bibliotekarstwo
- instytucja spotkań autorskich
- konkursy i nagrody
- krajowe i lokalne sympozja literackie
- edukacja literacka młodzieży
- warsztaty literackie
- badania naukowe
- poligrafia
Bydgoszcz w zasadzie spełnia te warunki, lecz w stopniu jedynie zadowalają-

cym, bez wystarczającej dynamiki rozwoju.
W mieście tym brak tego, co metaforycznie nazywa się duchem. W hierarchii
wartości większej części społeczeństwa
Bydgoszczy kultura i twórczość artystyczna
nie zajmują zbyt wysokiej pozycji. Sytuacja
ta za sprawa usilnych starań wąskiej grupy działaczy w okresie międzywojennym
oraz programowej akcji na rzecz upowszechniania kultury w Polsce Ludowej
zaczęła się zmieniać, choć obojętność a
nawet niechęć w stosunku do kultury i
sztuki nadal ma miejsce w wielu kręgach
lokalnej społeczności. Rozwojowi talentów literackich nie sprzyja niski poziom
edukacji artystycznej w szkołach, czego
nie rekompensują warsztaty literackie
w niektórych instytucjach i placówkach
kultury. Brak jest też wystarczającego zainteresowania i wsparcia dla ośrodka literackiego ze strony samorządu lokalnego,

tak że po 1989 roku nieliczne czasopisma
i wydawnictwa literackie utrzymują się
dzięki determinacji pracujących w nich
społecznie twórców. Na ten niezbyt sprzyjający literaturze lokalny klimat społeczny
nakłada się - będący efektem globalnych
zmian cywilizacyjnych – powolny proces
odchodzenia od czytelnictwa literatury
pięknej oraz zepchnięcia książki drukowanej na margines obiegu społecznego. Rozszerzająca się od schyłku XX wieku kultura
prosumencka i maskluzywna, w tym internetowe portale społecznościowe, wprowadzają nowy, trudny do sklasyfikowania typ
wypowiedzi literackiej i quasi-literackiej.
Trwałość ich jest mała a zasięg ograniczony i przypadkowy, występują trudności w
konfrontacji i weryfikacji zamieszczonych
tekstów, mają miejsce plagiaty. Dominujący, choć nie wyłącznie panujący postmodernizm polega między innymi na tym,
by dokonywać nieustannych interpretacji,
pastiszów, przeinaczeń, przeróbek tego,
co zostało stworzone wcześniej. Pod tym
względem sztuka modernistyczna jest w
istocie odtwórcza. Sytuacja ta będąca znakiem czasu, dowodzi trudnej do przyjęcia

prawdy, że najszybciej „starzejącą się”
dziedziną sztuki jest literatura. Niemniej
wzrost poziomu wykształcenia i brak jednoznacznych reguł formalnych powodują
wzrost ilości, choćby tylko efemerydalnych, wypowiedzi literackich. Zwiększa
się liczba piszących, a spada liczba czytających, pewną popularność zyskuje „książka
mówiona”. Pełnoformatowe e-booki mimo
potencjalnie szerokiego zasięgu nie spotykają się na „płaszczyźnie konfrontacyjnej”
z innymi książkami, a więc w zasadzie pozostają poza zasięgiem krytyki literackiej
i szerszej refleksji czytelniczej. Ma więc
miejsce daleko idąca „prywatyzacja” twórczości literackiej, skądinąd dość licznej z
uwagi na wzrost poziomu wykształcenia
oraz brak ograniczeń publikacyjnych z
wyjątkiem finansowych.
Oprócz „zdemokratyzowanej” rzeki
ocen i komentarzy płynącej przez świat,
gdyż w dobie Internetu wytwarzać informacje może każdy, płynie rzeka twórczości
literackiej i quasi-literackiej. W tej rzece
ginie treść i forma a pozostaje w zasadzie
tylko nazwisko. Mamy więc do czynienia
z czymś w rodzaju urynkowienia nazwiska. Utwory
literackie opublikowane
w sieci internetowej są
więc obecne i nieobecne
zarazem, a ich obieg jest
nieprzewidywalny.
Po raz pierwszy w literaturze polskiej motyw
Bydgoszczy pojawił się w
poemacie Sebastiana Fabiana Klonowica (15451602) Flis, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi
rzekami do niej przypadającymi (1595). W 1855
roku Ignacy Danielewski
(1829-1867) z Chełmna
wydał w Bydgoszczy tom
Poezje, w którym zamieścił
poematy historyczne:
Dąbrowski w Bydgoszczy i
Madaliński w Bydgoszczy.
Większym utworem poetyckim w całości
poświeconym Bydgoszczy jest niemieckojęzyczne Podanie o zamku Bydgosc (Die Sage
vom Schloss „Bydgosc”), którego autorstwo
przypisuje się niewidomemu poecie o
nazwisku Hopensack z lat dwudziestych
XIX wieku; publikacja w 1888 roku. Pierwszym utworem ze sfery literatury pięknej
napisanym przez bydgoszczanina był cykl
Wierszy do pięknej Bydgoszczanki (Gedichte
an eine schöne Brombergerin; 1840) Juliusa
Kossarskiego (1811-1879), Żyda piszącego
w języku niemieckim i jednoznacznie utożsamiającego się z profesją literata.
W okresie państwowości pruskiej i
dominacji niemczyzny (1772-1920) twórczość literacka w kręgach niemieckich nie
zaznaczyła wyraźnie swojej obecności z
racji prowincjonalnego charakteru miasta
nasyconego urzędnikami, żołnierzami i
rzemieślnikami, dla których sztuka nie
miała większego znaczenia. Bydgoski
pragmatyzm i praktycyzm zaciążył też na
kolejnych pokoleniach, także polskojęzycznych i przełamywał go jedynie napływ
ludności z innych części Rzeczypospolitej,
a szczególnie z Kresów wschodnich, roz-
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poczęty po I a kontynuowany po II wojnie
światowej.
Do 1920 roku polskojęzyczne utwory
literackie ukazywały się jedynie na łamach
prasy polskiej („Dziennik Bydgoski”,
„Gazeta Bydgoska”, „Straż Polska”). Po
powrocie miasta do Macierzy trend ten
utrzymywał się; wielu dziennikarzy łączyło
pracę w redakcji z twórczością literacką.
Periodykiem eksponującym literaturę stał
się w latach 1933-1938 „Przegląd Bydgoski” o podtytule „czasopismo regionalne
naukowo-literackie”.
W okresie międzywojennym w kręgu
literatury polskiej jedynymi liczącymi się
twórcami byli: Adam Grzymała-Siedlecki
(1876-1967), Gabriel Tadeusz Henner
(1989-1949), Marian Turwid (1905-1987),
Józef Weyssenhoff (1860-1932), debiutowali: Władysław Dunarowski (1902-1987)
i Tadeusz Nowakowski (1917-1996), a w
kręgu literatury niemieckiej pewną pozycję miał Clemens Conrad Rösler (18961980). Utwory innych autorów drukowane
na łamach dzienników, tygodników i
miesięczników – z wyjątkiem „Nowych
Torów” i „Przeglądu Bydgoskiego” – miały
charakter epigoński, wiele z nich zaliczyć
trzeba do amatorskiej twórczości okolicznościowej, literatury popularnej.
Po II wojnie światowej napływ nowej
ludności oraz polityka państwa na rzecz
upowszechnienia kultury i wzbudzania
twórczości artystycznej spowodowały, że w
Bydgoszczy zaczął kształtować się ośrodek
literacki, znacznie opóźniony w stosunku
do innych ośrodków, lecz w pewnych
zakresach, szczególnie w czasopiśmiennictwie i edytorstwie, nawet wiodący w
kraju. Brak wybijających się zjawisk literackich, a także prowincjonalna izolacja
od ośrodka warszawskiego, krakowskiego
i okresowo łódzkiego wyzwoliły tendencje
integracyjne, które przez władze Polski

Ludowej zostały po 1949 roku wykorzystane do centralizacji i kontroli środowiska
pisarzy. Jedynym przedstawicielem tego
skolektywizowanego środowiska, a zarazem „pasem transmisyjnym” oczekiwań
i beneficjów ze strony władz był Związek
Literatów Polskich. Związkowi przypisano
rolę ideologiczną, m.in. promocji nowej
formacji pisarskiej, tworzącej według reguł poetyki normatywnej, głównie jednak
w sferze publicystyki, gdyż utalentowanych
literacko młodych przyjęto na etaty dziennikarskie. Byli to: Kazimierz Kummer
(1934-1962), Zdzisław Polsakiewicz (19281974), Wiesław Rogowski (1930-2002).
Kreacja bydgoskiego ośrodka literackiego była elementem polityki władz
lokalnych, które uzyskały dużą swobodę w
tym zakresie po „odwilży” związanej z regionalizacją życia kulturalnego. Inicjatywy
Oddziału ZLP zbiegły się więc z ambicjami
władz, które artykułował Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu. W 1954 r.
powstał miesięcznik społeczno-kulturalny
„Pomorze” (od 1957 r. dwutygodnik), a w
1961 r. Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo
Kulturalne prowadzące literacką oficynę
wydawniczą. Oba przedsięwzięcia finansowane były w znacznym stopniu przez
władze lokalne.
W procesie „dojrzewania” po II
wojnie światowej bydgoskiego ośrodka
literackiego można wyodrębnić trzy
okresy z cezurami w 1968, 1980 i 1989
roku. W latach 1945-1968 do czynnych
pisarzy z okresu międzywojennego doszli
młodzi, w tym z fali repatriacyjnej (Jan
Górec-Rosiński, Krzysztof Nowicki, Jerzy
Lesław Ordan, Jan Panasewicz). Polityka
kulturalna Polski Ludowej, nastawiona
m.in. na inspirację twórczości artystycznej
i jej upowszechnianie, stwarzała szansę
rozwoju młodym talentom. Do 1968 r.
pisarze raczej starali się dostosować się
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do ram polityki kulturalnej, zaś po tej
cezurze związanej z protestem, wręcz
buntem całego polskiego świata kultury,
wobec krępowania wyrazu artystycznego.
Wolność twórcza zaczęła być bardziej
ceniona, nawet przez pisarzy w pełni
„dostosowanych”. Rozpoczął się okres
emancypacji kultury. W okresie tym (lata
siedemdziesiąte XX wieku) publikować
zaczęli młodzi adepci literatury, dobrze
wykształceni, ale nie mający już „obciążeń
dostosowawczych”. Z „zarzewia buntu”
zaczął tlić się „ogień stałego sprzeciwu”,
który w pełni rozpalił się w latach osiemdziesiątych. W efekcie doszło do ideowej i
organizacyjnej dezintegracji bydgoskiego
ośrodka literackiego, wzmocnionej przez
zanik wszelkich ograniczeń zewnętrznych
– z wyjątkiem finansowych – po 1989 roku.
Niezbyt korzystnie na poziom artystyczny
publikowanych utworów literackich wpłynął brak selekcji edytorskiej, która po
1956 roku w zasadzie nie była już oparta
o kryteria ideologiczne, choć na pewno
dobre utwory o „określonej wymowie” były
preferowane przez mecenat państwowy.
Emancypacja kultury, w tym literatury,
w Polsce Ludowej
W Bydgoszczy zaistniały dwa związki
pisarzy (SPP i ZLP), pojawiło się szereg
– w tym efemerydalnych – oficyn wydawniczych oraz czasopism literacko-artystycznych o zasięgu ogólnopolskim: „Akant”
(od 1998 r.), „Fabularie” (od 2013 r.),
„Kwartalnik Artystyczny” (od 1993 r.),
„Temat” (od 2004 r.).
Bydgoski ośrodek literacki jest zdezintegrowany. Tę cechę Bydgoszczy zauważył już Stanisław Przybyszewski, który
w 1922 roku obchodził tu 30-lecie swojej
twórczości. Mimo, że życzył miastu awansu kulturalnego, to jednak stwierdził,
że szanse na ten awans są złudne, gdyż
środowisko bydgoskie nie wyrobiło w
sobie cech integracyjnych, łatwo zrażało
sobie ludzi intrygą i zawiścią. W okresie
Polski Ludowej nacisk zewnętrzny zmusił
do współdziałania, które jednak po 1989
roku znacznie osłabło. Specyfiką życia literackiego stała się aktywność indywidualna
twórców, bądź małych grup, bardzo często
o charakterze towarzyskim. Brak jest pełnej komunikacji między tymi „ogniskami”
aktywności, podejmowane przedsięwzięcia
są nierzadko efemerydalne; niektórzy
pisarze po pewnym czasie rezygnują z
pisania, częstym jest uprawianie różnych
dziedzin sztuki, w wyniku czego powstają
„projekty interdyscyplinarne” o bardzo
ograniczonym obiegu, choćby wspomnieć
działający od 1979 r. Klub Fantastyki
„Maskon”.
Specyfiką działalności animatorskiej,
edytorskiej i redaktorskiej części twórców
z Bydgoszczy stało się też pomijanie miejscowych twórców na rzecz relacji z pisarzami z kraju i ze świata. Typowe dla tej grupy
twórców starania o rozgłos środowiskowy
mają bardzo szerokie, ambitne założenia.
Trend ten dał o sobie znać już w Wydawnictwie „Pomorze’, w którym redaktorzy
Grzegorz Kalinowski i Krzysztof Soliński
w latach 1992-1994 zaczęli wydawać – często bez rozeznania rynku – książki takich
dokoñczenie na str. 38
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pisarzy jak Samuel Beckett, Paul Celan,
Alfred Jarry, James Joyce, Marcel Proust,
co między innymi pogłębiło trudną sytuację finansową oficyny i przyczyniło się
do jej likwidacji w 1996 r. „Kwartalnik Artystyczny” po zmianie w 1995 roku redaktora naczelnego, programowo „odwrócił
się plecami” do regionu, wydając między
innymi numery tematyczne autorów
głównie spoza Bydgoszczy; poświęcone
m.in. Samuelowi Beckettowi, Allenowi
Ginsbergowi, Jerzemu Andrzejewskiemu,
Czesławowi Miłoszowi, Robertowi Pingetowi, Haroldowi Pinterowi, Ezra Pondowi.
Podobną politykę prowadzi, wydawany od
2013 r. kwartalnik literacko-artystyczny
„Fabularie”, poświecony „kulturze najnowszej”. Trywializując, można powiedzieć,
że redakcje te, choć w znacznym stopniu
finansowane przez samorząd lokalny,
„świadczą usługi wydawnicze” na rzecz
twórców z innych ośrodków, nie osiągając
jednak efektu popularyzacji tej twórczości
w Bydgoszczy, czy – co zdaje się być głównym motywem takiego postępowania – nie
przyczyniają się do podnoszenia poziomu
artystycznego lokalnej twórczości, gdyż
nakłady obydwu czasopism są minimalne
oraz brak jest dbałości o ich obecność w
bydgoskim obiegu literackim i czytelniczym. Sytuacja ta nie sprzyja integracji
bydgoskiego środowiska literackiego, co
jednak w istocie swojej nie jest przecież
najważniejsze dla literatury jako takiej.
Dowodzi uniwersalności literatury, jej
ponadlokalności. Napięcie między różnymi ogniskami jednego środowiska może
nawet sprzyjać jego kreatywności.
Cezura roku 2000 jest symboliczna i
nie symboliczna zarazem. Symboliczna,
bowiem oznacza koniec XX wieku, a istotna w dziejach polskiej kultury i literatury
w szczególności, z racji powszechnej już
obecności nowego środka przekazu, ale
też wyrazu, jakim jest internet. Pierwsze
lata XXI wieku to olbrzymi wzrost liczby
użytkowników stacjonarnego internetu
w Polsce, spowodowany pojawieniem się
na rynku tanich usług stałego dostępu do
sieci oraz powstaniem portali społecznościowych. Około 2000 roku pojawiła się
usługa WAP w telefonach komórkowych,
będąca namiastką www i mobilnego internetu. W tym czasie można było korzystać
z e-maila w telefonie bez załączników
graficznych. Utwory literackie zaczęły być
upowszechniane nie tylko przez książki,
czasopisma, radio, osobowe formy interakcyjne (spotkania autorskie, prezentacje),
ale też w formie elektronicznej w obiegu
(teoretycznie) nieograniczonym. Obieg
ten charakteryzuje się wolnością nie tylko
od kontroli cenzorskiej i wydawniczej,
obojętnie jaka ona by nie była, ale też od
zróżnicowanych, zmiennych, jednak wciąż
dotąd obecnych, kryteriów artystycznych
i warsztatowych. W obiegu internetowym
często nieobecne są normy językowe,
głównie gramatyczne, w tym ortograficzne
i nie są to wcale świadome eksperymenty
literackie.
Ignacy Fiut twierdzi, że na początku
XXI wieku literatura nie znajduje się na

marginesie, lecz zmienia miejsce w cyberprzestrzeni, zadomowiła się, rozpraszając
się oczywiście, w internecie. Wolność
twórcza w tej cyberprzestrzeni dominuje
nad wspólnotowością.
Dzięki mediom elektronicznym
wielu twórców omija relacje z bydgoskim ośrodkiem literackim, wiążąc się z
innymi ośrodkami, bądź funkcjonując
samodzielnie w cyberprzestrzeni. Ogląd
całości życia literackiego w Bydgoszczy
jest więc utrudniony. Inflacja publikacji
przy braku konsekwentnej ich promocji
czyni bydgoski ośrodek literacki mało
zauważalnym w kraju. Ośrodek otwiera
się jednak na poziomie środowiskowym,
podlegając ogólnocywilizacyjnym procesom demokratyzacji. W organizowanych
imprezach literackich coraz częściej
uczestniczą tzw. osoby wolnego czasu,
nierzadko na granicy wykluczenia społecznego. Demokratyzacja powoduje, że
trudno jest powstrzymać od publicznej
prezentacji pod szyldem literatura osoby o
niewystarczającym dorobku i ewidentnych
niedostatkach warsztatowych, ale za to o
wygórowanych aspiracjach.
Oceniając środowiskową rolę ośrodka
literackiego, konicznie trzeba wziąć pod
uwagę koncepcję kreatywności. Ośrodek
twórczy wtedy coś znaczy, kiedy wpływa na
kreatywność środowiska lokalnego.
Rdzeniem kreatywności są tradycyjne
gałęzie kultury, takie jak: literatura, muzyka, teatr. Działania mające na celu tworzenie, produkcję i komercjalizację dorobku
kulturowego i artystycznego, w szczególności produkcja zdjęć i filmów, muzea,
galerie i biblioteki składają się na to, co
nazwać można pomysłem kulturowym.
Technologie, które towarzyszą procesowi
industrializacji kultury i przyczyniają się
do tworzenia nowych treści w obszarze
dziedzictwa kulturowego, wydawnictwa
i poligrafia, nagrania dźwiękowe, radio,
telewizja i gry wideo również przynależą
do przemysłu kreatywnego.
Aktywność w dziedzinie reklamy,
architektury, projektowania i mody
wprawdzie nie jest bezpośrednio kulturotwórcza, ale jest z taką działalnością silnie
związana. Zgodnie z ustaleniami UNESCO
(UNESCO 2012) wszystkie wymienione
wyżej dziedziny wraz z internetem należą
do sfery kultury i twórczości, a turystyka,
sport i rekreacja są ściśle z tą sferą związane.
Jeśli idzie o kreatywność w wymiarze
środowiskowym, to istotnym jest wyraźny
udział i obecność ośrodków oraz działań
kreatywnych w życiu i świadomości całego
środowiska. Ważnym jest przekraczanie
utartych schematów i przyzwyczajeń.
Do wymienionych powyżej sfer kreatywności dochodzą więc jeszcze:
- twórczy outsiderzy,
- wydarzenia „odlotowe”,
- inspiracje ze strony władz lokalnych.
Niestety, w Bydgoszczy, podobnie jak
większości innych miast, literatura jako
rdzeń kreatywności nie jest dostrzegana,
ale też sama nie potrafi spełnić tej rdzeniowej roli.

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.



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
- LV 4630 Malta,
 KPK – Ma³ta, Jadwiga Okuniewicz,
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, Oœrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
i M³odzie¿y
S³abowidz¹cej i Niewidomej im. Louisa
,
Braille a, 85-008 Bydgoszcz, ul. Krasiñskiego 10,
tel. (052) 322 17 87
 KPK, Osiedlowy Klub „Odnowa”
85-806 Bydgoszcz-Kapuœciska, ul. Planu 6-letniego 38,
tel. (052) 3631867, drugi czwartek godz. 17.00
 KPK, Zespó³ Szkó³ im. Langego, 78-425 Bia³y Bór,
ul. BrzeŸnicka 10, woj. zachodniopomorskie,
tel. (094) 3739019, (094) 3739757, 0696469781
 KPK, ¯yrardowskie Wieczory Literackie MDK,
96-300 ¯yrardów, Pl. Jana Paw³a II/3,
ka¿dy poniedzia³ek (z wyj¹tkiem œwi¹t) godz. 16.00
 KPK, Zespó³ Szkó³ Chemicznych
i XIV LO, ul. £ukasiewicza 3,
85-821 Bydgoszcz, tel. (052) 3611008
 KPK-Lubostroñ, Zespó³ Pa³acowo-Parkowy, pow. ¯nin,
gm. 89-210 £abiszyn,
tel. (052) 52384623, 0605097743
 KPK-Szko³a Podstawowa nr 38, 85-858 Bydgoszcz,
ul. Wêgierska 11, tel. (052) 3621060
 KPK 89-530 Œliwice, Ewa ¯arska
tel. (052) 3368331, 0511866335, Œliwiczki 62
 KPK Oœrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
85-791 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3
 KPK Pensjonat „Salamandra”
84-104 Jastrzêbia Góra, ul. Nasza 2, woj. pomorskie
 KPK Siergiej Finow
24 7760 Mozyrz
ul. Pierszamajskaja 18/46, Bia³oruœ
 KPK Witalis Myszona
24 7841 Lelczyce
ul. Ostrowskiego 31A, Bia³oruœ
 KPK, Zespó³ Szkó³ Fryzjerskich
85-209 Bydgoszcz, ul. Nakielska 11
 KPK, Zespó³ Szkó³ Spo¿ywczych
85-844 Bydgoszcz, ul. Toruñska 174
 KPK, Okrêgowy Klub Aktywnoœci Twórczej PZN
85-090 Bydgoszcz
ul. Powstañców Wielkopolskich 33
 KPK, Gimnazjum Kolumba
Bydgoszcz
ul. Œwiêtej Trójcy 9
 KPK, 88-190 Barcin
ul. Dworocowa 10
Restauracja „Luizjana”
 KPK – Birmingham
Polish Millennium House
Bordeszey Street,
B5 5 PH Birmingham
England
tel. +44 121 64 33 577
 KPK Klubokawiarnia,
89-421 Sośno, ul. Młyńska 1
tel. 787525190, e-mail: jus.ryc@wp.pl
Prowadzący: Justyna Rychlik
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Rafał Jaworski

„Czy stoimy płonąc”, czy stoimy „pod górę”?
„Wolność mieliśmy we krwi a w sercu
sumienie” – takim cytatem z książki, którą
chcę omówić, próbuję usytuować jej wydźwięk i intencje twórców, ich spojrzenie
na niezbyt daleką przeszłość i dylematy
współczesności. Przytoczenie brzmi dumnie, może nawet zbyt jednoznacznie, ale
cofając się pamięcią kilka dekad wstecz,
jawi się jako mocno usprawiedliwione.
Bywa, że niewiele osób robi „coś” dobrego
dla milionów innych, których bierność jest
symptomatyczna.
Od kilku tygodni, mam przed sobą,
w solidnie twardych okładkach, antologię
wierszy „Nasze Niepodległości”, wydaną staraniem bydgoskiego Oddziału SPP w związku ze 100-leciem odzyskania tejże, naszej
„Niepodległości”. Usiłuję, poprzez akty lektury, wnikać w sens i przesłanie publikacji,
wykazać jej zakotwiczenie i zaangażowanie w
rzeczywistość odczuwania ojcowizny – Ojczyzny: - chcę syntetycznie uwypuklić walory, i
ale i niedostatki, zbytnią celność i chybienia,
klimat zewnętrzności i rekapitulacje procesu eksterioryzacji człowieka. Antologię
otrzymałem dzięki uprzejmości Wojciecha
Banacha, którego wersetem z wiersza „Przechodzący” otworzyłem niniejsze rozważania.
We wstępie realizatorzy projektu przywołują
wersy Zbigniewa Herberta z „Przemian
Liwiusza”: „Mój ojciec wiedział dobrze i ja
także wiem / że któregoś dnia na dalekich
krańcach/ bez znaków niebieskich (…) wybuchnie lokalny pożar/ i runie imperium”.
Natomiast mnie jako komentatora antologii inspirują i niejako zobowiązują inne
wersety Herberta z tego wiersza: „Dopiero
mój ojciec i ja za nim/ czytaliśmy Liwiusza
przeciwko Liwiuszowi/ pilnie badając to co
jest pod freskiem…” Co jest pod freskiem,
pod freskiem wersetów, bo czasem trzeba
otwierać boleśnie wnętrze wierszy, które
krwawią, ale i czasem krwawią zużytą białoczerwonością, bo nie znajduje się poetyki
adekwatnej do tematu. Pod freskiem jest
zazwyczaj wapienna zaprawa, mokra w trakcie nakładania pigmentów, potem zeschła w
trakcie dojrzewania mineralnego. Cytatem
z klasyka od „postawy wyprostowanej” autorzy wyboru niezwykle wysoko zawieszają
poprzeczką zaproszonym poetom, wspomagając się dodatkowo niezapomnianymi
słowami Jana Pawła II z Westerplatte roku
1987. Symbolu Polskiej Składnicy Wojskowej trzeba bronić po osiemdziesięciu latach
przed gloryfikacją nazistowskiego, „Wolnego” Miasta Gdańsk.
Czytając tytuł antologii można wysnuć
wniosek, że niepodległości dla każdego z
nas są różne, że nie ma już mocnej wspólnoty typu narodowościowego, że indywidualizacja osoby, która wywołuje ból psychiczny
jest dominująca, choć niezauważalna w
kontekście terroru tzw. praw człowieka.
Jednocześnie to „nasze” usiłuje wskazać na
pokrewieństwo, na próbę scalania poszczególnych wizji w jedność, w celu konkretnej
realizacji miłości do Rzeczpospolitej, tak
– miłości, częstokroć bolesnej, ale i chwalebnej w tym bólu. W czasach nowożytnych

nastąpiło przeorientowanie postrzegania i
przeżywania ludzkiego bytu. Z odczuwania
wspólnotowego i skierowanego wzwyż ku
Stwórcy, do wnętrza pojedynczego człowieka. Dzisiaj każda osoba doznaje wręcz przymusu podmiotowego wyboru jakiejś opcji
nawet w sprawach najbardziej błahych; akcentowania tym swej wyjątkowości. Nie będę
rozważał czy ten proces został zapoczątkowany przez św. Augustyna, Kartezjusza,
wielce oświeconych encyklopedystów, czy
zdrowo-emancypacyjne ruchy feministyczne
początku XX-ego wieku. To perspektywa
innego rodzaju, dla naukowców, filozofów,
humanistów z nobliwych Katedr. Lubię
fakty. Ich konsekwencje. Znaczenie granic.
Jak pies, który wytycza okrąg swojego grodu
i jego broni.
Wydaje się pewnikiem, że jako społeczność i jako jednostki naznaczone specyficzną wrażliwością, błądzimy dość przejrzyście.
We współczesnego człowieka wdrukowano
pewność, że jest jedyny, absolutnie niepowtarzalny, godny czci najwyższej i emitowania swych przejętych wygodą opinii na równi
z uzasadnionymi poglądami. Przykładowo:
- często spotyka się ludzi dość przeciętnych,
mówiących że nie mają na kogo głosować!
Trzeba wyartykułować nowy rodzaju
bólu, cierpienie wywoływane przez społeczną otoczkę, w kontekście obecności innych
osób i zachodzących procesów cywilizacyjnych, a także ciśnienia zbiorowisk bliskich
osobie (np. krąg pracowniczy, rodzinny,
elektroniczny przekaz). Wiele dolegliwości fizycznych, postęp medycyny, techniki,
urbanizacji skutecznie wyeliminował, ale
na jego miejsce wciska się inny. Proces
pan-indywidualizacji przebiega w etapach.
Osoby uwalniają się z historycznie zastanych
ról i funkcji w zbiorowości. Wywołuje to
przemianę sposobów definiowania wiedzy,
wiary, obowiązujących norm etyczno-moralnych, co z kolei owocuje nowymi rodzajami więzi społecznych, przy rozpadzie
zastanych. Na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX-ego wieku koncepcja egalitaryzmu, obejmująca wszystkie
grupy społeczne, scementowała uprzednie
procesy. Najprostszym dowodem i efektem
jest lawinowo spiętrzająca się fala depresji.
W ciągu 10 lat (2005-2015) odnotowano
na całym świecie 18% wzrost zachorowań
na tę chorobę, która paradoksalnie, jako
efekt indywidualizacji, degraduje osobowość człowieka.
Ponad czterdziestu poetów w jednej
książce to dużo, bardzo dużo dla wychwycenia jednolitej prezentacji i syntetycznego
omówienia. W takiej ilości prezentacje winny jawić się jako reprezentatywne, pokazujące tendencje kulturowe w zonie wyszydzanej
w mediach prywatnego (głównego) nurtu.
Trudno jednak wyłowić z tych tekstów,
skutecznie wydestylować jakiś stabilny nurt
pojmowania Ojczyzny, współczesnej historii, a przede wszystkim wskazać kierunek
drogi dla ludzi miłujących swoją Ojczyznę.
Trudno wygenerować projekt dla niej samej
jako wielomilionowego Podmiotu. Żyjemy w
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czasach promowania ojkofobii, nienawiści
do własnych korzeni, kwestionowania pozytywnych cech i dramatu naszej historii.
Promocji opcji zaniku narodu i rozmywania państwowości należałoby dać stosowny
odpór, choćby metaforycznie. Oczywiście,
obecnie oddziaływanie słowa poetów na
społeczeństwo jest iluzoryczne. Ojczyzna
jest pojęciem intensywnie marginalizowanym jako anachroniczne i szkodliwe dla
modernizacji społeczności; przedstawiana
jako aberracja umysłu. Próbuje się podnieść
z kolan, na które rzucają ją nienawistne
narodom i obywatelom oderwane od ogółu
łże-elity, korporacje i ich instytucjonalne
zaplecze.
Nie piszę o narodzie, który w wierszu
Wojciecha Banacha „Faszysta” prezentuje
się jako ambitna, świadoma, ruchoma
„biomasa” starająca się odzyskać własną
niepowtarzalną tożsamość. Czytając ten
wiesz pomyślałem o pewnej wspólnocie
naszych rodzinnych losów. Mój stryj, Józef
Jaworski, osadzony w Auschwitz, naznaczony
numerem 44 278, został tam zamordowany
w dniu 9.08.1942 r. Tak jak przodkowie
przywołanego poety (nr 14 713 i 14 714 zm.
w 1941 r.). Stryj należał do podziemnej organizacji niepodległościowej „Orła Białego”
działającej w Zagłębiu Dąbrowskim, które
nazywa się Czerwonym. Ten wiersz Banacha
łączy dzieje narodu, historie rodzinne z
elementami klasycznej, polskiej martyrologii. Ale ironiczne odniesienia do obecnej
sytuacji narodu między Bugiem a Odrą,
niwelują nadmierny patos i sztampowość,
co dobrze świadczy o dystansie autora do
realnej rzeczywistości. „ (…) Przez miasto
skazane na spalenie Idę/ i niosę na zbrodniczym kiju/ biało czerwony kolor krzycząc
złowieszczo/ (…) Jeszcze Polska nie zginęła
(…)”. Przy złej woli tekst można traktować
jako publicystyczny i incydentalny w związku
z wypowiedzią wysokiego urzędnika Brukseli o sześćdziesięciu tysiącach faszystów
Marszu Niepodległości A.D. 2017. Obecnie
niezweryfikowane (nie zdekomunizowane)
politycznie ośrodki krytyczne kwestionują
wartość poezji mówiącej o naszym czasie
kwalifikując ją jako publicystykę. Jest to
trend zły, krępujący ekspresję twórczą poety, jego wrażliwość na to, co się dzieje. A na
marginesie trzeba się zapytać co by zostało z
traktatów i wierszy Czesława Miłosza gdyby
do nich przyłożyć taką miarę?
Z kolei Mieczysław Wojtasik konstatuje
w wierszu „Psia wierność”: „współżyłem z głazem Syzyfa/ a przyjaciele moi/ z czerwoną
legitymacją// ale nie oddam go/ na fundament nowego domu// wolę z murarzami/
najpierw pociągnąć z gwinta/ a potem
znowu razem/ pod górę”. To stwierdzenie
„przyjaciele moi” chyba nawet nie jest ironiczne, bo pod koniec lat siedemdziesiątych
dwa mln obywateli PRL-u należało do PZPR
-u i wcale z tego tytułu nie miało wyrzutów
sumienia nawet w kontekście identyfikacji
z Kościołem Rzymsko-Katolickim. Trudno
było z nimi nie współżyć na stopie tolerancji,
płaszczyźnie towarzyskiej, rodzinnej wreszcie. Potem niemal hurtowo zasilili Pannę
„S”, by po 13 XII nawrócić się na realia
socjalizmu bez ludzkiej twarzy. „Patriotyzm
jest dobry dla kmiotków, hydrze odcina się
dokoñczenie na str. 40
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Czy stoimy...

postawy i nie określą poetycko jak widzieć
i działać w perspektywie przyszłości. Jeśli
z przeszłości nie wynikają jakieś konstruktywne wnioski to jest to wyznanie własnej
łby” - taki tekst włożyłem ostatnio w usta niemocy, uwiądu koncepcji. Na placu boju
młodego człowieka w opowiadaniu, które pozostają heroiczni lub tragiczni dziadkotraktowało o czasach nazbyt współczesnych; wie i dzielne babcie. Wspomnienia, wręcz
to głos nadmiernie oświeconych wizją wspominki są często na pierwszym planie
upragnionego zaniku narodowych państw, „poetyckiego słowa”. Jest to forma uniku,
światowej unifikacji.
w przypadku kiedy się nie ma zdania, albo
To ekstatyczne zawołanie „pod górę” się nie chce wypowiadać na gorące tematy,
z wiersza cytowanego wyżej użyłem w tytule bo zajęcie stanowiska powoduje ostracyzm
moich refleksji, jak również wykorzystałem drugiej części strony nie tylko politycznej,
pointę utworu Stefana Pastuszewskiego z ale i twórczej.
roku 1983, pełni stanu wojennego: „Czy
W odniesieniu do tego co napisałem
stoimy płonąc”. To takie wyznaczniki pa- wyżej, dobrze prezentuje się, bezpośrednio
tosu, ale i autoironii, czy wręcz po latach, określa swój stosunek do rzeczywistości
wszędobylskiej ironii z dezaktywacją zapal- Jarosław Stanisław Jackiewicz: „Bolisz
nika dla palącego pytania.
mnie dziś, Polsko./ Nie mogę przez Ciebie
Ciekawy determinizm, a właściwie spać.// Nie cieszy mnie już wcale/ Mój
może trafniej - nieuchronność kolejnych patriotyzm,/ coraz bardziej gorzki. (…)”.
tragedii, sugeruje w swym wierszu „TO” Tej gorzkości jest w zbiorze wiele, tak wiele
Jolanta Baziak „… nic tu nie było przy- jak w odczuciach pro-państwowych osób
padkowe/ to rosło przez wieki” (…) a nie godzących się z „pedagogiką wstydu”,
potem krzyk/ śmierć jest nago-patrząca/ berlińskimi hołdami.
prosząco-wyłączna/ pojedyńcza (…) i/
Moim zdaniem, najbardziej całościocisza/ która nie rozróżni/ nie rozpozna wym określeniem się, w kontekście tytułu
samej siebie”. I to jest odmienne, synte- antologii są, spójne formalnie i tematycztyczne ujęcie patriotyzmu, który nie jest nie, cztery wiersze jednego autora: „Myśląc
incydentalny, ale wynika z konsekwencji Hymn”, „Myśląc Godło” , „Myśląc Naród”,
losów, uwarunkowań i niezawisłej woli „Myśląc Flaga”. To kwartet wierszy MariuSarmatów nie tylko do czasów wschodnie- sza Roberta Stoppela. Cytuję przykładogo przedmurza chrześcijaństwa. Poetka wo: ”kiedy myślę o swojej fladze wówczas
przedkłada uogólnienie, zdominowane trwam// i wcale nie ot, tak/ ani dlatego,
przez abstrakcyjny konkret. Jest to jeden z bo muszę (…) i gdy powiewa na moim
najbardziej poruszających wierszy zbioru, balkonie/ rozpraszana przez podmuch
dynamiczny, męski.
wiatru/ wierzę w to coś/ co jedni nazywają
Niepewne, nie formatowane błąkanie patriotyzmem inni już przeszłością (…)”.
się poetów w życiorysach swych antenatów W tych wierszach dobrze współgra patos z
może być wyrazem ich własnej niedojrza- jego językowym kwestionowaniem; bardzo
łości społecznej, wahań jakie zająć stano- trudny element współczesnego pisania o
wisko wobec kontrowersji wokół pojęcia swej Ojczyźnie z zaangażowaniem, troską,
Ojczyzna. Ilość babć, dziadków, różnych dumą i dystansem jednocześnie.
antenatów występująca w tekstach uwzględW zbiorze nie są żadnym wyjątkiem
nionych poetów jest zastanawiająca i nieco utwory opisujące „małe Ojczyzny”, a
zatrważa, czasem staje się wręcz nudna, bo zwykle poeci czynią to z niezaprzeczalnie dotyka meritum rzeczy. Szukanie wła- nym wdziękiem, jak Franciszek Kamecki:
snej tożsamości w przeszłości jest niewątpli- „Moja ojczyzna to wystrugany z kory okręwie chwalebne, ale dlaczego osoby mające cik w miednicy/ z przyklejoną zapałką i
miano poety/poetki nie określą własnej biało-czerwoną chorągiewką,/ fujarka z
wierzbowej gałązki, na której
wygrywa się/ kiedy ranne wstają zorze, latawiec zlepiony/ z
Ksiêgarnia Pa³ucka w ¯ninie oferuje
pięciu kolorów(…) Mój dom
bogaty wybór ksi¹¿ek, podrêczników
to Cekcyn z jeziorami, które
przepłynąłem/ dziesiątki razy/
i artyku³ów biurowych.
To małe Ostrowo gdzie ostre
zęby pokazują dziki. (…)”.
Można wybrzydzać, że to taka
wyliczanka, ale jakże urokliwa
i kojca ucho trawiące nienawistny news.
W tej antologii jest zamieszczonych nieco wierszy
bezradnych wobec wciąż odzyskiwanej niepodległości, utworów szukających jakiś bocznych
ścieżek obejścia niewygodnych
wybojów i przełomów. Nie
moją rolą i zadaniem jest
Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c
wskazywanie pewnych wahań,
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej wskazywania po jakiej stronie
ksiêgarni.
pojmowania patriotyzmu stanąć winien poeta, który jest
www.ksiegarniapalucka.pl
i ma dystans do tego co się
aktualnie staje i krystalizuje.
dokończenie ze str. 39

Czasem bardzo prosty wiersz określa najlepiej żywy, najżywszy stosunek do Ojczyzny.
Np. tekst Macieja Krzyżana, który tytułem
nawiązuje do poematu Karola Wojtyły: „myśląc Ojczyzna/ widzę taternika na ścianie/
Kazalnicy i rybaka/ naprawiającego sieć/
nad brzegiem morza (…) widzę wieżę
kościoła/ wskazującą niebo/ i procesję z
opłatkiem/ co jest żywym ciałem// myśląc
Ojczyzna/ z troską budzę się/ i z troską
zasypiam”. Troska współczesnych patriotów
jest z pewnością uczuciem dominującym w
ich zatomizowanym środowisku.
Z punktu widzenia czysto poetyckiej
wizji, bez obciążeń ideologicznych, najbardziej przekonują mnie wiersze Łucji
Dudzińskiej. Są skonstruowane tak spójnie, że trudno z nich wydobyć celny cytat,
tworzą obraz malowany słowem. Jednak
spróbuję dokonać kondensacji fragmentu
jej poematu: „(…) Szeptem mówi się, że
to więzienie tak zmieniło ojca/ Nadal jest
tam, gdzie go nie ma albo jest tu, jakby
go nie było./ Przeżył. Nie wydał …) Jego
życie zostało w powrozach. (…) Nie potrafi
kochać (nawet nas), a ja nadal nie wiem,
dlaczego prawda/ nie jest prawdą, a trucizna truje, zakaża wodę, krew, mleko./
Zakaża każdy dzień.” Tu jest, po prostu
jest, egzystencjalny dramat podany na tacy
słów. Jawnie i sugestywnie.
Z tym staniem „pod górę”, z tym „staniem płonąc”, to obecnie nie jest gruba
przesada, to przeszła metaforyka, którą
można dopasować do lepszych czasów,
czasów po transformacji ustrojowej i mentalnej. Obecnie mało kogo takie metafory i
postawy interesują, choć liczebność Marszu
Niepodległości, aktywność historycznych
grup rekonstruktorskich, czy oddziały
obrony terytorialnej przywracają nadzieję
na odwrócenie nihilistycznego trendu.
Wydaje się po lekturze „Naszych Niepodległości”, że na ogół stoimy „w dół”, ale
bez jawnego zespołu kapitulanctwa. Piszemy
cierpienie i przeszłość. „W mowie ojczystej
skrył się krajobraz” – tym wersetem z wiersza
Alicji Marii Kuberskiej rozpoczynającym antologię, należy chyba zakończyć rozważania
o jej blaskach i cieniach, akcentując blaski,
wrażliwość autorów i pewne rozchwianie
części z nich: - w którą stronę akcentować to
zaangażowanie i jako obejść pułapki braku
emocji (dobrych i złych).
Obojętnie „czy stoimy płonąc”, czy
stoimy „pod górę”, nie da się tych metafor
naciągnąć do stwierdzenia, że maszerujemy
równym krokiem, co nie jest negatywne,
ale wskazuje na pluralizm w pojmowaniu
łączności z tradycją i historią in spe.
Już absolutnie na koniec przytoczę
dwuwiersz Jarosława Marka Rymkiewicza:
„Co zrobicie? – pytają nas teraz przodkowie
I nikt na to pytanie za nas nie odpowie”
W „Naszych niepodległościach”, nie
ma tekstów, w których Ojczyzna „chce się
podobać na świece” kosztem tych, co są
„wiezieni na lawecie”. I to trzeba oddać świadomym autorom wyboru, którzy wiedzieli że
należy powiedzieć „Nasze”, a nie „Nasza”.
Nasze Niepodległości (antologia), red. Jolanta Baziak,
Bydgoszcz 2018, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”,
ss. 176
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Wojciech Śmigielski

Ciągłość i tożsamość
Swoje „tezy do sztuki poetyckiej”,
poprzedzające zasadniczą część książki
„Zasłyszenia”, Bogusław Jasiński
rozpoczyna od następującej frazy:
1. Piszę wiersz różową kredką.
2. Piszę wiersz na piasku morskim.
Za chwilę fala wszystko zmyje.
Poeta przeciwstawia w niej trwałość
zapisu jego ulotności. W domyśle – zapis
jest tymczasowy, nietrwały. Rozmywa się
i znika. Po wierszu, po chwili, nie ma
śladu.
Na następnej stronie autor dodaje:
15. Zdanie: „czy to są w ogóle wersy”
piszę w pierwszym wersie.
Pyta zatem otwarcie, czy to jeszcze wiersz,
czy to w ogóle poezja?
Przywołane tu tezy zwracają uwagę na
brak pewności, jaki towarzyszy autorowi,
związany z gatunkową formą zapisu, który
proponuje czytelnikowi. Podejrzana jest
jednak również sama istota poezji. Dosyć
niecodzienne to wyznanie, nietypowe
i mało popularne w lirycznym świecie.
Swoiste przedsłowie zamiast wprowadzać
w klimat książki, próbuje pokazać, jak
kruche są podstawy literackiej wypowiedzi
i jak nie jednoznaczny jest sens zapisu
oferowanych treści. Jest też trochę tak,
jakby autor oczekiwał od odbiorcy, by
ten nadał wypowiedzi pożądany kształt i
sam odpowie – dział sobie na postawione
przez poetę pytania. Zresztą zupełnie niepotrzebnie, bo ja, również będąc czytelnikiem, nie podzielam wątpliwości autora i
nie mam kłopotu z zaliczeniem utworów
zawartych w „Zasłyszeniach” do poezji.
Pomieszczone w te - zach uwagi autora
zaliczyłbym raczej do kategorii wiedzy
dodatkowej, uzupełniają- cej przekaz, lecz
zasadniczo nie kwestionującej jego sensu.
Sens jest bowiem na wie - rzchu, a tezy

Mecenas Bydgoskiej Kultury

nieco go niepotrzebnie przykrywają.
Wracając jednak do pierwszej, cytowanej ze wstępu frazy, warto zauważyć,
że ona sama w sobie jest dosyć niekoherentna. Zresztą brak koherencji cechuje i
następne fragmenty „sztuki poetyckiej”.
Jak bowiem określić, w kategoriach
„być albo nie być”, następujące wyznanie:
29. Nie chcę pisać dzieła literackiego.
Piszę z posłuszeństwa.
30. Tłumaczy mnie jedynie fakt,
że tak jest rzeczywiście.
i zestawić je z kolei z następującym oświadczeniem 41. Ujawniać poezję i odkrywać zakryte.
Intencja tych zapisów jest wyraźnie
widoczna. Wszystkie one zmierzają do zasadniczego pytania – czy poezja w ogóle,
tu i teraz, jest możliwa. Jednak dzielenie
się tym dylematem z czytelnikiem jest
nieco podejrzane i dosyć zaskakujące.
To tro - chę tak, jakby autor rezygnował
z własnych kompetencji i dobrowolnie
przekazywał je odbiorcy. Podczas, kiedy
od zawsze, za tę sferę w dziele literackim
odpowiadał pisarz. Wydaje się, że poruszone zagadnienie powinno zajmować wyłącznie poetę, tym bardziej, że i refleksja na
temat jego kondycji jest w rozważaniach
autora ujęta.
Mimo tego mimowolne napięcie,
jakie dzięki tym zabiegom powstaje w
sposób
naturalny na linii autor – czytelnik
nie powinno zniechęcać do dalszej lektury, bo po odnalezieniu, odczytaniu
klucza do utworów – tekst wciąga i lektura
domaga się kontynuacji. Dodajmy również, że ten, w gruncie rzeczy, oryginalny
pomysł „Zasłyszeń” ma w naszej tradycji
lirycznej znakomite pierwowzory. Nie

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl
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chcę sugerować jednak ani inspiracji, ani
kwestionować oryginalności Jasińskiego,
bowiem problematyka, o której za chwilę,
nierzadko zajmowała piszących poetów,
którzy w swej refleksji wychodzili poza
czystą lirykę i zastanawiali się nad jej sensem w ogóle.
Dla Bogusława Jasińskiego oczywistości w liryce nie istnieją, istnieją natomiast
napięcia między sprzecznymi racjami.
Pisząc o liryce mam na myśli jego „Zasłyszenia”, które wszak z pnia lirycznego się
wywodzą. A wyróżnikiem ich poetyckości
staje się trafność doświadczeń indywidualnych twórcy. Autor szukając odbiorcy,
wiedząc jednocześnie, że warunkiem
oczekiwanego spotkania jest przecięcie
się biografii autora z nieznanymi biografiami czytelników, odwołuje się do
całości doświadczeń jednostki, dodatkowo
projektując formułę „zasłyszeń”, która
go do nich przybliża, a im daje iluzję
uczestnictwa. Jan Mukarowsky napisał już
dosyć dawno, że literatura żyje za pośrednictwem naszej osobowości. Jej odbiór to
odpowiedź na cudzą biografię, gdy czasem
brakuje elementarnego porozumienia
zostaje odrzucona. Tu raczej się na to nie
zanosi, ponieważ Jasiński napisał rzecz
polifoniczną, wielogłosową - zostawiając
czytelnikowi margines swobody wyboru
i ofiarowania swej sympatii wybranym
„życiorysom”. Dodatkowo obecna w jego
tekstach antynomiczność, podkreślająca
występujące w naszym życiu sprzeczności,
uwiarygadnia pojedyncze losy bohaterów,
obecnych w tym swoistym kalejdoskopie
postaci „zasłyszanych”.
Odwołując się do istniejących pierwowzorów miałem na myśli przede
wszystkim
„Donosy rzeczywistości” Mirona
Białoszewskiego. To przecież zbiór napisanych na żywo powiedzonek, dialogów,
które odznaczają się szczególną urodą
dowcipu sytuacyjnego, mają charakter
mimowolnych paradoksów, a niekiedy,
choć formułowane w pośpiechu, odsłaniają nagle myśli niebanalne, dają zastanawiające ujęcia trudnych spraw naszej
codzienności. Ale także wczesną twórczość
Tadeusza Różewicza, jego swoisty „nie poetycki język” ze zbioru wierszy „Niepokój”,
w którym poeta atakował mitologię sztuki
poetyckiej i apologię poety, ponieważ
wojna rozbiła nie tylko iluzję piękna, ale
również iluzję dobra. Obaj wymienieni
poeci w sposób znaczący podkre - ślali, że
poezjowanie to zajęcie wstydliwe i zbędne. Wydaje się, że niektóre tezy „sztuki
poetyckiej” autora „Zasłyszeń” wyraźnie
współbrzmią z głosami obu wybit - nych
poetów. Nie bez znaczenia pozostaje fakt,
że autor omawianej książki jest je - dnocześnie filozofem i wiele jego epistemologicznych pytań wpływa na pojawiające
się rozterki gatunkowe. Z tego samego
powodu - bywa, że kwestionuje on możliwość istnienia poezji.
Na tym etapie naszych rozważań
warto odwołać się do interesującej dychotomii, którą na użytek badań literaturoznawczych stworzył swego czasu Edward
Balcerzan. Wyróżnił on bowiem spośród
dokoñczenie na str. 42

recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje  recenzje

str. 42

Akant 11(284)2019

Roman Sidorkiewicz

Ciągłość...
dokończenie ze str. 41

gromady poetów - „antypoetę” i „arcypoetę”. To pozornie wykluczające się zbiory,
ale dwie podklasy wyłączające się.
Mimo, że sytuują się na różnych biegunach poetyckiego zajęcia – jednakowo
intensywnie traktują poezję i nadzwyczaj
poważnie jej autora.
Mam wrażenie, że problem Jasińskiego
polega na tym, że tkwi on rozpięty między
jedną a drugą formacją, a mówiąc precyzyjniej - od czasu do czasu przechodzi z jednej
do drugiej. Taki był też Andrzej Bursa,
jeden ze świętych naszej literatury, który
często deprecjonował poetę i jego zajęcie.
Podobnie było z Rafałem Wojaczkiem. Ale
czynili to również możni naszej literatury –
Czesław Miłosz i wspomniany już Tadeusz
Różewicz. Świadczyć to może tylko o tym,
że proces deprecjacji poezji jeszcze się nie
dokonał, bo odchodzący w przeszłość paradygmat stale świadczy usługi i nie warto
go przedwcześnie grzebać. Wszak każde
działanie estetyczne, to przeobrażanie zwyczajnego w niezwykłe. A przeżywanie wiersza
to odkrywanie cudowności mowy.
I dlatego konwencja „Zasłyszeń” sprawdza się i trzyma się kupy. Autor konsekwentnie przywołuje różne głosy (stara kobieta,
kelner, profesor, dziewczyna, filozof,
Tołstoj, pisarz, staruszek, Wałęsa, Gandhi,
taternik, fizyk, mnich, jogin, hippis,
malarz, krytyk literacki, Mahinda,
teolog etc.), ale nie jest to przecież poezja
doku mentalna. Dokumentem jest jedynie
o tyle, że jest świadectwem szeregu indywidualnych historii i układa się w pewien
nie przypadkowy ciąg. A nad wszystkimi
narracjami unosi się sakramentalne pytanie wszelkiej literatury: „jak żyć?” Jego
banalność jest oczywista, ale odpowiedzi
już nie, bo w każdej z nich zawarta jest
cząstka prawdy o człowieku, często bardzo
dramatycznej. I choć wiemy, że to kreacja
literacka, a zatem fikcja, nie dokument,
to przecież literatura realizmu nigdy nie
była werystycznym odbiciem rzeczywistości
pozaliterackiej, a jedynie udanym prawdopodobieństwem zdarzeń i słów, które
mogły się wydarzyć. Prawdopodobne są
również wszystkie przypadki egzystencjalne
zgromadzone w ”Zasłyszeniach”, a ich autor
może spać spokojnie, bo ich prawdziwość
nie budzi żadnych wątpliwości. Choć i tak,
przecież nie o to chodzi!
Jest takie przekonanie, że poezja to
ciągłość i tożsamość. Skądinąd jednak wiemy, że wiek XX poddał to przekonanie w
wątpliwość, podobnie jak w sztukach wizualnych odrzucił wszelkie kanony. Jeszcze inni
mówią, że mamy czas „po poezji”. By orzec,
które z tych twierdzeń są najbliższe autorowi
”Zasłyszeń” trzeba się przyjrzeć zapisom
dokonanym na kartkach jego książki.
Na koniec dodajmy, że Bogusław Jasiński, autor omówionych tu „Zasłyszeń” jest
dużo mniej nowoczesny, niż mu się wydaje.
I warto mu chyba z tego powodu pogratulować, bo dzięki temu może liczyć na większą
plejadę oddanych czytelników.
Bogusław Jasiński, Zasłyszenia, Wydawnictwo Ethos,
Warszawa 2017, ss. 114

Bydgoszcz lat siedemdziesiątych – spisana piórem nowohucianki
Edyta Świętek to płodna pisarka,
mieszkanka Nowej Huty w Krakowie. Autorka kilkunastu powieści obyczajowych.
Ostatnio wzięła się za nieznaną jej Bydgoszcz - napisała powieść Rzeka kłamstw,
której akcja rozgrywa się w tym mieście.
Miała dobrą przewodniczkę po Bydgoszczy, prawie bez zarzutu opisała topografię
miasta a także różnego rodzaju instytucje
miejskie. Nie obeszło się o parę nieścisłości ale o tym później. Przyjazd autorki na
spotkanie literackie w grodzie nad Brdą i
Wisłą poprzedzony był nowoczesną formą
propagandową – obecnością na wielkich
billboardach. To już znak dzisiejszych
obyczajów. Ciężko jest się wybić na falach
morza byle jakiej literatury zalewającej
nie tylko księgarnie ale także kosze w popularnych dyskontach spożywczych.
Akcja powieści rozgrywa się od grudnia 1970 roku do wiosny roku następnego.
Przełom tych lat wszedł na stałe do historii
Polski. Napisano wiele już o tych wydarzeniach lecz głównie przez pryzmat historii,
polityki czy memuarów. Nie czytałem
interesującej powieści o tym okresie, tym
bardziej umiejscowionej w Bydgoszczy.
Edyta Świętek rzuciła się właśnie na głęboką wodę i nie utonęła. Wręcz przeciwnie
– wydostała się zwycięsko z niebezpiecznych nurtów, które mogą zatopić takich
śmiałków.
Pisanie o tamtych wydarzeniach nie
jest łatwe. Wielu ludzi dobrze pamięta ten
okres, wielu z nich może być recenzentami tej książki. Mogą wytknąć jej różne
niedoskonałości. Dla autorki urodzonej
w połowie lat siedemdziesiątych jest to
szczególnie trudno, gdyż mogła polegać
tylko na świadkach tamtego okresu oraz
na opracowaniach historycznych.
Świątek poradziła sobie z tymi problemami zdumiewająco dobrze. Musiała
solidnie przygotować się do pracy pisarskiej. Czytelnik ma wrażenie, że mieszkała
długo w Bydgoszczy, bowiem sypie jak z
rękawa nazwami ulic, fabryk, restauracji,
różnymi zakątkami.
Rzeka kłamstw to powieść obyczajowa.
Opisano w niej typową rodziną bydgoską,
wielodzietną. Głowa rodu Leon i jego
żona Franciszka to ludzie prości. Podczas
wojny stracili niewielkie gospodarstwo i
zostali robotnikami w fabryce amunicji
DAG Fabrik Bromberg. Po wojnie zamieszkali na osiedlu Kapuściska. Wychowali
czworo dzieci. Dwóch synów urodziło się
przed wojną, zaś córka i następny syn po
wojnie. Podczas okupacji pani Franciszka
kilka razy poroniła – był to wpływ ciężkiej
pracy w oparach trujących chemikaliów.
Cała powieść to akcja wokół tychże
dzieci. Wokół ich kariery zawodowej,
kariery miłosnej, przygód erotycznych/ a
jakże – dziś bez erotyki nie ma powieści/.
Dzieci awansowały społecznie. Najstarszy
syn został jednym z dyrektorów w zakła-

dzie chemicznym, następny był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej. Córka
została nauczycielką, najmłodszy syn
Eugeniusz będąc studentem został wyrzucony z uczelni za udział w antyrządowych
demonstracjach w grudniu 1970 roku.
Powieść Edyty Świętek czyta się bardzo lekko, młodzi czytelnicy mogą być
bardzo dobrze wprowadzeni w tematykę
tamtych lat. Młodzież, niestety, coraz
bardziej odchodzi od literatury na rzecz
powierzchownej mądrości z internetu. A
to nie zastąpi literatury.
E. Świętek porusza wiele wątków
historycznych, psychologicznych. Nie
zapomniała wspomnieć o żywej jeszcze po
wojnie tradycji klasowej – panna z tak zwanego dobrego domu nie powinna wychodzić
za chłopaka z rodziny robotniczej, czyli
podrzędnej. A jedna z jej bohaterek tak
właśnie postąpiła. Dziś to pachnie skamieliną, ale po wojnie tak jeszcze było. Jest
także wątek tragiczny – jedna z bohaterek
popełnia samobójstwo skacząc z Mostu
Pomorskiego do Brdy.
Autorka z dużym znawstwem opisuje
codzienne życie początku lat siedemdziesiątych. Przekazuje wiedzę o trudnościach
życia codziennego ale też opisuje marzenia Polaków o lepszym życiu, które obiecywał im Edward Gierek. Podkreśla też
wszechwładzę Służby Bezpieczeństwa i jej
wpływ na komplikowanie życia ludziom.
Ludziom, najczęściej słabego charakteru,
którzy nie umieli oprzeć się jej wpływowi i
z tego tytułu ponoszący później dotkliwe
konsekwencje.
Jak już wspomniałem, autorka miała
dobrego przewodnika po Bydgoszczy. Nie
obeszło się jednak od błędów. Na stronie
145 autorka pisze o parze młodych bohaterów, którzy uczęszczali na różne wydziały – on na humanistyczny, ona zgłębiała
nauki przyrodnicze. W latach 1970 / 1971
w Bydgoszczy istniała tylko jedna uczelnia wyższa – Wyższa Szkoła Inżynierska.
Zatem ich studiowanie to zupełna fikcja.
Autor może tworzyć fikcyjne postacie,
ba, nawet całe rodziny lecz samo miasto
Bydgoszcz z różnymi instytucjami winno
być prawdziwe.
I jeszcze drobne niedopatrzenie – na
stronie 305 autorka notuje „Ta ręka oddalała się coraz bardziej płynąc w stronę
Złej Wsi, Kozielca i jeszcze dalej hen, hen,
może ku Bałtykowi”. To błąd – z Fordonu
nie można płynąć przez Złąwieś/ uwaga!
nie istnieje Zła Wieś tylko Zławieś Wielka/
gdyż miejscowość ta leży w górę Wisły w
stronę Torunia.
To jednak małe tylko niedoróbki
wobec bardzo dobrej pracy pisarskiej.
Powieść tę winni przeczytać ludzie interesujący się literaturą obyczajową.
Edyta Świętek, Rzeka kłamstw, Wydawnictwo Replika,
Poznań 2019 r. ss.432
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Literatura w Bydgoszczy. 30 lat Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (5)
Jubileusze skłaniają do podsumowania i oceny.
30 lat Oddziału Bydgoszcz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zmobilizował nas do wniknięcia w głąb historii życia literackiego miasta nad Brdą i Wisłą. Kontynuujemy prezentację tego ośrodka. Życie literackie Gniezna prezentował w odcinkach Sławomir Krzyśka,
a Podkarpacia – Mieczysław Arkadiusz Łyp. Łamy „Akantu” są otwarte na kolejne prezentacje.
Redakcja „Akantu”
ŁOCHOWSKI WOJCIECH (? - zm.
1651) – kronikarz i pamiętnikarz. Rajca
miejski (1634-35), burmistrz Bydgoszczy w
l. 1636-1637, z zawodu kupiec. Fundator
kaplicy kapłańskiej w obecnej katedrze
(1696). Napisał Kronikę Bydgoszczy (Chronicon civitatis Bidgostiensis) opisującą
dzieje miasta do 1637 r.; oprócz diariusza
historycznego zawiera ona rozważania
społeczno-polityczne oraz liczne cytaty z
dokumentów urzędowych; Kronika spisana
jest w większej swej części po łacinie; tylko
około 100 stron napisano w języku polskim. Tekst Kroniki liczy 600 papierowych
kart o wymiarach 30x20 cm zapisanych po
obu stron ach. Rękopis przechowywany
jest w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie; w Bydgoszczy znajduje się tylko
mikrofilm dokumentu a fotokopia mikrofilmu dostępna jest w Bibliotece Wydziału
Humanistycznego UKW. Zm. w 1651 r. w
Bydgoszczy. W katedrze znajdują się dwa
epitafia burmistrza; jeden ufundowany
przez rodzinę zmarłego a drugi przez
proboszcza. Jego imieniem nazwano ulicę
w dzielnicy Nowy Fordon.
Źródło: Magdalena Czachorowska,
Wojciech Łochowski – patron ulicy i kto jeszcze?; 2003, Repozytorium UKW
S.P.

MAŁA BIBLIOTEKA ARKONY pierwsza po II wojnie światowej literacka
oficyna w Bydgoszczy jako agenda miesięcznika „Arkona”. W 1949 r. wydała zbiory wierszy Wandy Karczewskiej i Mariana
Turwida. Kontynuacji zamierzeń wydawniczych „Arkony” podjął się Alfred Kowalkowski, zapoczątkowując edycję „Małej Biblioteki Pomorza”, która wydała w ramach
serii Pomorze w poezji debiuty poetyckie
Andrzeja Baszkowskiego, Zbigniewa Flisa,
Kazimierza Hoffmana, Kazimierza Jułgi,
Marii Kaloty-Szymańskiej, Jana Mirosława
Kasjana, Krzysztofa Nowickiego, Jerzego
Lesława Ordana, Wiesława Rogowskiego,
Wojciecha Roszewskiego.
S.P.
MAŁA BIBLIOTEKA POMORZA →
MAŁA BIBLIOTEKA ARKONY

„MASKON” – właśc. Klub Fantastyki
„Maskon”, założony w 1979 r. przez pisarza science-fiction Wiktora Żwikiewicza;
zrzesza głównie, choć nie tylko, młodych
miłośników, twórców i animatorów jak
najszerzej pojętej fantastyki (science fiction, horror, fantasy, baśń, surrealizm)
wyrażanej w różnorodnych formach podawczych (literatura, film, teatr, muzyka,
sztuki plastyczne, gry). Członkowie klubu
zajmują się nie tylko kulturą fantastyczną, ale także związkami interesującej ich
dziedziny z nauką, filozofią i różnymi
systemami światopoglądowymi. Częścią
tematyki prezentowanej w klubie są dziedziny pokrewne fantastyce: futurologia,
utopijne wizje świata, parapsychologia,
ufologia, dział „fenomenów X”; klub nie
stawia pod tym względem przed swoimi
członkami żadnych ograniczeń. Klub
działał w Pałacu Młodzieży, osiedlowym
klubie „Arka”, filii MDK nr 2 przy ul. Tucholskiej 2, w Gimnazjum nr 20 przy ul.
Karpackiej 30. Działa w sekcjach, sekcja
literacka prowadzi warsztaty pisarskie; w
klubie funkcjonuje biblioteka im. Janusza
A. Zajdla. W 2019 r. wspólnie z Zespołem
Szkół Elektronicznych organizował Konwent Fantastyki „Elektronikon”.
S.P.

MEDAL JERZEGO SULIMY-KAMIŃSKIEGO – za wybitne zasługi dla kultury
regionu Pomorza i Kujaw przyznawany
dorocznie przez Kapitułę Artystyczną ,
w rocznicę śmierci pisarza. Wyróżnienie
zaczęto przyznawać z inicjatywy Strażników Medalu Jerzego Sulimy-Kamińskiego
– Jana Góreca-Rosińskiego (poety i prozaika), Ireny Kamińskiej (żony pisarza),
Felicji Gwincińskiej (przewodniczącej
Rady Miasta Bydgoszczy), Dariusza Tomasza Lebiody (poety i krytyka), Witolda
Stanisława Kozaka (artysty i filozofa),
Henryka Narewskiego (artysty i animatora kultury). Wyróżnieni twórcy wchodzą
następnie w skład Kapituły Artystycznej,
zgłaszają kandydatów do Medalu. Medal
ma służyć promocji dorobku pisarskiego
Jerzego Sulimy-Kamińskiego oraz osiągnięć artystycznych osób uhonorowanych
tym wyróżnieniem.

„METAFORA” – ukazujący się w
latach 1989-2003 nominalnie kwartalnik,
a w rzeczywistości półrocznik, literackoartystyczny pod redakcją Jana GórecaRosińskiego; ukazało się 13 roczników
sygnowanych przez redakcję jako 55
numerów (w rzeczywistości 61 numerów
łączonych). W niektórych numerach
dodatek pt. „Niezależne Pismo Poetów i
Pisarzy Osobnych „Wiatraki”. Czasopismo
skupiające głównie pisarzy związanych z
polityką kulturalną PRL, przede wszystkim
z szeregów ZLP. Edycje książek sygnowane jako Biblioteka „Metafory”. Nagroda
im. Klemensa Janickiego oraz Honorowy
Laur im. Tadeusza Micińskiego za książkę
afirmującą wartości etyczne, estetyczne,
humanistyczne oraz tolerancję i pluralizm
kultury (laureaci: Piotr Kuncewicz, Lesław
Marian Bartelski, Stefan Melkowski, Wacław Sadkowski).
S.P.

MIELHORSKI ROBERT – poeta,
prozaik, krytyk literacki, historyk literatury. Ur. 14 I 1967 r. w Bydgoszczy, ukończył filologię polską w WSP, gdzie podjął
pracę naukową; profesor UKW. W latach
1993-1995 redaktor → „Kwartalnika Artystycznego”. Debiutował opowiadaniem
w 1989 r. w „Okolicach”. Zbiory wierszy:
Góra szybowcowa i inne wiersze (1992), Weneckie okna (1993), Wybór (1997), Inicjały
(1999), Kartka z Lizbony (2003), Poszczególność (2011), zbiór opowiadań Rozpadlina
(1997), zbiór krytycznoliteracki Na własny
rachunek. Teksty z międzyepoki 1989-1997
(1999) oraz studium Strategie i mity nowoczesności (Brzękowski, Lipska i inni) (2008);
współredakcja pracy zbiorowej Poznawanie
Kazimierza Hoffmana. Filozoficzno-kulturowe
źródła i konteksty (2011). Członek SPP i
Polskiego PEN Clubu.
Źródło: Literatura polska. Przewodnik
encyklopedyczny, red. Artur Hutnikiewicz,
Warszawa 2000.
DTL

DTL
ciąg dalszy na str. 44
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MIŁOSZ CZESŁAW (1911-2004)
– poeta, laureat Nagrody Nobla, po uzyskaniu której jako jedne z pierwszych w
kraju wiersze poety publikowały bydgoskie czasopisma: „Fakty” (18 IX 1980) i
„Kujawy” (22 X 1980), 17 X 1980 r. wieczór poezji laureata w Galerii Prasowej
„Oblicza Sztuki”. Na zaproszenie redakcji
„Kwartalnika Artystycznego” pobyt w Bydgoszczy 8 VI 1995 r. z prezentacją poezji
w Filharmonii Pomorskiej; pierwodruki
kilku utworów na łamach → „Kwartalnika
Artystycznego”.

Wieży Ciśnień (1998), Krzysztofa Lutowskiego
33 wiersze (2003), Wojciecha Banacha Rondo
Bydgoszcz (2012) oraz Plac Piastowski i inne
wiersze (2018), Rafaela Budzbona Noc jak
dzień (2014), Danuty Krupeckiej Anatomia
miasta (2015), Marka Szypulskiego Abra Kadabra Brda Bydgoszcz (2015), Igora Kantorowskiego Album bydgoski (2017). Pod red. Zofii
Wachowiak ukazała się antologia poetycka
Moje miasto. Bydgoszcz w wierszach i fotogramach
(1996). Ryszard Częstochowski wydał zbiór
dramatów Zmierzch w mieście B. (2004). Kurt
Ihlenfeld wydał powieść autobiograficzną
Gregors vergebliche Reise (Nadaremna podróż
S.P. Gregora; 1962).
Jerzy Sulima-Kamiński – obok trylogii
powieściowej Most
Królowej Jadwigi (1984,
1986, 1988) – wydał
zbiór felietonów Trzydzieści jeden lusterek
(1993). Dariusz Tomasz Lebioda wydał
zbiór opowiadań
Chłopcy z cmentarza
Świętej Trójcy (1997).
W 1993 r. ukazał się
zbiór opowiadań i
fragmentów powieści
poświęconych miastu
Tadeusza Nowakowskiego Urzeczenie, a w
1994 r. Wilfried SaNa zdjęciu: Obiad wydany na cześć Czesława Miłosza 8 VI 1995 r. w mel zredagował zbiór
apartamencie im. Artura Rubinsteina Hotelu „Pod Orłem”. Od lewej siedzą: utworów literackich i
Czesław Miłosz, Carol Miłosz, Jerzy Sulima Kamiński, Stefan Pastuszewski, wspomnieniowych o
obecni poza kadrem: Eleonora Horendarska, Kosma Złotowski, Bydgoszczy Bromberg.
Grzegorz Schreiber i Krzysztof Myszkowski Ein Lesebuch.
Motywy bydgoskie występują w
następujących powieściach: Teodor BranMISTRZOWIE LITERATURY W dowski Basso profundo, Józef Weyssenhoff Jan
FILHARMONII POMORSKIEJ – cykl nie- bez ziemi (1929), Adam Grzymała-Siedlecki
regularnych prezentacji twórczości pisarzy Miechowiec i syn (1934), Halina Rosnowskaspoza Bydgoszczy organizowany z inicjatywy Filutowicz Walery (1955), Kazimierz Kummer
redakcji „Kwartalnika Artystycznego”, od Klatka (1962), Wiesław Rogowski Kamienny
1995 r. wystąpili Allen Ginsberg, Czesław bruk (1966, 1984), Odmiana (1989) i PomorMiłosz, Adam Zagajewski, Julia Hartwig, ska ballada (1989), Tomasz Gąska Bydgoski
Jan Twardowski, Ryszard Krynicki, Piotr łącznik (1994), Robert Dariusz Kokoszewski
Sonar, Anders Bodegård, William Edgard cykl kryminałów: Cmentarz (2008), Krawiec
(2008), Bractwo (2016), Kolekcjoner (2017),
Stafford.
Goguś (2018); Marcin Karnowski Notatki z
S.P. podróży (2011), Bartłomiej Siwiec Autodestrukcja (2014) i Przypadek Pana Paradoksa (2016),
Krzysztof Derdowski Plac Wolności (2016),
MOTYWY BYDGOSKIE W LITERA- Jarosław Jakubowski Rzeka zbrodni (2017),
TURZE – oprócz utworów okazjonalnych Tadeusz Oszubski Bydgostia (2017), Tadepublikowanych w czasopismach ukazały się usz Oszubski Miasto (2018), Edyta Świętek
zbiory wierszy w całości poświęconych Byd- Rzeka kłamstw (2019). Od 2014 r. wydawany
goszczy. Są to: Gabriela Tadeusza Hennera jest przez Miejskie Centrum Kultury cykl
Stara Bydgoszcz w pieśni (1924), Stanisława zeszytów literacko-eseistycznych pt. Czytanki
Helsztyńskiego Wenecja nad Brdą. Dytyramby miejskie.
Bibliografie i omówienia utworów o
(1932), Wincentego K. Sławińskiego Miasto
moje... Bydgoszcz w wierszach (1938), Fran- motywach bydgoskich w: S. Pastuszewski Bydciszka Grotta i Zofii Strzeleckiej Miasto nad goszcz w literaturze. Wypisy (2003) i Bydgoszcz
Brdą (1947), Mariana Turwida W zakolu Brdy na kartach książek (2004).
(1975, 1979), Leszka Henryka Łęgowskiego
Źródła: J. Pszenna, A. Węglerska, BydWiersze bydgoskie oraz o Bydgoszczy (1993), W
sercu miasta. Wiersze o bydgoskiej farze (2002) goszcz w literaturze (2006); J. Pszenna, A. Waoraz Na zawsze Bydgoszcz (2003), Danuty lukiewicz, Słownik pisarzy regionu bydgoskiego,
Künstler-Langner Mała wyspa. Bydgoszcz w Bydgoszcz 2008
poezji (1996), Alojzego Michalskiego Okolice
S.P.

MROZEK ZDZISŁAW (1933-2014) –
historyk literatury. Ur. 15 III 1932 r. w Pelplinie, od 1968 r., w Bydgoszczy Absolwent
WSP w Gdańsku i UMK w Toruniu, doktorat
na UMK (1968). Pracował jako nauczyciel
języka polskiego w LO w Ełku (1954-1955),
LO w Pelplinie (1955-1963), Liceum Pedagogicznym w Kościerzynie (1963-1968). Od
1968 r. wykładowca w Studium Nauczycielskim w Bydgoszczy, potem w WSN/WSP. Badacz i kronikarz bydgoskiej literatury, liczne
publikacje prasowe, w tym recenzje: blisko
200 publikacji naukowych, popularnonaukowych i krytycznoliterackich. Monografie:
Obraz literatury polskiej na Kujawach i Pomorzu
Gdańskim w dobie zaborów (1974), Polski ruch
teatralny na Kujawach do 1939 r. (1976),
Życie kulturalno-społeczne, teatralne i literackie
Bydgoszczy w latach 1919-1939 (1984), Mały
słownik pisarzy Kujaw i Pomorza (1920-1921)
(1992), Literatura popularna Wielkopolski i
Pomorza (1880-1918) (razem z Ireną Piechowiak; 1995). W prowadzonym przez siebie
seminarium magisterskim kierował pracami
badawczymi na temat twórczości bydgoskich
pisarzy. Prowadził audycje literackie na antenie Polskiego Radia. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej.
Zm. 9 III 2014 r. w Bydgoszczy, pochowany na cmentarzu parafii pw. św. Wincentego ā Paulo przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
S.P.
MUSIAŁ GRZEGORZ - poeta, prozaik, tłumacz z języka angielskiego. Ur.
24 II 1952 r. w Bydgoszczy. Doktor nauk
medycznych, specjalista II stopnia w okulistyce; absolwent Akademii Medycznej
w Gdańsku. Zbiory wierszy: Kosmopolites
(1980), Listy do brata (1983), Przypadkowi
świadkowie zdarzeń (1986), Berliner Tagebuch
(1989), Smak popiołu (1992), Kraj wzbronionej miłości (2001); powieści: Stan płynny
(1982), Czeska biżuteria (1983), W ptaszarni
(1989), Al Fine (1997), Ja, Tamara (2019);
dzienników: Dziennik z Iowa (2000, 2007),
Dziennik bez dat (2005), Dziennik wojny jaruzelskiej (2006). Przekłady z języka angielskiego: Allen Ginsberg Skowyt i inne wiersze
(1984), Allen Ginsberg Kadysz i inne wiersze
(1992), antologia współczesnej poezji amerykańskiej Ameryka! Ameryka! (1994).
Członek PEN-Clubu i członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
współzałożyciel Oddziału SPP w Toruniu.
W latach 1988-90 stypendysta International Writing Program w Iowa City i
Fundacji Fulbrighta w Waszyngtonie. Po
powrocie do Polski w r. 1990/91 redaktor
warszawskiego „Tygodnika Literackiego”
i „Potopu”, następnie współzałożyciel i
z-ca redaktora naczelnego „Kwartalnika
Artystycznego” w Bydgoszczy (od 1992 do
2004 roku).
Laureat nagród literackich, m.in. Stanisława Piętaka (1983), im. Wyspiańskiego
(1987), Nagrody: Fundacji im. Kościelskich
(1990), Biblioteki Raczyńskich (1994),
Fundacji Kultury (2001). Odznaczony
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Medalem Prezydenta Bydgoszczy za osiągnięcia w twórczości literackiej (1993).
Członek SPP.
Źródła: Z. Mrozek, Mały słownik pisarzy
Kujaw i Pomorza (1920-1991), Bydgoszcz
1992; D. T. Lebioda, Przedsionek wieczności.
Pośród pisarzy Pomorza Kujaw i Wielkopolski,
Bydgoszcz 1998; J. Ziomkowski, Słownik
pisarzy polskich, Warszawa 2002
MYSZKOWSKI KRZYSZTOF − prozaik, eseista, krytyk literacki. Ur. 1952 r. w
Toruniu, absolwent filologii polskiej UMK,
od początku 1995 roku redaktor naczelny
„Kwartalnika Artystycznego”, laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1992). Debiut
w 1998 r. opowiadaniem Błogosławieństwo w
„tygodniku Powszechnym”. Brązowy Medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2013).
Zbiory prozy: Pasja według świętego Jana
(1991), Kozi róg (1995), Funebre (1998),
Addenda (2017). Na podstawie opowiadania
Pobożne życzenia powstał film telewizyjny w
reżyserii Tomasza Lengrena (1945). Członek SPP od 1993 r. i Polskiego PEN-Clubu
od 1995 r.
DTL
„MYŚL POETYCKA” – założony w 2012
r. przez Jarosława Stanisława Jackiewicza
i Artura Łukasika – grupowy profil na Facebooku o charakterze literackim, będący
połączeniem wolnej trybuny poetyckiej
autorów z całej Polski z serwisem wydarzeń
literackich. Co roku od 2014 r. we wrześniu
organizacja w filii nr 4 WiMBP w Bydgoszczy
Biesiad „Myśli Poetyckiej”.
S.P.
NAGRODA LITERACKA IM. KLEMENSA JANICKIEGO – utworzona z inicjatywy Jana Góreca-Rosińskiego na początku
lat dziewięćdziesiątych XX w. Przyznawana
była przez kwartalnik „Metafora”. Po śmierci
redaktora, przeszła pod skrzydła kwartalnika
filologiczno-artystycznego „Temat”, który
przyznaje ją dorocznie. Nagroda promuje
oryginalną twórczość artystyczną w literaturze, sztukach wizualnych i muzyce, a także
w zakresie działalności dziennikarskiej i
naukowej.
Klemens Janicki (Ianicius) był humanistą okresu odrodzenia, wywodzącym się z
Januszkowa koło Żnina. Pochodził z chłopskiej rodziny, a po opuszczeniu rodzinnego
domu uczęszczał do szkół gnieźnieńskich i
poznańskich. Wykształcony w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu, zyskał opiekę Jana
Dantyszka, biskupa Stanisława Hozjusza,
arcybiskupa Andrzeja Krzyckiego, którego
sekretarzem został w 1536 roku. W uznaniu
zasług na polu literatury łacińskiej, wojewoda
krakowski Piotr Kmita, przyjął go na swój
dwór i umożliwił wszechstronny rozwój. Z
tego okresu pochodzą utwory polityczne, pieśni, żale i epigramaty Janickiego. Zamożny
mecenas ułatwił mu też wyjazd na studia do
Padwy, gdzie w 1540 roku otrzymał dyplom
doktora filozofii Uniwersytetu Padewskiego.

Papież Paweł III obdarował go też laurem
poetyckim i nadał tytuł: Poetae Laureatus. Po
powrocie do kraju tworzył z wielkim powodzeniem utwory wielu gatunków. Zmarł w
1543 roku w Krakowie.
W skład Kapituły Nagrody wchodzili
między innymi: Piotr Kuncewicz, Jan Górec-Rosiński, Jerzy Sulima-Kamiński, Andrzej
Krzysztof Waśkiewicz, Nikos Chadzinikolau. Laureatami byli między innymi: Julian
Kawalec, Erna Rosenstein, Lesław Marian
Bartelski, Wojciech Siemion, Edward Redliński, Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, Eleonora
Harendarska, Andrzej Baszkowski, Marianna
Bocian, Urszula Guźlecka, Jerzy Szatkowski,
Zdzisław Pruss, Jerzy Grundkowski, Stefan
Pastuszewski, Danuta Mucha, Dariusz Tomasz Lebioda, Jerzy Grupiński, Paweł Kuszczyński, Antoni Dubiec, Andrzej Klawitter,
Ryszard Częstochowski.
DTL
NAGRODA LITERACKO-ARTSYTYCZNA MIASTA BYDGOSZCZY – ustanowiona w 1939 r. w wysokości 2.500 zł dla twórców za całokształt dorobku, bądź za dzieło
przynoszące chlubę polskiej nauce, kulturze
i literaturze; pierwszeństwo twórców związanych z Bydgoszczą bądź pochodzeniem, bądź
pracą; komisja zebrana 29.III.1939 r. w celu
przyznania nagrody literackiej „bez dyskusji
i jednogłośnie postanowiła – biorąc pod
uwagę sytuację kraju, gdy wola całego narodu
realizuje się na odcinku obrony narodowej –
nagrody nie przyznawać, a całą sumę przelać
na Fundusz Obrony Narodowej”.
S.P.
Źródło: Pisarze Ziemi Bydgoskiej, red.
Maria Kowalewska, Gdynia 1968
NAGRODA MŁODYCH „LEONIDASA” – ustanowiona przez Kawiarnię „Leonidas” przy ul. Pod Blankami 33 nagroda dla
debiutujących poetów; jury w składzie Jolanta Baziak i Stefan Pastuszewski przyznało
nagrody: Monice Dziedzic (2005), Joannie
Gładykowskiej (2006), Agnieszce Kubińskiej
(2007), Agacie Koteckiej (2008), Marietcie
Gabryszewskiej (2009).
S.P.
NIKOLAIDIS DIMITRIOS (1949-2001)
– ur. 17 IV 1949 r. w Warnie (Bułgaria), gdzie
podczas II wojny światowej osiedliła się jego
rodzina. Pochodził z greckiej Macedonii
(Kastoria). W latach 1970-1972 studiował
teologię w Akademii Duchownej im. św.
Klemensa Ochrydzkiego: w Sofii, a od 1972
do 1980 r. - filologię nowogrecką i historię
(specjalizacja: archeologia) na Uniwersytecie
Sofijskim. W 1987 r. wraz z żoną Polką, Barbarą Klunder, przyjechał na stałe do Polski
i osiadł w Bydgoszczy, gdzie studiował w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej. Debiutował w bułgarskim czasopiśmie
„Kooperat” w 1967 r. Wydał następujące
zbiory wierszy: Odys i ja (1990), Tyle mi starczy
(1991), Tołgova stiga (1993), Znak zapytania,
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znak odpowiedzi (1993), Odisej i az (1994) oraz
powieść Dolina Jozafata (1999).
Przełożył na język bułgarski zbiór
wierszy Stefana Pastuszewskiego Roza i meč
(1993), a na język polski Stanisława Penewa
Intymną kosmogonię (1993). Nagrodzony w
konkursie poetyckim „Ikarowe strofy” w
Warszawie w 1994 r. W latach 1992-2001 był
członkiem SPP.
Zmarł 2 VIII 2001 r. w Bydgoszczy,
pochowany w obrządku prawosławnym na
cmentarzu parafii pw. św. Wincentego ā
Paulo.
DTL
„NOWA ARKONA” – projektowany
przez Jana Góreca-Rosińskiego kwartalnik
literacko-artystyczny, który miał ukazywać
się od 1988 roku, nawiązując do → „Arkony” (1945-1948); wydawcą miał być Oddział
ZLP. Potęgujący się kryzys gospodarczy i
załamanie się ustroju politycznego Polski
Ludowej uniemożliwiły realizację tego zamierzenia; wówczas to J. Górec-Rosiński,
stając w opozycji wobec ortodoksji partyjnej,
zrezygnował ze stanowiska redaktora naczelnego „Faktów” i zaczął od 1989 r. wydawać
własnym sumptem → kwartalnik „Metafora”
(1989-2002).
S.P.

NOWAKOWSKI TADEUSZ (19171996) - poeta, prozaik, publicysta, dziennikarz, tłumacz. Urodził się 8 XI 1917 r. w
Olsztynie. Dzieciństwo i młodość spędził w
latach 1920-1939 w Bydgoszczy. Jako uczeń
współredagował czasopismo → „Ogniwa”
(1935-1938), wydawane przez szkolny klub
literacki → „Błękitny Niedźwiadek”, założony w 1935 r. w Państwowym Gimnazjum
Humanistycznym w Bydgoszczy.
W 1937 r. został laureatem nagrody
młodych Polskiej Akademii Literatury
za pracę maturalną. W 1938 r. rozpoczął
studia polonistyczne w Uniwersytecie Warszawskim. Jako ochotnik przeszedł szlak
bojowy z 14. Włocławskim Pułkiem Piechoty
z Włocławka do Warszawy, uczestnicząc w
jej obronie. Lata okupacji spędził w niemieckich więzieniach i obozach. Po wojnie
prawie dwa lata spędził w Haren (Ems) w
obozie dla Displaced Persons (wysiedleńców), gdzie wykładał w polskim liceum.
Pod koniec 1946 r. wyjechał do Włoch. W
l. 1947-1953 był redaktorem czasopisma
„Polacy w Świecie”. Współpracował z polską
rozgłośnią radia BBC (1950-1952). W 1952
r. podjął pracę w rozgłośni Radia Wolna Europa, jako redaktor programów literackich.
Zamieszkał w Monachium w 1953 r. Pod
pseudonimem Tadeusz Olsztyński przez
wiele lat prowadził cykl cotygodniowych audycji publicystycznych Przy kawiarnianym stoliku oraz Panoramę dnia. Przez szereg lat był
delegatem Rządu RP w Londynie na obszar
Niemiec, przewodniczył Stowarzyszeniu na
Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego
w Monachium oraz udzielał się w Polskim
dokoñczenie na str. 46

str. 46
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Ruchu Wolnościowym „Niepodległość i
Demokracja” (1945-1992). Był członkiem
Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Warszawie.
Debiutował w „Ogniwach” w 1935
roku. Zbiory opowiadań: Szopa za jaśminami (1948), Niestworzone rzeczy (1968), Aleja
dobrych znajomych (1968), Gorzko pachną
piołuny (1981), Urzeczenie (1993); powieści:
Obóz Wszystkich Świętych (1957, 1989, 1990),
Syn zadżumionych (1959, 1981), Happy - end
(1970), Byle do wiosny (1975), Wiza do Hrubieszowa (1979), Nie umiera się w Miami (1981).
Jest autorem eseju Książka o Grydzewskim.
Szkice i wspomnienia (1971) oraz w języku
niemieckim Die Radziwills: die Geschichte
einer grossen europäischen Familie (1966, 1967,
1968).
W l. 1979-1987 towarzyszył papieżowi
Janowi Pawłowi II w jego 26 pielgrzymkach
duszpasterskich. Reportaże i szkice z tych
podróży zamieścił w sześciu tomach wydanych w l. 1981-1989: Reporter papieża (1980),
W bagażniku Jego Świątobliwości (1981), Volo
Papale (1982), Na skrzydłach nadziei (1984),
Boening Świętego Piotra (1986), Kwiaty dla
Pielgrzyma (1987). Pisał też na potrzeby
teatru radiowego sztuki satyryczne (m.in.
Jasełka, Czarny dzień posła Gardłacza, Czy pan
mówi po polsku, Piękny maju na Bugaju, Przyczyna nieznana) oraz wydał wodewil Piękna
nasza Polska cała (1948).
Członek ZPP na Obczyźnie, Bawarskiej
Akademii Literatury oraz polskiego PEN Clubu. Był sekretarzem Światowego Związku
Polaków na Obczyźnie oraz pełnił funkcję
przewodniczącego Rady Narodowej Polskiej
w Niemczech. Należał do Konfraternii Artystycznej „Grupa 47”. Współzałożyciel i pierwszy prezes Światowego Związku Bydgoszczan
(1991). W 1991 r. został Honorowym Obywatelem Olsztyna, a w 1993 r. Bydgoszczy.
Odznaczony Krzyżem Komandorskim z
Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Zm.
11.III.1996 r. w Bydgoszczy, pochowany na
Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Zaświat
2. 27.VI.1996 r. w bydgoskim kościele pw.
św. Polskich Braci Męczenników otwarto
Izbę Pamięci Tadeusza Nowakowskiego. Na
kamiennicy przy Starym Rynku 5 odsłonięto staraniem TMMB tablicę pamiątkową.
Skwer na Szwederwoie nosi imię pisarza,
a od 2017 r. IX Liceum Ogólnokształcące,
organizujące Konkurs Recytatorski Prozy
Tadeusza Nowakowskiego Urzeczenie oraz
Wojewódzki Konkurs Literacki im. Tadeusza Nowakowskiego Urzeczenia bydgoskie.
→ EB, t. 2, s. 259.

NOWICKI KRZYSZTOF (1940-1997) poeta, prozaik i krytyk literacki. Ur. 6 III 1940
r. w miejscowości Opsa na Brasławszczyźnie
(Białoruś). W 1945 r. z rodzicami przybył do
Bydgoszczy. Ukończył filologię polską na UMK
w Toruniu (1957-1962). W czasie studiów współtworzył grupę poetycką „Wymiary” (Kazimierz
Jułga, Krystyna Karpińska, Zygmunt Flis), a potem
→ „Wiatraki” (Andrzej Baszkowski, Jan GórecRosiński, Mirosław Kasjan, Zdzisław Polsakiewicz).
Pracował w Pomorskiej Rozgłośni Polskiego Radia
w Bydgoszczy (1962-1965), był członkiem redakcji „Faktów i Myśli” (1965-1973), w l. 1973-1983
wchodził w skład redakcji tygodnika „Fakty” (od
1973 r. kierownik działu literackiego, w l. 19751982 zastępca redaktora naczelnego). Członek
PZPR do 1990 r.
Jako poeta debiutował na łamach „Nowej
Wsi” w 1957 r., a jako prozaik opowiadaniem
„List” w „Tygodniku Kulturalnym” (1964). Zbiory
wierszy: Zbliżenia (1963), Przy słowie (1965), Komentarze (1970), W tej chwili (1976) Do przytomności
(1980) Po imieniu (1983) Bez tytułu (1991); zbiory
opowiadań: Droga do ojca (1967) Orfeusze (1973), W
imię ojca i syna (1978); powieści: Główna przegrana
(1967), Tętno (1969), Wagon z miejscami do leżenia
(1977), Śmierć Guliwera (1983), Ostatni kwartał
(1987); zbiory esejów: Przetoka (1992), Drugie
życie (1995); dramaty: Pięć dni Lemuela Gulliwera
(1983) – wystawiony w 1985 r. przez Teatr Mały
w Warszawie i Teatr Telewizji, Było święto (1986);
zbiory szkiców (krytyka literacka): Pertraktacje
(1971), Dziennik krytyczny (1981). Sceniczną adaptację Wagonu z miejscami do leżenia wystawił Teatr
Polski w Bydgoszczy.
Laureat nagrody WRN w Bydgoszczy (1969),
im. Stanisława Piętaka (1972), nagrody literackiej „Faktów” (1988), Prezydenta Bydgoszczy
(1993).
Członek ZLP (1965-1983), SDP (1964-1982),

ORDAN JERZY LESŁAW - poeta, prozaik,
krytyk literacki, publicysta, właśc. Jerzy Malczyński. Ur. 11 V 1934 r. w Pińsku na Polesiu.
Ukończył polonistykę na UMK w Toruniu.
Pracował jako nauczyciel, bibliotekarz szkolny,
kierownik literacki w PTLiA „Baj Pomorski’’ w
Toruniu, dziennikarz w bydgoskim tygodniku
społeczno-kulturalnym „Fakty”, współzałożyciel
i redaktor toruńskiego miesięcznika „Przegląd
Artystyczno-Literacki”. Związany z Orientacją
Poetycką „Hybrydy”, Korespondencyjnym
Klubem Młodych Pisarzy przy Zarządzie Głównym ZWM, toruńską grupą „Wymiary” oraz
Klubem Literackim „Pomorze”. Opiekun Koła
Młodych ZLP w latach siedemdziesiątych XX
wieku. Członek PZPR. Debiutował, publikując
wiersz w „Gazecie Pomorskiej” w 1959 r. Zbiory
wierszy: Ciało ziemi (1964), Poza rzeczy (1967),
Jeziora niespokojne (1972), Rekolekcje (1975), Pieśń
o rzece - fragmenty (1975), Już po południu (1980),
Późna podróż (1991), Wielka dłoń świata. Wiersze
dawne i nowe (1994), Coraz gęściej od komunikatów
(2008); zbiór opowiadań: Jakby kto chciał wiedzieć
(1977); powieści: Jeszcze jedno lato (1982), Chłopiec
(1984) i Nasze długie cienie (2001), W jedną stronę
(2011), Wiosenne przesilenie (2013), Z podziemia
(2016). Laureat I nagrody w II Toruńskim Maju
Poetyckim (1962). Odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2009).
Członek ZLP i od 1989 r. SPP.

S.P.

S.P.

S.P.

S.P.

Źródło: Lesław Marian Bartelski, Polscy
pisarze współcześni 1939-1991, Warszawa 1995

Źródło: Jan Tomkowski, Słownik pisarzy
poslkich, Warszawa 2002

„NOWE TORY” – tygodnik określający się
jako „niezależny organ polityczno-społeczny
i literacki” wydawany od IV 1920 r. do
26.II.1921 r. przez Leopolda Dominika
Kronenberga (1890-1929) przy współpracy
edytorskiej księgarza Leona Posłusznego: w
rzeczywistości orientacja lewicowa (PPS).

„NOWY TOR” – dodatek literacki do
„Gazety Pomorskiej” ukazujący się co tydzień
od 1949 r., a potem co dwa tygodnie (od 18
marca 1951 r. do 2 lutego 1958 r.). Założycielem i redaktorem był Stanisław Mędelski
(1926-1957), lansujący twórczość zaangażowaną w duchu „prawdziwego socjalizmu”;
od 1956 r. „Nowy Tor” redagował Dariusz
Czaplicki (1930-2002). Kontynuacją od 1958
r. do grudnia 1966 r. był dodatek → „Spojrzenia” redagowany przez D. Czaplickiego.

ZAiKS-u (1976-1997) i Polskiego PEN Clubu.
Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, odznaki honorowe: „Zasłużony Działacz Kultury”, „Bydgoszcz
Zasłużonemu Obywatelowi”, „Za szczególne
zasługi dla rozwoju województwa bydgoskiego”.
Zm. 3 III 1997 r. w Bydgoszczy, pochowany na
Cmentarzu Nowofarnym. W kościele pw. św. Jana
Chrzciciela w Opsie bydgoskie Bractwo Inflanckie
ufundowało w 2009 r. tablicę pamiątkową.
DTL

OSZUBSKI TADEUSZ – prozaik,
eseista, publicysta. Ur. 13 I 1958 r. w Bydgoszczy. W l. 1992-1994 pracował w redakcji
„Kujaw”, a w l. 1994-2004 „Expressu Bydgoskiego”. Zbiór wierszy Zostawiliśmy skrzydła
w szatni (1984). Powieści: Sfora (1992),
Mesjasz (1993), Twierdza Nienawiści (1997),
Bydgostia (2017); zbiory opowiadań: Drapieżnik (1999), Tabu (2005), Miasto (2018),
Legendy Panien Wodnych (2019); ponadto
eseje popularno-naukowe: Niewyjaśnione
zjawiska w Polsce (współautor: Wojciech M.
Chudziński; 2003), Tajemnicze istoty (2004),
Tajemnice świata. Niezwykłe wydarzenia od
stycznia 2000 do grudnia 2004 roku (2005).
Laureat konkursu im. Stefana Themersona
(1993) oraz im. André Hortona. Członek
ZLP.
Źródło: Stefan Pastuszewski, Pisarze z
Bydgoszczy 1980-2005, Bydgoszcz 2005
S.P.
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PANASEWICZ JAN – prozaik, publicysta, historyk literatury. Ur. 1911 r. w Wilnie.
Studia polonistyczne na USB. Od 1946 r. w
Bydgoszczy, praca dydaktyczna w Studium
Nauczycielskim, WSN, WSP. Doktorat na
UMK w 1975 r. Powieść: Wyprawa donikąd
(1960), studium Środki wyrazu artystycznego
egzotyki w twórczości Wacława Sieroszewskiego
(1975). Zm. 1980 r. w Bydgoszczy.
S.P.
PANASEWICZ PIOTR – prozaik, publicysta. Ur. 16 III 1947 r. w Bydgoszczy,
studia magisterskie na Politechnice Gdańskiej; inżynier mechanik i oficer-mechanik
okrętowy. W l. 1970-1980 pracował w Fabryce
Automatów Tokarskich w Bydgoszczy, w l.
1982-1993 w żegludze oceanicznej, w l. 19942005 własna działalność gospodarcza, w l.
2001-2002 redaktor „Akantu”. Kontroler jakości w firmie Metalbank. Debiut w „Politechniku” (1968), powieści dla młodzieży: Skarb
pod starym dębem (1994), Tajemnica zamkowej
studni (1998), zbiory opowiadań: Z okrętowej
zęzy (1998), Poznań gra fair (2000).
S.P.
PANEGIRYKI - popularna w renesansie
i baroku literacka forma „użytkowa” związana
z kulturą dworską i sarmacką; panegiryk to
utwór o charakterze przesadnie pochlebnym, napisany na cześć jakiejś osoby, zdarzenia, uroczystości lub czynu. Zachowały się
panegiryki bydgoskich autorów: Jana Piórowica, Jana Centaliusa, Piotra Werońskiego,
a także bernardynów Floriana Kolęckiego i
Bartłomieja Paprockiego.
S.P.
PASTUSZEWSKI STEFAN – poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta, wydawca. Ur.
19 VIII 1949 r. w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy (1971),
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1976) i
Uniwersytetu Gdańskiego (1983), doktor historii (2013). Od 1972 pracował jako dziennikarz
w „Ilustrowanym Kurierze Polskim” (19721977), „Wodniaku Bydgoskim” (1977-1980),
„Kujawach” (1979-1981), „Wolnych Związkach”
(1980-1981). W 1974 wstąpił do Stronnictwa
Demokratycznego, z którego odszedł w grudniu 1980 r. W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”, był rzecznikiem związku w regionie
bydgoskim. W stanie wojennym internowany
14.XII.1981 r., po zwolnieniu działał w podziemiu, kilkukrotnie aresztowany (4 miesiące) i
skazany w 1985 r. na rok pozbawienia wolności.
Od 1983 do 1992 pracował z przerwami jako
nauczyciel akademicki na UAM w Poznaniu,
w l. 1990-1992 jako nauczyciel języka polskiego
w Zespole Szkół Gastronomicznych, od 1993
r. na WSP i w Bydgoskiej Szkole Wyższej. W l.
1988-1989 redaktor „Ładu Bożego”.
Sprawował mandat posła na Sejm RP I
z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji (jako
przedstawiciel ChDSP – od 1989 r. był wiceprezesem tej partii). W l. 1990-2018 radny Rady
Miasta Bydgoszczy; w l. 1990-1994 wiceprzew.
Sejmiku Samorządowego Województwa Bydgoskiego; od 1994 do 1998 r. piastował stanowisko
wiceprezydenta miasta. W l. 2003-2007 był starszym inspektorem w Miejskim Ośrodku Kultury.
Założyciel i redaktor naczelny Instytutu Wydawniczego „Świadectwo” (1987), miesięcznika

literackiego „Akant” (1998) i niereguralnika
„Podwórko z Kulturą” (2008). Członek-założyciel → Grupy Faktu Poetyckiego „Parkan”
(1975-1979), współorganizator prezentacji →
„Galeria Poezji” (1976-1980), współzałożyciel
→ „Arki Poezji” (od 1998 r.).
W 1971 r. debiutował wierszem Wydłużyło
się życie w „Politechniku”. Zbiory poezji: Druga gałąź (1977), Dzień, w którym przyszedł (1977), Odloty
(1978), Trzeba iść (1989), Imię moje (1980), Listy
do siebie (1981), Kuszenie Ikara (1981), Biały pokój
(1981), Czas ostateczny (1983), Wiersze (1985),
Róża i miecz (1991), Roza i miecz (w j. bułgarskim;
1992), Smak malin i czereśni (1993), Kobiety są
(1993), Prostori czasu (w j. ukraińskim; 1993),
Zachłanność (1994), Listy do Pani (1995), Przepaść
w brzuchu (1996), Wiersze wybrane (1997), Sonety i
poematy (1999), Po przełomie (2000), Pamiątki inflanckie (2003), Nie ma podwórka (2004), Traktaty
(2013), Ziarna płonące (2015), Powroty (2018);
nowele: Proboszcz (2005), Tancerka (2007); zbiory
opowiadań: Dziwne sprawy (1980), Szczególny
zbieg okoliczności (1994), Miasto (1996), Nie-doopowiadania (1997), Karły (2000), Dwanaście
miłosnych miesięcy (2001), Teraz Polska (2002),
Dwanaście pań i panów w lusterkach (2003), Trzy
światy (2005), Coś się kończy, coś się zaczyna (2006),
Trumna nie ma kieszeni (2008), Sebastian (2010),
Z Bogiem (2011), On (2014); powieści: Późne
majowe popołudnie (1995), Dziś (2009); sztuka w
jednym akcie Według Łukasza (1982); studium
historyczne Edytorstwo literatury pięknej w Bydgoszczy w latach 1956-1989 (2016). Nagroda w XVII
Ogólnopolskim Turnieju Poezji Społecznie
Zaangażowanej Czerwona Róża (1976), nagroda „Bydgoskiego Informatora Kulturalnego”
(1996), nagroda Ryszarda Milczewskiego-Bruno
(2001), Bydgoska Literacka Nagroda Roku
„Strzała Łuczniczki” (2012), Medal Kazimierza
Wielkiego. Odznaczony Srebrnym (2001)
i Złotym (2005) Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim (2007) i Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski (2018), Krzyżem Wolności
i Solidarności (2015), Odznaką „Zasłużony
Działacz Kultury” (1994), Odznaką Honorową
„Za zasługi dla Kultury Polskiej” (2008). Członek
SPP i SDP.
Źródło: Jan Tomkowski, Słownik pisarzy
polskich, Warszawa 2002
DTL
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„POD WIATR” – czasopismo młodzieżowe pod red. Mirosława Twaroga;
od 1993 r. jako czterostronicowy dodatek do tygodnika „Kujawy”; od X.2003 r.
samodzielny miesięcznik, w l. 2005-2012
dwumiesięcznik, od II.2012 r. wyłącznie
wydanie internetowe w domenie www.podwoatr.pl; od 2005 r. „Witryna Literacka”
pod red. kolejno Tadeusza Oszubskiego
i Zygfryda Szukaja; warsztaty literackie →
EB, t. 2, s. 203-264 i 275.
S.P.
PODBORSKI MAREK – poeta, wydawca, animator kultury, właść. Marek Szypulski.
Ur. 9 III 1965 r. w Bydgoszczy.
W 2014 r. współzałożyciel z Rafałem
Budzbonem ekspedycji literacko-fotograficznej Bydgoska Licencja Marek, zajmującej się
edycją książek i organizacją akcji literackich
w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury;
współprowadzący warsztaty poetyckie w Miejskim Centrum Kultury, od 2019 r. kierownik
działu poezji w redakcji „Akantu”.
Zbiory wierszy: Abra KadaBrda Bydgoszcz
(2015) i DWA (2018).
S.P.
POEZJA – dominuje w literaturze
Bydgoszczy; spośród 81 przedstawionych
w EB twórców aż 64 to poeci, z których
34 uprawia także inne gatunki literackie.
Od poezji swoją twórczość literacką zaczynają zazwyczaj młodzi, ale po aktywizacji
twórczej seniorów na przełomie XX i XXI
wieku, wiele osób w wieku emerytalnym od
pisania wierszy zaczyna spóźnioną „karierę
literacką”, zazwyczaj jednak bez powodzenia. W krajowym obiegu literackim,
biorąc pod uwagę publikacje i recenzje
w pismach ogólnopolskich oraz nagrody
w konkursach, „zaistnieli”: Kazimierz
Hoffman, Jan Górec-Rosiński, Krzysztof
Nowicki, Zdzisław Polsakiewicz, Grzegorz
Musiał, Dariusz Tomasz Lebioda, Jarosław
Jakubowski, a także, Wojciech Banach,
Jolanta Baziak, Ryszard Częstochowski,
Robert Mielhorski, Stefan Pastuszewski,
Zdzisław Pruss, Krzysztof Soliński, Grażyna
Wojcieszko. Bydgoskie grupy literackie
to przede wszystkim grupy poetyckie,
podobnie jest z portalami internetowymi
oraz zinami, czyli nie recenzowanymi,
efemerydalnymi wydawnictwami przybierającymi kształt tradycyjnych czasopism.
Od początku XXI wieku, m.in. w wyniku
niedostatecznej edukacji literackiej w
szkołach krąg odbiorców poezji skurczył
się; poeci i czytelnicy poezji tworzą rozproszone społeczności niszowe.
Źródło: Bydgoszcz wczoraj i dziś 19451980, red. Stanisław Michalski, Warszawa
1988
S.P.

cdn.

str. 48

Akant 11(284)2019
w numerze:

Wojciech Banach l Jolanta Baziak l Małgorzata Grajewska l Rafał Jaworski
Ks. Franciszek Kamecki l Jerzy Lesław Ordan l Stefan Pastuszewski
Zdzisław Pruss l Jerzy Rochowiak l Roman Sidorkiewicz l Michał Siewkowski
Bartłomiej Siwiec l Marek Kazimierz Siwiec l Wojciech Śmigielski l Jan Wach

Instytut Wydawniczy
„Świadectwo”
oferuje usługi edytorskie
w zakresie:
 redagowanie,
 korekta,
 opracowanie graficzne,
 skład komputerowy,
 druk
książek (literatura, dzienniki,
opracowania naukowe,
publikacje jubileuszowe itp.)
oraz
innych tekstów literackich,
publicystycznych, naukowych
i urzędowych
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 62/1
tel. 052 321 33 71
e-mail: akant24@wp.pl
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Piszą do nas
Gratuluję Markowi S. Podborskiemu wiersza „ROMAN S” – dobre; lubię wiersze z jajem.
Pomyślę o jakichś ulotkach o wsparcie dla
AKANTU.
Jarosław Seidel
Szanowny Panie Redaktorze,
Zrezygnowałem jednak z akcji ulotkowej
na rzecz informacji w internecie o miesięczniku AKANT: że jest najlepszym pismem literackim w Polsce (bo tak uważam) i że polecam.
Mam nadzieję, że coś się ruszy i będzie
lepiej. Proszę śledzić sprzedaż.
Pozdrawiam,
Jarosław Seidel
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