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Iza Smolarek

Werniks

to nie było koniecznie tak, ale przecież musiałeś wiedzieć
z której strony obejść szerokie łąki, żeby całego dnia nie podciąć 
ciemnozieloną, ostrą jak fala trawą. jak odpiąć mi skrzydła 
kiedy wspinałam się na drewnianą ławkę – i tylko po to
żeby z oddali dostrzec wasz dom, sklep, przystanek, róg ulicy
wasze łóżko

wyrwało mnie na moment, na dobrą chwilę z tamtej nocy: 
wzięłam to za zły sen i byłam gotowa zamienić akryl na temperę

to nie było koniecznie tak, ale przecież musiałeś dostrzec
z której strony – z ciemnej, ostrej jak trawa fali odpięłam
wasz dom, sklep, przystanek, róg ulicy oraz wasze łóżko
z pięknym kotem na ganku, który łasił się i przymilał
do mojej drewnianej ławki, do łąki, która wchodząc w zimę 
w mały, blady prostokąt, złapany gdzieś z lotu ptaka, jak ja 
 
zastygła

Jerzy Beniamin Zimny

Opowieść wigilijna

To nie trudne napisać wiersz miłosny
a potem uprawiać seks z czytelniczką
tego wiersza. Ma więcej lat od podmiotu
lirycznego, który jest na rencie i liże 
jeszcze rany miłosne. Sto ran jak sto
złotych z wizerunkiem rybaka, 
zakładka w opowiadaniu Hłaski,
znalazłem ją odchudzając półki zaciężne.

Moja interpretacja tego zdarzenia brzmi
jak odgłos wystrzału, nie będę szukał
dalszych ofiar mojego wiersza, bądź
spokojna i ty spokojny, wystarczy krwi 
na dzisiaj, jutro. Zbliżają się święta 
z odsieczą wiedeńską, nikt nie będzie
cierpiał po zjedzeniu symbolu nadziei.
Która ma tyle ości ile poezja mięsa. 

Krzysztof  Nurkowski

Polny

dym jesienny
snuje opowieści
nie z tego świata

Krzysztof  Nurkowski

Ptaki

jesienią komponują symfonię 
odlotu
na nutach i drutach
letniego napięcia

Marek S.Podborski

LATA  WIEC

W pierwszy dzień jesieni
wszedłem do ogrodu
był dziki bez
ogródek

Zer wałem już ostatni
bastion winogron
wyduszę z nich wszystko
cały kosz mar lata

Marek S.Podborski

CIASTO

ul  miód
krowa  mleko
trzcina  cukier
laska  wanilia
kwiat  goździk
pszenica  mąka
źródło  woda
ogień

Sławomir Krzyśka

***

W niedokończonych snach
zwinięte w kokon
kryształowe łzy

Zabrane przez wiatr
ruiny smutku
pejzaż 

W niedokończonych snach
deszcz
ciemność

Ciche kryształowe łzy
dotykają
słońce

Martyna Kurowska, „Bujając w obłokach”
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I znowu szedłem zmierzchem pochyłą ulicą. Wysączone w granitach kocie łby szeptały do 
mnie czule śliskie historie, a każ dym milowym krokiem wstrzymywałem pomroczną ucieczkę 
Ziemi. Konfiguracja łysiejących drzew i stłumionych latarni wygładzała rozhuśtane cienie, 
one dotykały mnie ukradkiem, szeptały i chowały się psotliwie za pniami. Słowa się prężyły 
jak zaspane koty, trochę zmarznięte, obojętne na ptaki i ich zastygłe puszenie. Teraz śmierć 
przyjmujemy bardziej naturalnie, sterylnością cyklicznej bieli, roztrwonionej już rozrzutnie 
w górach, jak zapowiedzią inwazji białych plam i wierszy.

No dobra, gadałem też do siebie, a z wilgotnych liści parowały liryczne ektoplazmy, więc 
chyba nie zwariowałem, gadałem przecież do nich! Lecz one tylko wiedźmiały w majakach i 
układały stary sen. Od kiedy zniknęły ostatnie nietoperze, noc tańczyła wyłącznie z wiatrem, 
trącając wiotkie gałęzie przesłowień. Skłaniałem się coraz częściej ku niej, rozchylając jej 
amarantowe suknie o zachodzie, muskając niby niechcący jej zimnych, wilgotnych ramion 
i licytując się w pomrukach z wiatrem. Dlaczego jesienne płaszcze są zawsze ciemne, jak 
zamęt?

- Dobry wieczór szanowna Nostalgio!
  Czy miała Pani udaną pod róż? Czy Sen Letni nie doskwierał zanadto upałem?
  A czy śmiech młodzieży i miłosne doznania nie zakłócały krótkiego spoczynku?
  Naprawdę świetnie Pani wygląda, a tyle już lat, cholera tyle jesieni się znamy.

Iza Smolarek

Dromadery

z ust mi to wyjmij i ustaw się na straży
mojego akcentu, kiedy będę mówiła o nas miękko
z twardym es zet, z otwartym ogrodem na zimę
schowam się bez psa, który skamle i dziecka
z ziemią między zębami, kiedy mnie przedstawisz -

nawet nie jestem stąd, ani z Walii, ani z Liverpool
mam obce biodra 
 
i sama nie wiem, gdzie mogę przyłożyć swój język
żeby nie zamarzł albo nie zakwitł nagle ostrokrzewem 
w którym boksie mam zasnąć i co przeżuć przed snem 
a następnie: jakie obrazy mogę wziąć między palce 
rozmazać je na szybie, między złotymi reliefami

ze śliny, z ognia

Julia Klyta

Biel

Gdy trzepot nasz przestał być obcy, 
wzlecieliśmy ponad śpiew wiatru, 
wzlecieliśmy ponad chmur 
kram
 
Wzlecieliśmy by stać się obłokiem, 
by ujrzeć sny ludzkie kojące, 
u stóp nieśmiertelnych
bram.

Zastano nas tam śnieżną bielą, 
tonem świstu, topielą półcienia, 
ujrzano, choć wśród wzgórz zielonych
łagodny

On z pustki jak szmaragd, jak głód, 
pustelnia strumienia, nie chciał być nam, 
drzew głosom soczystych, 
sposobny

I nie stałby się zgubnym 
swej duszy odbiciem, widzący wszystko,
pyszny chłodem, z pieczęcią 
piękności

Marek S.Podborski                      

BIAŁY  SZUM

Pierwszy śnieg
zasypiamy tańcem
w bieli
wodzimy oczami
przez biel ma 
łez anielskich 
bram

Jeszcze wczoraj strzęp
i lament
przeciągła noc
konania

Pierwszy śnieg
jak szept
jak śmierć
przykuwa
         uwagę

Marek S.Podborski, 
lirykaakantu@gmail.com

GRA NITY

Gdyby nie zastano go z wargami 
pełnymi błazeństw, dla zwykłej chwili 
kwilącego wdzięku, chcącego nas 
ugościć

Tak zaczęto wróżyć szkarłatny atrament 
wlany za kołnierz, płonący papier, 
z popiołu miłość, czerń
piękna

Gdy jaskinię zamknięto, a kamień 
nie poruszył się na ziemię zwalony, 
bo już nie matki, inna 
nadbiegła

Ta światło zostawi w swym pokoju 
srebrnym, odmówiona słuchowi, 
odmówiona tym wiatrom
szaleńczym

Co nas uczyniły zdolnymi 
do żałobnych śpiewów. O gniewu niepełna, 
czerwona licem! Nasz głos był 
bezwolnym

To on się zbiegał jak wstążki gorsetu, 
jak jesienne liście włosy cór zdobił 
i skarlałych gwiazd siedem 
straconych

Doglądał tym tonem, co promienisty 
w miejscu brzegu soczystego 
narodzenia owoców przepysznie 
łagodnych

Gdy w kornym klasztorze biel pierwsza 
topniała, sądzona za żale, 
w biegłości postępków rozkosznego
świata

Tylko na błogość snu pozwolono, 
a ponad słodycz warg powstała 
goryczą chłodu pierwsza myśl, co nie 
ulata

I nie znaleziono wśród jesieni 
tych liści czerwonych, tak nie 
znaleziono ciał naszych, wiatr ucichł,
niemocny

By choć jednym wśród bram ludzkich 
wybrzmieć językiem, tym co wzleci, 
gdy trzepot znów zacznie być
obcym

Tadeusz  Zawadowski

NIM  SEN  NADEJDZIE

tylu moich przyjaciół wymaszerowało w sen. jeszcze
dudnią mi w głowie bębny ich butów uderzające o bruk
niedokończonych wojen. pozostały po nich porozrzucane 
guziki od mundurów wierszy. odbezpieczone granaty słów
których nie zdążyli wyrzuć na papier lub choćby na wiatr. nocą
zamiast baranów liczę kroki tych którzy przekroczyli linię
frontu. powoli zajmuję ich pozycje. za nimi

już tylko sen.
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Znaki zapytania
(Fragment większej całości)

Czy to przypadek, że tylko w ramach 
ludzkich umysłowości  daje się w miarę po-
prawnie wytłumaczyć  i zaakceptować fakt, 
że wszelkie różnice pomiędzy postawami 
poznawczymi  a nawet całymi koncepcjami 
teoretycznymi stają się nieistotne,  dopóty, 
dopóki nie zajdzie jednak potrzeba badań 
empirycznych?  Może dlatego takie ogrom-
ne znaczenie ma swoiste „experimentum 
crucis”?

Mówiąc o poznawaniu niepoznawalne-
go, należy rozróżniać dwa stany umysłu. Po 
pierwsze, może to być stan komentatora. 
Po wtóre  -  znacznie bardziej interesujący  
-  stan odkrywcy. Chodzi oczywiście o każ-
de odkrycie, którego dokonuje w swoim 
życiu człowiek.  W pierwszym, najczęściej 
występującym przypadku mamy do czy-
nienia jedynie z oceną i skomentowaniem 
treści danego sądu. W drugim natomiast, 
z „aktem sądzenia”, który wymaga znacznie 
bogatszego w rozmaite poziomy przeżycia  

Wacław Ṧmid

Język  ducha (4)

stanu ducha. Dlatego istotna tak w tym 
przypadku jest psychika i osobowość, bo-
gata w intuicję, emocjonalność, intelekt i 
wyobraźnie. Jednym słowem, w tych dwu 
stanach i predyspozycjach  i związanych z 
nimi dwoma całkiem odmiennymi  stanami 
zachodzi  -  patrząc całościowo  -  pewne 
komplementarność  z jednej strony logiki, 
psychologii zas  -  z drugiej. Odkrycie bo-
wiem, w przeciwieństwie do oceny i komen-
tatorstwa jest zaangażowaniem  całej naszej 
duchowej immanentności. Zważywszy, że 
nasz świat materialny  jako pewna całość, 
postulowana przez Siłę Sprawczą  jest opi-
sywany przez skończoną, ale bynajmniej 
niczym nie ograniczoną liczbę praw, z któ-
rych wiele zostało odkrytych właśnie, choć 
oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, że 
wiele praw funkcjonuje, choć nie zostały 
jeszcze odkryte. Dlaczego? Czy nieodkryte 
sformułowania zawiera struktura głęboka? 
Czy człowiek może funkcjonować bez 
znajomości innych, nowych praw rozwoju 
świata? Czy kiedyś te prawa zostaną odkry-
te, tj. ujawnione?

Tak się zwyczajowo ukształtowało, że 
kiedy podnosi się dyskusję o logice, każdy 
dyskutant wie, że mówimy o przedmiotach 
idealnych, tj. takich, które posiadają dwie 
podstawowe cechy: identyczności oraz 
uniwersalności. . W rzeczywistości realnej  
także oczywiście istnieją takie przedmioty. , 
jak choćby cząstki i pola, ale mają one cha-
rakter raczej jednostkowy  i prawa, które je 
opisują, nigdy nie są -  co wydaje się dość 
oczywiste  -  uniwersalnymi w całym zakresie 
czasu i przestrzeni. Być może wyjaśnienie 
tego paradoksu zawiera struktura głęboka 
umysłu?  Zamiast tego są  -  choć lokalne  
-  to wieloaspektowe i wielopoziomowe. Co 
interesujące, ta bogata lokalność naszych 
organiczonych czasowo i przestrzennie 
praw wynika z faktu, że u ich podstaw leżą 
hipotezy. A hipotezy z kolei mają to do sie-
bie, że są tworami w pełni autonomicznymi 
i nigdy jedna hipoteza nie wynika z innej 
(w przeciwieństwie do twierdzeń). Bowiem 
hipotezy, jako twory zupełnie wyjątkowe 
biorą się w wyniku twórczości. Ta twórczość 
jest zatem bardzo prawdopodobną i bodaj 
najistotniejszą cechą struktury głębokiej. 
Czy to także hipoteza?

We wszelkich sporach o „sposób ist-
nienia świata” ważkie okazują się podstawy 
wszystkich zjawisk jako redukcja poznania 
do tych fenomenów właśnie. Bowiem 
samej teorii poznania nie można i nie da 
się utożsamiać z teorią  jako taką. Jako 
zbiorem, złożonym z języka, aksjomatów 
i konsekwencji tychże. Równocześnie nie 
jest  ona nauka. Jest raczej filozofią relacji 
Boga i rzeczywistości i to w dość ograniczo-
nym zakresie. Należy je rozszerzyć. Przede 
wszystkim o coś, co można nazwać „spo-
strzeżeniem wewnętrznym” oidkreślając, że 
jest to spostrzeżenie najbardziej adekwatne 
ze wszystkich możliwych. To spostrzeżenie 
bliskie Boga. Jest w dodatku najgłębszą ce-
chą osobowości człowieka, związaną z jego 
intencjonalnością w poznawaniu świata 
duchowego. Jest wypełnione doznaniem 
zmysłowym, pochodzacym nadto ze świata 
zjawwisk zewnętrznych.  Jest to poznanie, 
które inspiruje, a jego źródłem jest w sumie 
Bóg, jako Głębia Kosmosu. Nasz ludzki 
umysł jest w takim kontekście swoistym 
„negocjatorem” pomiedzy procesami ge-
nerowania myśli i pomysłów  spoza struk-
tury głębokiej i wewnątrz tejże struktury, 
czego  rezultatem bywa wygenerowanie 
i wybór określonej myśli a nawet  -  idei. 
Czy jest to ingerencja Boga? Cóż wówczas 
jednak, kiedy nasze spostrzeżenie okaże 
się nieadekwatne? Wydaje się bardzo praw-
dopodobne, że powstaje potrzeba pewnej 
„dodatkowej interpretacji”. W praktyce 
jest to zwykle procedura uzupełniania  i 
wychodzenia tym samym właśnie POZA  
rozważaną problematykę. Ma to takie 
„mniej adekwatne” postrzeżenie uzupełnić  
względnie uzasadnić  lub też po prostu 
usprawiedliwić z punktu widzenia istoty 
procesów poznawczych.

Spostrzeżenie adekwatne można w 
gruncie rzeczy uważać za synonim tego, 
co się w naszym umyśle (strukturze głębo-
kiej?) konstytuuje, a może to być odkrycie 
naukowe czy idea, nie mówiąc o znakach 
Boga. Tym bardziej, że zwykle towarzyszy 
takiemu stanowi umysłu przeżycie, które 

ciąg dalszy z numeru 10/2019
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jest bardzo intensywne i z tego też powo-
du możemy je nazwać „przeżyciem stanu 
oczywistości”. Taką oczywistością może być 
prawo nauki, dzieło sztuki które nas olsniło 
czy idea Boga nieśmiertelnego. Taką oczy-
wistością jest także w niektórych stanach 
umysłu idea ducha komunikowania Bóg – 
człowiek i na odwrót. Jest to takoż przeżycie 
emocjonalne stanu oczywistości tego, co 
wypowiadamy i co nosi w sobie elementy 
wiaryA także intuicji, emocjonalności, in-
telektu i wyraża stany wzbudzenia naszej 
wyobraźni. Być może jest to efekt pracy 
umysłu wspomaganego wiarą. I dotyczy tej 
tylko i tej jednej, jedynej świadomości? Bo 
akurat w niej te uczucia się generują pod 
wpływem świata zewnętrznego. Czy tylko? A 
przecież i wewnętrznej struktury głębokiej, 
której natury nie znamy.

Powstaje jakby samorzutnie i sponta-
nicznie kolejne pytanie: czy wobec tego 
możemy mówić o tzw. postrzeżeniach 
wewnętrznych? Wydaje się, że  -  z po-
znawczego punktu widzenia  -  możemy 
o nich mówić, a co więcej, traktować je 
jako interesującą mediację  pomiędzy 
zawartością emocjonalną naszych przeżyć  
a samą naturą bytu transcendentnego. To 
transcendencja, Bóg, działa generująco  
na umysł w sferze jego struktury głębokiej, 
wywołując swoisty dialog i refleksję.

Warto zadać sobie pytanie o świa-
domość upływającego czasu, w którym 
są zanurzeni ludzie i ich życiowe sprawy. 
Chodzi w szczególności o zagadnienie, 
czy w strukturze głębokiej jest ten proces 
zapisany? Można przypuszczać, że ta świa-
domość upływającego czasu jest tam  filo-
geneycznie jakoś zakodowana. Być może 
ma swoje kody genetyczne w strukturze 
głębokiej także świadomość zmieniającego 
się otoczenia, przestrzeni. Świadczyłby o 
tym choćby odkrycia przyrodnicze,  które 
ów czas oraz przestrzeń w swej znakomitej 
większości  traktowały jako realny układ 
odniesienia dla wszelkich teoretycznych 
dywagacji.

   Nasz świat możemy w zasadzie 
oglądać z dwu perspektyw: ejdetycznej i 
transcendentalnej. Czy można je połączyć? 
Wtdaje się, że tak i to z poznawczą korzyścią. 
Takie połączenie daje większą możliwość  
-  przy okazji  -  bardziej szczegółowego 
opisu owej tajemniczej struktury głębokiej 
pod względem tworzenia się określonych 
hipotez, które, jak wiadomo, pełnią szcze-
gólną rolę w poznaniu jak i  -  w dalszej 
konsekwencji  -  ilościowych praw nauki. 
Szczegółowe prześledzenie tego procesu 
może być elementem programu, wnika-
jącego w istotę struktury głębokiej, której 
podstawą funkcjonowania poznawczego 
wydaje się jednak być bezzałożeniowośc. 
Z kolei pomiędzy takim światem idei bez-
założeniowości a zupełnie odmiennym (i 
ograniczonym poznawczo) światem logiki 
formalnej  istnieje jakże istotna poznawcza 
linia demarkacyjna. Jest to rodzaj „granicy” 
poznania, która istnieje w samym jego środ-
ku. I nie jest to wcale linia demarkacyjna 
w nieco „wulgarnym” wydaniu, tj. między 
doświadczeniem a metafizyką. Jest to raczej 
rodzaj granicy poznania w formie pewnej 

ewokacji  wszelkich możliwych hipotez. 
Dopiero po sformułowaniu każdej hipotezy 
uzyskujemy realną możliwość poddawania 
jej zabiegom ze świata logiki formalnej. A 
jako że świat idei  bezzałożeniowości jest 
nieokreślony, tu owa „granica poznania” 
może ulegać  dość dowolnej alokacji po-
między samą transcendencją a strukturą 
głęboką umysłu badacza z całym swym 
bagażem wszelkiej metafizyki.

Związki różnych własności tworzą 
nasze prawa, które zwykliśmy nazywać 
„prawami nauki”, choć bardzo wiele z nich 
ma zastosowanie dość ograniczone a często 
także lokalne, mówiąc choćby o czasie i 
przestrzeni. Prawa te na pewno nie sięgaj 
tajemnicy Kosmosu. Są raczej pewną reali-
zacją, a nade wszystko próbą unaocznienia  
tej jakże fascynującej tajemnicy poznawa-
nia. Bo nasze poznawanie ma odwieczną 
tendencję do łączenia świata realnego z 
idealnym, często wyobrażonym i istnieją-
cym jako forma poglądu czy przekonania. 
Możemy powiedzieć, że to, co realne i to, 
co idealne, duchowe, niewidzialne tworzy 
syntezę i powinno być przedmiotem współ-
czesnej teorii poznania. W tak ogromnym 
kontekście poznawczym korzystne jest 
pojawianie się wątpienia. Wątpienie jest 
źródłem pewnego sceptycyzmu, który jest 
wręcz potrzebny  poznaniu i może być 
który także może być heurystycznie płodny, 
mimo iż wynika z naiwnego poglądu na 
świat. To właśnie dlatego tak nauka jak i 
filozofia znajdują się w rożnych wymiarach 
naszego poznania, ale nie jest wykluczone 
że mają, a nawet muszą mieć  pewne wspól-
ne elementy, których sama istota także 
twórzy swój wymiar.

Istnieje związek pomiędzy możliwo-
ścią poznania a określonego nastawienia 
psychologicznego. Właśnie owa możliwość 
poznania po prostu tkwi  w możliwości wy-
wołania w sobie takiego właśnie nastawie-
nia. Chodzi o proces, aby od sceptycyzmu 
poznawczego doprowadzić podmiot pozna-
jący do możliwości do nowego, głębszego 
poznania a nawet stworzenia ewentualnej 
nowej, duchowej metodologii. Częścią 
takiej duchowej metodologii niewątpliwie 
powinno być własne Ja badacza. Istnieje 
wówczas pełniejsza odpowiedź na pytania 
natury filozoficznej, np. czy jest możliwe 
poznanie „w ogóle” itp.

Częstokroć się zdarza i to w trakcie 
analizy czy interpretacji niezrozumiałego 
dla umysłu zjawiska, że pojawiają się próby 
wyjaśnienia czy owej interpretacji. Wiąże 
się to z pojawianiem się ukrytego korelatu 
pomiędzy interpretatorem a samym nie-
opisanym zjawiskiem. W ramach takiego 
ujęcia usiłowań twórczych (poznawczych) 
zwykle wychodzi na jaw że jednak pomimo 
wszystko mamy do czynienia z pewną nie-
oznaczonością. Ta nieoznaczoność relacji 
między duchową a materialną stroną życia 
i bycia skrywa w sobie cechy najistotniejsze: 
istotę oraz sens  tego, co usiłujemy bądź to 
poznać, bądź w pewnej mierze zrozumieć. 
Jeśli np. jesteśmy bliscy poznania sensu, 
„ucieka” nam i rozmywa się istota. I na 
odwrót. Czyyżby to była jedna z tajemnić 
Boga?

Z jedej strony funkcjonuje w społe-
czeństwie określony sceptycyzm w stosunku 
do nauki czy wiary. Z drugiej strony swoją 
obecność zaznacza bardzo silna potrzeba 
przewartościowania  jako wyraz nieskrępo-
wanego myślenia i odczuwania obecności 
głębin Kosmosu w naszym życiu. Także 
potrzeba możliwości przyjmowanych tez, 
dogmatów, istoty i sensu. Proces ten jest 
dynamiczny, spontaniczny i dokonuje się 
w kontekście nastawienia tak w stosunku 
do nauki jak i wiary.

Istnieją  -  mówiąc ogólnie  -  dwa 
główne motywy w tworzeniu i realizacji idei 
poznawczej świata materialnego i niemate-
rialnego. Ich wyznacznikami są: początek, 
podstawy i pewność poprzez analogię do 
istoty, sensu i wartości. Wszystkie te ele-
menty biorą udział w dynamicznej relacji 
i sytuacji ruchu myśli i idei. Chodzi o ideę 
właśnie i ów proces ma za zadanie stworze-
nie danej idei a w konkretnych, dalszych 
postępowaniach  -  jej uszczegółowienie. 
Jest to procedura normalna, jak się zdaje, 
dla ludzkiego umysłu. Z podkreśleniem 
tego faktu, że tworzona idea ma zawsze 
charakter uniwersalny, przynajmniej na 
początku, przed jej uszczegółowieniem. 
Można sobie zadać ważne pytanie: czy w 
miarę rozwoju danej idei istnieje jakiś ukry-
ty mechanizm „znikania” wątpliwości?

W celu skutecznego poznawania 
części materialnej świata i tej duchowej, 
domyślnej, niezbędne są wszystkie możliwe 
nasze nastawienia. A więc: naturalne (zdro-
worozsądkowe), filozoficzne (refleksja 
literacko – artystyczno – mistyczna)  oraz 
tzw. uniwersalistyczne, tj i krytyczne i rów-
nocześnie dogmatyczne, byle obie te formy 
argumentacji dobrane były w odpowiedniej 
proporcji, tak, aby pokonać, bądź usunąć 
wątpliwości. Aby sprawić, że uzyskane 
wnioski będą mogły zostać sprawdzone w 
zwykłej procedurze doświadczalnej bądź 
też w doświadczeniu mistycznym. Czy jest to 
możliwe? Jeśli sprawcą jest Stwórca  -  tak. W 
szczególnej sytuacji jest tu filozofia, rozu-
miana właśnie jako „poznanie poznania”. 
Jest w tym sensie ogniwem, łączącym te trzy 
rodzaje nastawienia człowwieka do świata i 
do Boga. Do Głębin Kosmosu i własnego, 
nieświadomego Uniwersalnego Alfabetu 
struktury głębokiej. A może ten alfabet jest 
właśnie w stanie wyrazić niewyrażalne?

Często mamy do czynienia z krytyką 
rozumu, ale bez analizy wartości, tkwiących 
w naszej wierze, intuicji, emocjonalności, 
intelekcie i wyobraźni. To dopiero one 
wszystkie te składniki tworzą twórczy i kry-
tyczny umysł. Taka krytyka rozumu prak-
tycznego, a przy tym przecież także często 
trafnie wartościującego a przy tym szukanie 
ścisłej analogii między  między choćby ety-
ka, estetyka z jednej, a ową logiką formalną 
z drugiej strony, może jedynie świadczyć 
o tym,  że teoria poznania może być także 
analogonem logiki, co nie jest zgodne z 
prawdą, jeśli w rozważaniach pominiemy 
wspomniane komponenty osobowości 
złowieka, odgrywające kapitalną rolę w 
jego życiu tak potocznym jak i tworczym, 
poznającym.

cdn.
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Wendy siedział przy mnie na fotelu
ze swoim pudełkiem pełnym skarmelizowanych 
lufek.
Na kolanach trzymał kartkę na której rozrabiał 
temat.
Jak zwykle dużo łodyg. Ale damy radę.
Nabił dwie lufki, jedną dla mnie.
Z troskliwością ptaka karmiącego swoje młode
przykładał mi ją do ust i przypalał zapalniczką.
Narkotyk wpływał mi do mózgu
niczym ryjący w ziemi owad
wpuszczony przez dziurkę z tyłu podniebienia.
Ożywiało mnie to na moment.
Tak, że drugą byłem w stanie zapalić już sam.
Ale po chwili następowało uderzenie.
Głos Turkucia wołający mnie gdzieś z głębin 
ziemi.

Niespodziewanie wpadł Turkuć
i powiedział że uprowadzono Muszkatołowa.
Muszkatołowa!
To było straszne.
Kto by się ośmielił? Takiego człowieka!
Długie minuty siedzieliśmy w milczeniu,
nie mogąc znaleźć słów na takie bestialstwo.
Taki człowiek.
Gdybym spotkał go jeszcze raz w swoim życiu
wiedziałbym, co należy robić.
Na pewno nie zachowałbym się
tak jak wtedy.

Szukano wszędzie.
Kobietom kazano zdejmować nawet staniki
a mężczyznom ściągano siłą napletki.
Bo przecież nigdy nic nie wiadomo.
Jednego takiego wyleczono wtedy ze stulejki,
za to drugi nabawił się niepłodności,
więc ostatecznie bilans wyszedł na zero.
Oczywiście komisja stwierdziła,
że ta niepłodność to przez eternit.
Dostał więc jakiś niewielki wyrok w zawiasach.

Poszedłem do kościoła czując, że muszę się 
pomodlić.
Wzywałem Boga po imieniu i po woalkach, bła-
gając go o pomoc.
Turkuć i Podjadek nie weszli ze mną do środka, 
czekali na zewnątrz.
Kiedy wyszedłem, klepali mnie po plecach i 
pocieszali.
Zauważyłem, że wykopali też dla mnie dół,
w razie gdyby mi się nie powiodło.
Byłem tak wzruszony, że padłem na kolana
i przytuliłem ich całym swoim sercem.
Potem wszedłem do środka.
Przygotowali tam dla mnie ciepły koc
i poduszkę z trocin.
Sami stali na górze z łopatami,
czekając w gotowości na mój znak.
Ale jakże ich mogłem zostawić,
po czymś takim?

Kiedy było już całkiem ciemno,
wybraliśmy się do lasu na grzyby.
Podjadek, biedny Podjadek!
Ile on się wtedy nasiedział w toalecie!
Miałem wyrzuty sumienia że nie udało mi się 

go jakoś wtedy ustrzec, ocalić.
Tłumaczyłem mu przez drzwi że to nic,
że to przecież w gruncie rzeczy
bardzo ludzka rzecz.
Ale on jeszcze bardziej zanosił się płaczem.
To chyba bolało go najbardziej.

Tam za górką leżały Wczoraje Wielkie.
Mieszkali tam ludzie przesiąknięci nienawiścią
do swojego gatunku i do dnia dzisiejszego.
Wstający z bólem głowy,
zasypiający z ciepłą, wełnianą frustracją.
Wszystko co wczorajsze było zasadniczo lepsze
od tego co dziś i teraz i tu.
A już najlepsze było to czego nie mieli,
a nie mieli nie dlatego że nie mogli mieć,
ale dlatego że się bali.
A tłumaczyli ten swój strach na najróżniejsze 
sposoby.
Najczęściej padały argumenty o bliżej nieokre-
ślonych zasadach,
o tradycji, o mowie ojców, i o normalności.
A źle im było na tym świecie!
O, jak im było źle.

Zanim zorientowałem się
że to duże i twarde w mojej kieszeni to nie 
eternit,
tylko prawdziwy Muszkatołow,
minęło kilka kluczowych godzin.
Ciągnął mnie za włosy i pisał palcem po udzie.
Spokojnie – powiedziałem.
Nie powiem im że tu jesteś.

Spotkaliśmy ludzi mówiących o sobie
Kapłani Wielkiej Stułbi.
Wielbili istotę, która okraszała
analną rozkoszą każdy swój posiłek,
dodając do puli sześciu głównych smaków
smak siódmy. Smak grzechu.

Mieli na głowach czapki w kształcie swej patron-
ki
i słynęli z jedzenia bardzo ostrych potraw,
by choć w ten symboliczny sposób
stać się jej podobnymi.
Ich życiowym obowiązkiem było bowiem
skracanie czasu pomiędzy Pierwszym
i Drugim Odczuwaniem Pokarmu.
Wierzyli, że gdy te dwie święte chwile
zleją się w jedną, oni zostaną oczyszczeni
z wszelkiego grzechu i osiągną Zbawienie.
Wieczną jedność w Wielkiej Stułbii.

Zasiedliśmy do stołu zastawionego suto
potrawami z kapsaicyny i kapsaiołowiu.
Duże ilości węgla, które ostatnio przyjęliśmy
miały nas uchronić przed negatywnym działa-
niem
tutejszego jedzenia.
Naprzeciwko nas siedzieli Kapłani.
Wszyscy mieliśmy pod sobą specjalne trony,
służące do posiłków-nabożeństw.
Jak bardzo trzeba nienawidzić istoty żywej,
żeby wyposażyć ją w otwór gębowo-odbytowy?
Zapytałem Turkucia, ale ten tylko mnie szturch-

Azja Paronom

NOC MUSZKATOŁOWA (3)

nął,
bo Najwyższy Kapłan rozpoczął już nabożeń-
stwo.

SŁYNNA PRZYPOWIEŚĆ O SŁUŁBII

Trzeciego dnia stworzył Pan Stułbię
na swoje podobieństwo
aby władała na Ziemi (…)
I powiedział Pan: Niech będzie ci podległa,
idź i rozmnażaj się (…)
A w końcu zapytał Pan:
Jak bardzo mnie kochasz, Stułbio?
Odpowiedziała Stułbia:
Kocham cię, jak własne ciało, które mi dałeś,
i jak te wszystkie uciechy cielesne
którymi mnie w swej hojności obdarzyłeś.
Rozgniewało to Pana (…)
I powiedział Pan:
Od teraz największe uciechy cielesne
czyli jedzenie i rozmnażanie dzielić będziesz
ze swym odbytem, który jest siedliskiem
ciemności i na zawsze pozostanie tabu.
I ilekroć jeść będziesz
w odbyt swój pokarm będziesz wkładać.
I ilekroć pić będziesz
odbytnica będzie ci jamą ustną
a jelito grube przełykiem.
A ilekroć będziesz się kochać
miłość analna zawsze to będzie.
I ukryję cię przy tym na dnie oceanu,
tak by nikt się nad tobą nie litował
i nie współczuł ci.
A nawet jeśliby cię kto spotkał
palcem cię będzie wytykał
jako tę, która zasromana została
za grzechy swe i lekkomyślność (…)
A panowanie nad Ziemią dał komu innemu.
I żyła od tej pory Stułbia na dnie wodnym
ale nie ugięła się. Dalej czerpała radość i roz-
kosz
płynącą z życia i wszelkiej fizjologii.
A z czasem rozsmakowała się w życiu tak bar-
dzo,
że zaczęła nauczać (…)
A wkrótce zjednała sobie wyznawców,
którzy za nią podążyli.

Wyznawcy Pierworodnej,
bo tak o niej też mówili,
byli to ludzie prości, ale wielbiący życie
w całej jego rozciągłości.
Nie rzucali sobie pod nogi
kłód sztucznych ograniczeń,
a z Absolutem, którym była dla nich Pierwo-
rodna,
łączyli się każdym ze swych zakończeń nerwo-
wych.
A zawsze starali się wykorzystywać
jak największą ich ilość,
jako te talenty, które nieroztropny zakopie,
a świadomy obracać i pomnażać będzie.

Zaprawdę, ciała nasze niezgłębione są wielce
i tyle przed nami mają tajemnic,
powiedział Turkuć,
że nawet czcigodni święci mężowie stułbiańscy,
którzy starszymi przecież o wiele
są naszymi braćmi w wierze
chyba ich wszystkich dotąd nie zgłębili
i nie zgłębią.

dokończenie z numeru 10/2019
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Stułbia, mój drogi przyjacielu, 
w całym swym majestacie Pierworodności,
ma także wyjątkowe zdolności regeneracyjne,
w związku z czym nigdy nie umiera śmiercią 
naturalną.
Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie.
Naprawdę, chciałem być wtedy jak Stułbia.

W sercu Podjadka od dawna
paliło się niepoprawne marzenie.
Uwolnić księżniczkę.
Ot, romantyczna dusza!
Szukał i szukał przez tydzień i nic.
Żadnej nie znalazł w potrzebie.
Co było robić.
Następnej środy, kiedy przyszła do Łodydżys
jak co miesiąc, pani Ania, listonoszka z rachun-
kami,
to on ją cap! I do piwnicy.
Związał, i tydzień trzymał o chlebie i wodzie.
A po tygodniu uwolnił.
Żebyście to widzieli
jak się kobieta cieszyła!
Ile łez wzruszenia wylała!
Ile uścisków było, ile pocałunków!
Tak to nagradzana rycerskość bywa.
Do dziś z Podjadkiem w zażyłych stosunkach
zostaje listonoszka i pocztę,
choć nikt nie pisze, i ciastka mu przynosi.
A Podjadek dumny siedzi
i chętnie każdemu o wszystkim opowiada.

Tu są pieniądze, pani Aniu,
i jeszcze drobny upominek ode mnie.
Powiedział Turkuć i wręczył kobiecie niewielką 
butelkę.
Mam nadzieję, że się pani zanadto nie nudziła.

Przyszedłem do twoje piżmo, powiedział Bolec.
Przysłali mnie po piżmo.
Skoro jesteśmy już przyjaciółmi
chciałbym je od ciebie pobrać.
Podjadek wyglądał na zawstydzonego.
Pomyliłeś się, powiedział.
To wszystko jest dziełem jednej wielkiej pomył-
ki.
Zabobonu i oceny po wyglądzie.
Bolec Pierdolec nie dawał za wygraną.
Po licznych przepychankach
pobrał piżmo Podjadka,
nawet jeśli go tam nie było
a potem zwyczajnie zasnął.
Rankiem wstał i ruszył dalej w świat.

Podjadek zamknął się w sobie.
Na co dzień gadatliwy i wesoły
stał się apatyczny. Często płakał.
Piżmowe jarzmo ciągnęło go ku ziemi.
Po kilku dniach przyszedł nawet
zatroskany Turkuć i karmił go agrestem.
Agrest ci pomoże – powtarzał.
Jedz agrest.
Podjadek jadł,
ale mu nie pomagało.

Widziałem tę, która cię ocaliła.
Podjadek poruszył się gwałtownie,
a do jego oczu napłynęły łzy.
To znaczy, nie na żywo, namalowaną,
postanowiłem uściślić,
ale chyba nie miało to znaczenia.
Podjadek całkiem się rozkleił.

Zaczął opowiadać mi historię swojego dzieciń-
stwa
z wieloma krępującymi szczegółami.
Nagle zrozumiałem dlaczego tak ważne
jest dla niego Łodydżys
i dlaczego stroni od alkoholu.

Musiałem w końcu wstać do kibla,
nie chciałem się przecież zeszczać w łóżko.
Była noc, Wendy i Rozma musieli już spać.
Z trudem zwlekłem się z łóżka
i na czworaka podpełzłem do łazienki.
Trzymając się umywalki wstałem i zacząłem 
sikać.
O tak. Było już o krok od katastrofy.
I wtedy znów go zobaczyłem.
Wysunął głowę, odzianą w okulary pływackie,
spod mojego napletka.
Pamiętaj – powiedział.
Mnie tu nigdy nie było!

Pełzłem z powrotem do łóżka
cały czas myśląc, co powinienem zrobić.
Nie mogę przecież tego tak zostawić.
Trzeba ten problem rozwiązać tam,
gdzie się on zawiązał, w łóżku.
Po kwadransie do niego dotarłem.
Turkuć i Podjadek już na mnie czekali.
Czekaliśmy na Ciebie, powiedział Turkuć.
Mam pewien plan, posłuchaj.

Posłuchaj, ciągnął Turkuć.
Bez Muszkatołowa sobie nie poradzimy.
Miał śmiertelnie poważny wyraz twarzy.
Jest nam potrzebny.
Musisz nam pomóc ściągnąć go z powrotem.
Wiesz, że masz taką moc.
Jeśli zjawi się tu ktoś nowy,
Muszkatołow będzie musiał przyjąć go na au-
diencji.
Będzie musiał go przesłuchać.
Wydobyć od niego trochę informacji z ze-
wnątrz.
To nasze jedyne źródło wiedzy, wiesz o tym.
Turkuć mówił długo i coraz bardziej zawile.
Coraz bardziej bez sensu.
Powoływał się na mój patriotyczny obowiązek,
na wszystkie samotne matki z dziećmi,
na imigrantów i ludzi niepełnosprawnych,
że przecież jest tu dla nich wszystkich miejsce.
Że razem moglibyśmy im jakoś pomóc.
Zerknąłem na Podjadka,
który nie odezwał się do tej pory ani słowem.
Wlepiał swoje smutne oczy w ziemię
i nerwowo kręcił głową.

Gdy zrobiło się ciemno i wszyscy poszli spać,
Podjadek nieśmiało wziął mnie na stronę.
Słuchaj, zaczął, nie rób tego.
Proszę cię, nie rób tego.
To nie może się więcej powtórzyć.
Popatrz na mnie. Ja przeżyłem.
Ale wiesz co spotkało resztę.
Po raz kolejny widziałem, że ma oczy pełne łez.
To nie może się więcej powtórzyć.

Turkuciu, drogi przyjacielu.
Dobrze wiesz, ile dla mnie zrobiłeś.
Ile razem przeszliśmy.
No już dobrze, dobrze!
Turkuć był wyraźnie zdenerwowany.

Jeśli nie chcesz to nie. Nie musisz.
Wiesz jakie to dla nas ważne
i co będzie jeśli zostawisz nas samych sobie.
Ale jeśli nie chcesz to nie musisz.
Twój wybór.

Ej, co tu tak mokro? Zapytał rano Wendy.
O przechuj! Zeszczałeś się w łóżko!
Nie, ja nie. Byłem w kiblu!
Pamiętam jak pełzałem tam w nocy,
jak trzymałem się umywalki.
Przecież my nie mamy umywalki w łazience.
Oj, stary.

Niespodziewanie nadbiegł Podjadek.
Był zdyszany i zasmucony.
Co to wszystko znaczy, Podjadku?
O co w tym wszystkim chodzi?
Turkuć… Turkuć… Wydyszał Podjadek.
On wpuścił… To był zamach!
Ja chciałem… Chciałem go powstrzymać!
Musiałem poczekać dobrych kilka minut,
aż Podjadek się uspokoi i będę w stanie go zro-
zumieć.

Teraz, Podjadku, możesz mówić.
Kto za tym wszystkim stoi.
To zdrajca Turkuć! Mówił.
Próbowałem Cię ostrzec i go powstrzymać, ale 
zawiodłem.
To wszystko dlatego, że mu odmówiłeś. Poczekał 
aż zaśniesz,
i wtedy wpuścił ci do łóżka Urynoborosa. To cud, 
że przeżyłeś!
Dobrze, że skończyło się na zasikanym łóżku.
Tak się cieszę, że żyjesz!
A więc Turkuć, pomyślałem.
Mój przyjaciel Turkuć.
Po wszystkich mógłbym się spodziewać,
ale nie po nim. No i nie po Podjadku.
Turkuć zdrajca.
Czułem, jak wzbiera we mnie gniew tak wielki,
że mógłby osuszyć cały ten mocz w którym le-
żałem.
Ale nie osuszył.

Urynoboros był to pradawny potwór
z którym spotkanie zazwyczaj kończyło się 
śmiercią.
Śmiercią wskutek zatrucia całego organizmu.
Przedstawiany był zwykle jako wąż wypijający 
własny ogon.
Jego tajemniczą osobą tłumaczono sobie
na przykład obieg wody w mieście.
To, że nasze siki w kiblu trafiają do oczyszczalni,
a parę dni później pijemy je z kranu.
Ogólnie chodziło o wracającą złą karmę
czy coś w tym stylu.
Nie wiem, czy zasłużyłem sobie
żeby go spotkać.

Wyjeżdżaliśmy z Tropia szybko i trochę nerwo-
wo.
Wszyscy byliśmy zmęczeni
choć większość z nas pozostawała wesoła.
Siedziałem w samochodzie
i samodzielnie jadłem kanapkę
patrząc na wynoszących z domku bagaże
Wendy’ego i Rozmę.
Dziękuję - powiedział Muszkatołow.

KONIEC
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Dorota Czerwińska

Falochron

Ty mi nie mów, że szumi. 
Przecież wiem, że szumi 
i wiem, że mnie unosi, ze mną się nie unoś
i przejdź na inną falę, słoną mam na własność, 
na wyłączną obecność mnie od teraz na niej 
zero zaimkowości, morze prywatności, 
coś o czachę uderza, w umyśle się pieni, 
zalewa, 
szybko zlewam przed zderzeniem z ziemią
oślepia. 
Tak, o, ślepia! 
Chyba krokodyle 
wgapiają się w moje ciało, 
 
więc wypinam tyłek. 

Dorota Czerwińska

lubię  kiedy mężczyzna  

(nie odfruwaj Kaziu tak szybko do nieba) 

lubię kiedy mężczyzna
dysząc ciężko i sapiąc 
natarczywie moszcz spija
spragnionymi ustami

gdy w żelaznym uścisku 
nagle rozluźnia mięśnie
żeby nie zgnieść nie zmiażdżyć
siłą samca

kiedy szepcze nie zwalniaj
i zalewa karmelem
miarowo pulsujący żar
żrąc mnie

tylko tego nie lubię
gdy  wtulony (przez grzeczność) 
ucieka beznamiętnie
w sen

Dorota Czerwińska

Po – kuta

za myśli nazbyt ogniste
daruję ci papier
osa

w rulonik żądło zwinięte
niech żółkną płuca
i noce

a kiepa jak będziesz żarzył
skiepścisz zakopiesz podepcesz

żeby oczyścić powietrze

Dorota Czerwińska

Tumiwisizm

Wisielcza cisza, w niej tylko wiatr
próbuje wybić wisielczy takt,
który porusza gałęzi cień,
co złazi z drzewa, to znów się pnie,
tłukąc w zabite okna
dechami.
Dziecko wylało się z pomyjami,
teraz pomyje śmierdzą jak zbuk,
gdy mydli oczy dziecięcy duch
drzewom, i cieniom i cieniom drzew.
Płacz to, śpiewanie, czy czarci śmiech?

A pod schodami schodzi się zło,
w którym zalega kosmaty wąż.
Z pyska wysącza mu się herbata,
a żółtym zębem myszy chce drapać.

To nie herbata! To jest samogon!
Cholera jasna! Wężowy ogon
pcha się do pyska, o ząb zahacza,
już leci jucha,  juhas i baca 
razem z owcami, bo zeszły
z gór
i becząc tworzą niedźwiedzi chór.
Wieszają przy tym na pajęczynie
nuty, krzyże, bemole…
Świnie!

Marek S.Podborski

BABIE LATO

Smak  nie smak

Idę prosto i zataczam koło
to piąte koło u wozu
z niego baba zsiada
koniom lżej, koniom lżyj (w gwarze)
ja ci po każę

Więc pędzę jak z bicza trzasł
a tu masz babo placek
bo tamta z osta wiła
trzewik  na wozu
sto pniach

I poczułem motyle
w brzuchu burczy bas
więc przyszła koza do woza
są cztery stopnie
a piątej klepki brak

A na tym bezrybiu
i rak ryba
potem nocy skorpion
nie ukłuje a krew
wyssie – a siała

Baba mak
nie wiedziała jak
a dziad wiedział
nie powiedział
a to było tak

Miała baba koguta
koguta koguta
wsadziła go 
do buta do buta 
hej!

Marek S.Podborski

CÓRKA  NAFCIARZA

jej  kuropatwa
mi  łabędzie

jejku ropa twa
miła będzie

Marek S.Podborski

EWA

Powiedzmy sobie już
ubrani w cztery oczy
tak, to chybotliwość 
tego drzewa i węża
jakby bolesność

I te zapatrzenie
w klepsydrę mego ciała
w płótno pod ma lufkę
i lśniące oleje ramion
w brew łabędziej szyi

Taką mnie widzisz
jaką mnie myślą spowiłeś
Demiurgu Adamie
jeszcze rana przy żebrach
i zero konkurencji

Marek S.Podborski

LEP

Pojawił się nowy człowiek
co czuje się tylko muchą
naciąga ciemny kostium
i żyłkowany pled

Zakrada się do śmietników
wyjada nadgniłe odpady
kłóci się ze szczurami
liżąc zaschnięte żaby

Natręca się innym nad głową
kręci wciąż wokół lampy
bzyczy i tłucze łbem w okno
na łące kocha się 

w łajnie

IRONIE
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- A czy ty wiesz, że rzeźbę tej patronki 
„kopidołów”,  jak wy to określacie, Niemcy 
zrzucili z dachu AGH-u i przetopili. Miedź 
była niezbędna na łuski do nabojów. Być 
może tymi pociskami najeźdźcy strzelali do 
cywilów w pokazowej „rozwałce”, albo do AK
-owców -  uniósł się Cecylian Dobrościelny. 
Po raz pierwszy podniósł głos w dysputach 
z synem, 

był rodzicem dość spokojnym. W swym 
życiu dużo widział  małości, strachu, hipo-
kryzji, choć i wiele życzliwej miłości.

- Tato, to takie twoje fantazjowanie. 
Zajmij się literaturą fikcji – ironizował 
butnie Anzelm, ale spuścił głowę, coś w 
nim drgnęło. Czyżby niepokój o rachunek 
zysków i strat, i bunt przeciw patriarchalnej 
rodzinie? – refleksja zaświtała i zgasła.

- Jest to, mój durniu, symbol nie tylko 
religijny, ale i świecki. Należy się wizerun-
kowi elementarny szacunek. Mimo jego 
martwej materialności… to przecież i sym-
bol patriotyzmu.

- Dalej nic nie rozumiesz, wiem że nas 
nie wydasz. I nie dlatego nie wydasz, że je-
stem twoim jedynym synem, ale że gdzieś w 
głębi, solidaryzujesz się z naszą drogą. Sam 
o tym nie wiesz, albo maskujesz się, bo to 
zakłada bolesną rewizję całego życia.

- Paliłeś trawkę, czy co?
- Nie wydasz. Walczymy o świeckie 

państwo prawdziwego prawa. Państwo dla 
wszystkich, symbole blokują modernizację. 
Tak się myśli w wielkich miastach. One niosą 
nowe, są… 

- Zapędzasz się za daleko, również w 
stosunku do mnie –  ojciec zwany „tato” 
usiłował gniewnie przerwać tyradę syna 
studenta.

- Patriotyzm jest dobry dla kmiotków, 
hydrze odcina się łby  – Anzelm nie słu-
chał. Wyszedł, po raz pierwszy trzaskając 
drzwiami…

***
Cecylian Dobrościelny był z wyboru 

i życiowej drogi „idiotą”. Tak mówił o 
sobie po osiągnięciu wieku dojrzałości, 
tzn. po trzydziestce, w wieku słynnej z 
Peloponezu akme, o której walorach 
spłodzono mnogie teksty. Obronił dy-
plom inżyniera największej krakowskiej 
uczelni technicznej, był technologiem 
użytkowego materiału. Zadanie było 
pozornie proste. Stopić piasek, potem 
nadać mu pożądany kształt. Proste nawet 
dla „idioty”, ale obfitowało w biegi przez 
przeszkody typu geometria wykreślna, 
wymyślne całki, symulacje ingrediencji, 
paradygmaty zamierzonej doskonałości. 
Nawet kusił go doktorat od szyb i szkla-
nek, ale brak przynależności do kom-
partii, czy jej przybudówek, był skuteczną 
barierą. Takie były czasy. Wydawało się, 
że nieodwracalne.

Dobrościelny był inżynierem z 
przypadku, przypadku całkiem zresztą 
logicznego. Nie chciał iść „w sałdaty”, a 
AGH-owska Ceramika zapewniała, w koń-
cu lat siedemdziesiątych wieku „pogardy 
i postępu”, cywilne studium „wojska”, 

Rafał Jaworski

Zbrodnia i duma (1)

izolację od realiów „ludowego”. Cecylian z 
mlekiem matki wyssał antykomunizm, choć 
nie wiedział skąd ta przypadłość mu się 
przyplątała. Martwiło to Rodzicielkę, pocho-
dzącą spod Lwowa, bo chciała izolacji syna 
od polityki. Nie wspominała czasów II-ej RP. 
Nie opisywała  relacji narodowościowych w 
tamtej społeczności. Nie mówiła o „przyja-
znym”, wyzwolicielskim wejściu Sowietów, a 
potem o dobrodziejstwie odbicia ich przez 
Germanów z rąk popleczników „nowego 
Adama”. 

A potem było na „abarot” i „auf 
abwechselnd”. Jedynym wspominkiem, 
które nie raniło warg rodzicielki, było jej 
zwycięstwo w partii szachów nad Niemcem 
i to oficerem, który nie mógł sobie z tym 
faktem poradzić wewnętrznie, co można 
było zaobserwować w fizjonomii aryjskiej 
twarzy. Jak dwudziestoletnia Polka może 
wygrać w szlachetnej grze z jakimkolwiek 
Germańcem!? 

Cecyliana ekscytował Kraków, miasto 
Kraków, zjawisko nadzwyczajne i tylko takie. 
Mit królewskiego grodu i studenckiego 
życia był na prowincji nader żywy. Jak było 
się zgodzić „młodemu maksymaliście” na 
Katowice, gdzie dominowały  kopalniane 
szyby, na studia czekał go codzienny do-
jazd koleją, gdzie debilne ofermy grają w 
durnia, bo nie stać ich na profesjonalnego 
pokera? Jak studiować to tylko w Krakowie, 
choć niekoniecznie w Collegium Novum. 
Pojechał na zwiady i tu zaszedł do reprezen-
tacyjnej, monumentalnej auli A-O przy Alei 
Mickiewicza. Akademia Górniczo-Hutnicza 
oferowała, w tamtym czasie, prestiż, choć 
rdzenni Krakusi bardziej cenili  Politech-
nikę, która wyrosła na bazie i przy pomocy 
Akademii.

Cecylian, mimo odpowiedniego imie-
nia, nie miał muzycznego słuchu,  Św. 
Cecylia nie była mu realną patronką. W 
wieku lat 10-ciu przezywany był drażliwym, 
damskim mianem - Cecylka. W wieku 14-tu 

lat nabrał męskiej ksywy Cecyl, a potem 
w akademiku przy Reymonta zwano go 
czasami Cyc, bo lubił ciepło i łagodność 
dziewczęcych biustów, których na Wydziale 
Ceramiki było w bród.

Cecyl po studiach wiele nawłóczył się 
zawodowo po kraju realnego socjalizmu, 

Miał nieco rogatą duszę, nie chciał za-
liczać nawet uniwersytetu marksizmu i leni-
nizmu dla pracujących, czuł się obywatelem 
kategorii „B”. W końcu dopadła go wielka 
stabilizacja zainicjowana i usankcjonowana 
aktem podwójnego jeszcze ślubu: - przy 
ołtarzu komuny i wobec Boga. Miłość nie 
patrzy na takie „niuanse”. 

Swemu późnemu synowi Cecylian 
nadał imię Anzelm. Nie obyło się przy tym 
bez kontrowersji w jego zgodnym stadle. 
Małżonka chciała imienia Tadeusz, co 
znaczy odważny, czci godny. Anzelm było 
nie w modzie, ale Cyc akurat wczytywał 
się w dowód ontologiczny Anzelma z Can-
terbury. Lektura jak na inżyniera końca 
XX-ego wieku niezbyt „poważna”, bo zbyt 
poważna. Istnieje w języku pojęcie „Bóg”. 
Cechą desygnatu pojęcia „Bóg” jest ab-
solutna doskonałość. Jeśli zaś owo słowo 
oznacza byt doskonały, to temu bytowi nie 
może niczego brakować. W szczególności 
przymiotu istnienia.

Kiedy ten wywód, w pełnej krasie 
intelektu, wyłuszczył synowi w okolicach 
jego matury, ten wzruszył ramionami i 
skwitował: 

 - Moje imię średnio mi się podoba. 
Jak moja dziewczyna ma go zdrobnić? A 
to co mówisz to scholastyka z czasów kiedy 
płonęły stosy i nie było Uj-tu i AGH, pano-
wała ciemnota. 

- Zwiedziliśmy razem Colegium Maius, 
chyba wiesz, że przeginasz ze sceptycyzmem. 
Tu na półce jest IX tomów „Dziejów filozofii 
średniowiecznej w Polsce” wydanej za ko-
muny przez PAN. Przeczytaj przynajmniej 
wstęp do  „Filozofii bytu”.

-  Jesteś tatuś starszawy, ja chcę żyć 
bujnie i coś zdziałać. AGH niech będzie, ale 
jaki wydział, podpowiedz. A wiesz, żyjemy 
w czasach językowych skrótów i mówią mi 
często „An”.

- Nabawiłeś się ksywy jak ja. An to lo-
giczne. Nad sugestią co do wydziału, 
owszem, pomyślę.

Zabawy zabawami, słowne żon-
glerki cieszą miłośników giętkości 
mowy, ale przychodzi czas waż-
nych, pragmatycznych, czasami 
wręcz życiowo ostatecznych wybo-
rów. Anzelm był uzdolniony dość 
wszechstronnie. - Tylko nie muzy-
ka, aktorzenie, reklama – mówił i 
intensywnie myślał. Swego czasu 
Cecylianowi też mocno sugero -
wano studia techniczne, bo wtedy 
awizowano skok cywilizacyjny epoki 
Gierka. Kusiła zasobna przyszłość w 
neutralnym światopoglądowo  zawo-
dzie inżyniera. Podobne wyzwanie 
przypadło Anzelmowi: - gonimy 
Europę, trzeba wielu technokratów 
o otwartych umysłach, znających ję-
zyki, kreatywnych, bez barier – także 
obyczajowych. Wdrukowywano w 
ospałe, w dużej mierze, społeczeń-
stwo ten liberalny dogmat. An, 
mimo przeciwstawnego wręcz sto-

dokoñczenie na str. 10

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

i artyku³ów biurowych.

Zapraszamy do zakupów, wybieraj¹c 
bezp³atny odbiór zamówienia w naszej 

ksiêgarni.
www.ksiegarniapalucka.pl
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sunku do świata wybrał to, co ojciec i matka 
sugerowali bez szantażu, ale dobitnie.

 - Jaki wydział dla syna – pytał Cecyl 
samego siebie – geolog to poniewierka 
po odwiertach, w metalurgii za gorąco, 
informatyka to przyspawanie do ekranu i 
krzesła…

- Wybierz jakiś para-wybuchowy, za 
bardzo zająłeś się technologią bum-bum 
– radził.

- To mnie kręci. Coś można zmienić! 
Ale co znaczy to „para” przed wybuchowy  
– zapytał An. Nauczanie elementów klasyki 
w liceach zdechło wraz z równaniem po-
ziomu wykształcenia ogólnego do wzorców 
okcydentalnego „homo ludens”.

- Wiesz jak skończyłem z demonstra-
cjami pirotechniki w obecności innych 
widzów?  

- Słucham, pewnie jakieś morały-dyr-
dymały.

- Nie, konkret. Nudziłem się i chciałem 
zaimponować małej dziewczynce. Rzuciłem 
na wodę grudkę białego fosforu. I wiesz, 
chemiku młody, co mogło się wydarzyć?

- Mów, nie jestem przy tablicy naszej 
chemicy.

- P stosuje się do zapalników. Palący się 
biały P  rozgrzewa się sporo ponad tysiąc 
stopni. 

Jest przechowywany pod wodą, ale na 
jej powierzchni nabiera wigoru i pływa jak 
motorówka. Wtedy jednak rozprysł się i jego 
część  przeleciała tuż obok oka sześciolatki. 
To była twoja ciocia z Miechowa.

- No to… twój stres. Powiedziałeś jej 
o tym?

- Nie, schowałem głowę w pluszowy 
kocyk.

W piwnicy ich domu było małe, teraz 
zaniedbane laboratorium chemiczne, które 
pozostało z lat młodzieńczych Cecyla. W 
wieku trzynastu – siedemnastu lat pasjono-
wały go materiały rozwalające świat. Jego 
siostra, już studiująca na AGH-u, została 
zobligowana do przywozu trzech tomów 
„Technologii Materiałów Wybuchowych” 
Towiańskiego, co nieopatrznie spełniła. 
Towiański, ten od mesjanizmu, był też wy-
buchowo zaborczy – pomyślał wtedy Cecyl. 
Nieopodal rozścielała swe uroki Pustynia 
Błędowska – były poligon wojskowy i tam 
można było wyłowić z piachu niewybuchy, 
łuskać trotyl. Ale już skonstruować do nie-
go zapalnik nie było sprawą łatwą. Dlatego 
przyszły Cyc szedł drogą łatwiejszą, bardziej 
bezpieczną. Tworzył np. materiał rozświetla-
jący na bazie związków baru, które dawały 
zielonkawy odcień wytwarzanego światła. 
Odpalił dwa próbne ładunki na podwórku. 
Powiodło się znakomicie. Za chwilę przy-
chodzi do jego matki 80-cio letnia babcia, 
matka ojca Cecyla, właścicielka posesji i 
nadaje: - Patrz, słońce świeci, niebo bez 
chmurki. A błyskało się jak w czasie burzy, 
na kościółku św. Jakuba nie dzwonili na 
trwogę. Błyska się, a pioruny są ciche. Co 
za czasy! Natura się zmienia.

Kiedy to zdarzenie Cecyl opowiedział 
Anzelmowi ten śmiał się do rozpuku i 
bełkotał:  – ale jaja, ale jaja, co za jaja. 
Tato czy wydzierżawisz  mi swoją laborkę 
z odczynnikami. Ja też chcę się zabawić. 
Jednocześnie poznając możliwości materii 

– Anzel tak usprawiedliwiał swe skromne  
zamiary „ruszenia z posad bryły świata”. Nie 
było przeszkód i Anzelm wcielał się w rolę 
chemika i wybuchowca. 

Pytanie: jaki wydział?  - kilka miesięcy 
było wiodącym w domu Dobrościelnych. 
Dwie siostry Anzelma zaczęły przed nim 
uciekać i zatykać uszy.

- Wybierz Energetykę i Paliwa. To bliskie 
twym energetyzującym chuciom alchemika 
XXI wieku i dynamicznym planom. Inte-
resujesz się ekologią, boisz się aby człowiek 
nie zniszczył atmosfery itp. Tam takie rzeczy  
usiłują rozwiązać  – wydusił z siebie bez prze-
konania „tato” Cecyl.

- Paliwa i energia. Okiełznanie procesów 
spalania i czyszczenie z produktów ubocznych. 
Misja, tak misja - podniecał się maturzysta.

- Tam jest też Katedra Energetyki Wodo-
rowej. Chyba  konstruują akumulatory, jakieś 
ogniwa litowe, które mają odciążyć atmosferę. 
Kilka autobusów z takim napędem  krąży po 
mieście. A wodór, 
wodór wybucha. 
Szukaj w necie.

- No… o.k. 
Złożę papiery.

-  Jedną z 
Katedr zawiaduje 
moja koleżanka 
ze studiów. Masz 
rzadkie nazwisko 
nie przyznawaj 
się, że jesteś moim 
synem.

- Coś was łą-
czyło, czy raczej 
konflikt?

-  Nic z tych 
rzeczy. Chodzi o 
to żebyś nie był 
studentem spe-
cjalnej troski, 
choć ona jest 
sprawiedliwa i tak 
jest przez żaków 
oceniana. Teraz 
studenci ocenia-
ją pedagoga, nie 
odwrotnie.

- Przesada z 
tym tropieniem 
nepotyzmu, byle 
kogoś zgnoić, wię-
cej liberalizmu, 
ufności. 

- Tam zoba-
czysz na czym polega mądra ekologia. Sympa-
tyzujesz z eko-terrorystami, którzy łańcuchami 
przywiązują się do drzew. Nie tędy droga. 
Prawdziwa ekologia to nauka,  bezpieczne 
technologie. Tam to jest. Co ja tak nawijam, to 
winien rozumieć każdy zdolny nastolatek.

Anzelm jako późne dziecko był bardzo 
wrażliwy na krzywdę i brak otwartości. Nie 
za bardzo wiedział na co się otwierać, ale to 
cecha młodości –  mówił sobie przy wieczor-
nym, laickim rachunku sumienia. Jeździł na 
demonstracje „zielonych” od absurdu, walczył 
o gatunkowe przetrwanie złocistej żaby Kapa-
Kapa, a nazajutrz bronił prawa kobiet „do wła-
snego brzucha”. Nie widział w tym zestawieniu 
żadnej sprzeczności, którą sugerował Cecylian. 
Z woli rodziców Anzelm chodził na lekcje 
religii, ale „chodził” – nie uczestniczył w głębi 
serca. Lubił prowokować w myśl zasady „księża 
na księżyc”. W Wielkim Poście zadał katechecie 

pytanie: Dlaczego cierpienia na krzyżu Jezusa, 
który miał ludzką naturę były większe niż setki 
tysięcy innych osób traconych w ten sposób 
przez rzymskie Imperium?

Ociec z synem miał, o dziwo, dobre rela-
cje. Raz w tygodniu, po kolacji i dwóch wrogich 
sobie dziennikach, siadali w fotelach i gwarzyli. 
Ojciec przy piwie, syn czarnej herbacie.

-  A czy wiesz, że w gmachu A-O rezydował 
Gubernator Frank. Barbara na dachu nie była 
w jego typie. Nie postała tam długo. Komuni-
ści zaś wymazywali o niej pamięć.

- Multum wiedzy jest w necie, rzadko 
mnie zaskoczysz. Barbara to patronka gór-
ników. Ich teraz  jest mało w stosunku do 
wszystkich studentów i mówią, że tam jest 
niższy poziom.

 - Tak sądzisz. To męski zawód i rzadko 
który gryzipiórek od komputerów zjechałby 
na jedną szychtę na poziom 1020. Oprócz 
wiedzy liczy się sprawność zarządzania, cha-
rakter.

-  Chcę czegoś więcej. Porzuciłem ma-
teriały kruszące i jestem przy zapalających. A 
ta Św. Barbara, w europejskiej Polsce, co tam 
robi, jakim prawem państwowa uczelnia ufun-
dowała jej powrót, zgodziła się na montaż!? To 
również z podatków ateistów i agnostyków.

- Naprzód walczysz o prawa mniejszości, a 
jak górnicy, będący  mniejszością, mają swoją 
patronkę  za opiekunkę ogromnej uczelni, to 
kwestionujesz ich prawo.

- Aj, ja bym ją anihilował, mówiąc języ-
kiem fizyków. Byłaby niezła frajda - fantazjował 
młodzieniec.

Innym razem ich „nasiadówka” miała 
miejsce po kolejnej rocznicy śmierci Jana 
Pawła. Anzelm „załapał się” na ostatnią piel-
grzymkę jako czteroletni brzdąc i nic z tego 
nie wyniósł.

cdn,

Małgorzata Anna Bobak Końcowa - akwarela

Zbrodnia...
dokończenie ze str. 9
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***
 

gdy wyjdę z cienia 
przeniosę ślimaka i jeża 
na drugą stronę jezdni 
i opowiem o Piazza Santo Stefano

w katedrach z białego marmuru  
nie wolno odsłaniać ud i ramion  
na ścianach nagie cherubiny  
wyciągają wysokie C

w studni szukam twojego odbicia  
wiem że tacy jak ty  
nie rzucają się w otchłań  
nakładają obręcze na wiadra 
i łowią księżyce
pod sercem noszą  
ostre rafy 
o które rozbijają się okręty 
i nie boją się śpiewu syren

taka jak ja może być
ziarnkiem piasku w oku  
zimnym marmurem pod stopami  
wysnutą nitką ze swetra
cierniem w palcu rzepem we włosach 
liściem gdzie i jeż i ślimak 
znajdą schron

Pustynia 

ludzie składają usta do modlitwy 
jakby szczypta soli zalegała pod językiem  
i nie mogła się rozpuścić
 
modlitwy umierają na wyświetlaczach telefonów 
w świeżym zapachu gumy do żucia  
 
brakuje spowiedników 
specjalistów od ducha
 
ludzie znają tylko jedną stronę łóżka 
druga nazbyt twarda  
 

może tam leżeć kamień  
albo gasnąca komórka

***
 

rzeka przecina miasto
jak palec mokry piasek
jak szkło w palcu piasek

brzeg zaczerwienił się 
gdy dziewczyny
wystawiły do słońca
brzuchy i pośladki 
kąpią się w makach 
płatki kapią z palców kolan i ramion
wiatr topi czerwcowe łzy
kiedyś unosił wianki ale kiedy to było

dryfuję spokojnie i wiem dlaczego się zmieniłam
przyszedł czas co uwolnił mnie od słów i spojrzeń 
taki czas snuje się jakby nie miał nic do zrobienia
a jest co robić 

można zbierać szyszki w parku i przedrzeźniać kosa
odpocząć przy Trytonie
pociągnąć bezkarnie za ogon 
spłoszyć gołębie przed katedrą 

a potem zgubić się jak jaskółka między kamieniczkami
zabłądzić
by nikt nie znalazł nawet piórka

stać się siostrą chmury
kroplą deszczu 

***

tnę ulicę myślami ostrymi jak odłamki lustra 
w każdym twoja twarz
z wąskim uśmiechem
wiem że będziesz tędy wracał na kolanach
z sercem głupszym od rozumu
przewiesisz przez płot płaszcz mokry od jesieni
z kieszeniami pełnymi tęsknoty polepionej
landrynkowym smutkiem
dobrze zrzucić ciężar i stać się mniej śmiesznym
od wiatru co bawi się foliowymi workami
jeszcze musisz coś zrobić ze łzami
by nie spływały 
rynnami do ciemnych studzienek

W procesie tworzenia

 
sprawiam sobie przyjemność bo nie rozmawiasz 
ze mną monosylabami o tym jak często bywasz
w Krakowie a to stolica antykwaryczna
 
w rynku z zapałem kupujesz różności  
od północnej strony antyki
 
o esach floresach stonowanych barwach  
zgrabnie opowiadasz bawiąc się uszkiem od filiżanki  
o farbach terpentynowym zapachu oleju lnianym makowym  
damarach i innych wspaniałych woniach 
nieodzownych w procesie tworzenia
werniksach fiksatywach 
obrazów obrazeczków landszaftów zwykłych  
pospolitych jeleni na rykowisku i kiczów ślubnych
 
i tak o polskim malarstwie gawędzimy od godziny 
rozbierasz mnie w wyobraźni  
bawi mnie zwiewna siła słów  
jesteś mitycznym zwierzęciem  
mnie stać na wybredność  
bo nie jestem najsłabszą impalą w stadzie
 
białe koniki słoneczniki malwy mehofferowe  
bodiaki stanisławowskie róże karpińskie araby kossakowskie  
zatrute studnie przez Malczewskiego  
nagie niewiasty rozebrane przez Podkowińskiego  
-wszystko odświeżasz dla mnie
 
ważny jest rytm i równowaga w stawianiu kroku za krokiem  
okłamujesz a ja ustalam granice
 
zatańcz ze mną na wietrze bym zapomniała co utraciłam  
nie potrzebujemy ciepłych słów jak obwarzanki  
aniołów malowanych na flakonie

***

w uliczce przy rynku
szwendają się ludzie

knajpki igrają z nocą 
światłem i zapachami
a ja mówię o poezji 
byś wiedział 
gdzie zabrać mnie później

wiersze są potrzebne
bym mogła wpadać
w twoje ramiona
zostawiam nowe rany
- choć już nosisz po innych 
kobietach
 
błyszczy się bruk
od zmarzniętego deszczu
zdejmujesz z ramienia torbę 
jakbyś chciał uratować
moje serce od skamienienia
moja dłoń 
znowu się spłoszyła
twoja wciąż szuka
mądrego sposobu

***
 

znowu cię nie ma

może dlatego że nie wymyśliłam jeszcze  
twoich dłoni w kieszeniach spodni

choć już wiem jak je wyjmować 
dotykam ramion pluszowych foteli 
jakbym muskała klapę marynarki

może drzewa nie zdążą donieść  
że jestem żarłoczną gąsienicą

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

zabiegam o to miejsce  
choć nie pachnie żywicą
moje policzki chciałyby 
przytulić każdą stronę świata

usta wrastają w filiżankę kawy  
zostawiłyby ślady na szyi  
a tak tylko dziura w obrusie
kropla krwi  
na brzegu szkła
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Nasze poznanie dotyczące życia pozagro-
bowego jest niewielkie, czy wręcz znikome; 
albo żadne, jeśli weźmie się pod uwagę ludzi 
niewierzących. Wszystko bowiem cokolwiek na 
ten temat wiemy może opierać się przecież nie 
na doświadczeniu a na najstarszych przekazach 
ewangelicznych, w tym przede wszystkim na 
autentycznych wypowiedziach Jezusa z Nazaretu 
zawartych w  ewangelii Q. Opierając się w głów-
nej mierze na niej profesor Wacław Hryniewicz 
udowadnia w książce Nadzieja woła głośniej niż lęk 
tezę, że wieczność piekła jest doktryną, która 
przeczy tej ewangelii zapisom. Dokonuje tego 
w sposób bardzo wnikliwy biorąc pod uwagę 
zarówno aspekty językowe ( te są niebywale 
istotne), jak i wszelkie możliwe inne pokazując 
nawet gdzie i kiedy pojawiło się ostatecznie 
przekonanie o wieczności Gehenny. Pisałem 
o tym w eseju   Czy Gehenna jest wieczna?. Tam 
to wspomniałem za profesorem o Apokalipsie 
Piotra, która stała się przyczyną widzenia Piekła 
jako kary wiecznej. Powstała w niecałe dwa wieki 
po Nazarejczyku i okazała się znaczącą z punktu 
widzenia doktryny.  Tej, która tak znacząco wpły-
nęła na nasze myślenie o życiu pozagrobowym. 
Tej, która obecna jest i dzisiaj.

Bo przecież spójrzmy, chociaż niechętnie 
o tym wspominamy. Jeśli ktokolwiek mówi o 
Piekle, ma jakby zakodowane że ono ma znaczyć 
coś nieodwracalnego. Ma określać ostateczną 
karę i w tej ostateczności – wieczność, czyli jej 
brak końca. Jedno automatycznie, by tak rzec, 

Janusz Orlikowski

Unicestwienie, czasowość, wieczność?

stwarza drugie. To siła dwóch wieków przekazu. 
Jakby innych możliwości nie było. O tych innych 
właśnie mówi Wacław Hryniewicz. I to nie dla-
tego, by przeciwstawiał się kanonicznym ewan-
geliom, ale że interpretuje i widzi je inaczej. 
Sięga źródła autentycznych wypowiedzi Jezusa 
i pokazuje, że ten nigdy, pisząc lapidarnie, o 
wieczności piekła nie mówił.

Zatem jeśli Piekło nie jest wieczne, czym 
jest? I dlaczego nie ma być wieczne? Jak to się 
ma do poczucia sprawiedliwości, chociaż w życiu 
pozagrobowym?

Jest naszym przekonaniem, w obliczu po-
czucia przez nas sprawiedliwości, a dokładniej 
niesprawiedliwości życia doczesnego,, że to 
właśnie wieczność Piekła jest tym, które nam 
rekompensuje ten problem. Tu, podczas życia 
obecnego ona dotyka nas najboleśniej, mamy 
więc nadzieję, że Tam to wszystko się wyrówna. 
Że właśnie wieczność Piekła będzie dla nas tą 
– rekompensatą. To nam mówi, że tak będzie 
O.K. Uniwersalizm Hryniewicza temu przeczy. 
Ale czy nie przeczy temu przypowieść Jezusa o 
robotnikach w winnicy, o której pisałem na wstę-
pie eseju Esej o miłości szczęśliwej? Przypowieść z 
ewangelii św. Mateusza? Przypomnijmy przecież 
esencję: ostatni będą pierwszymi. Ostatni dostali 
tyle samo zapłaty co ci pierwsi, którzy najbardziej 
się napracowali. Wszyscy dostali po równo.

To powinno zwrócić naszą uwagę. To po-
winno zwrócić naszą uwagę w myśleniu o miło-
ści, co zauważyłem we wspomnianym eseju pod, 

moim zdaniem, istotnym tytułem, powtórzę Esej 
o miłości szczęśliwej. Przypomnę, ta przypowieść 
pojawiła się na jego wstępie. I chociaż ów esej 
nie dotyczy sensu stricte Boga miłości, a główny 
nacisk jest tam położony na miłość ludzką, a w 
tym przede wszystkim pomiędzy mężczyzną a 
kobietą, to przecież miłość jako taka jest jedna 
w sensie źródłowym. Nie należy jej rozdzielać. 
Wszelkie wyznaczniki na miłość do Boga, miłość 
do ludzi, między mężczyzną a kobietą, rodziciel-
ską, do rodziców i tym podobne, w istocie tworzą 
więcej zamieszania niż pożytku. Jeżeli ktoś au-
tentycznie kocha te wyznaczniki nie są mu do 
niczego potrzebne. Niejako automatycznie, ze 
źródła wynika charakter samej miłości. Bo albo 
ona jest, albo jej nie ma. Nie można kochać 
dzieci nie kochając kobiety, która je urodziła i 
odwrotnie. Nie można kochać Boga nie kocha-
jąc kobiety z którą się jest. Nie można kochać 
ludzi, jeśli nie kocha się Boga, kimkolwiek On 
się przedstawia, absolutem, albo i to nie, czyli że 
go nie ma. Czyli, że nie kocha się to Nic. Dziś 
często to Nic jest bardzo ważne. Nie kocha się 
Istnienia (czyli jakby nie spojrzeć to Nic), jeśli 
nie kocha się – samego siebie, bowiem właśnie 
tym Istnieniem (Nic) ty jesteś.  

Co z tego wynika? Miłość ponad wszystko. I 
zasadniczy „dylemat”, na który niejednokrotnie 
powoływał się Wacław Hryniewicz: jak pogodzić 
miłość Boga z wiecznością kary? Jeśli Bóg miłuje 
wszystkich ludzi, jak zgodzić się ma na wieczność 
kary? Czyli jak zgodzić się na wieczne Piekło? 
Czyli coś co tej miłości przeczy? I przeczy też 
naszej, ludzkiej, miłości do samego siebie.

Można powiedzieć tak: nie zawsze kocha-
my samych siebie. Dzieje się to niejednokrotnie, 
gdy nie potrafimy sobie poradzić z zaistniałą sy-
tuacją, kiedy ona nas, pisząc lapidarnie, przera-
sta. Brak nam argumentów, siły i możliwości, aby 
problem pokonać. Tylko dlaczego chcemy go 
pokonywać? Czy nie lepiej będzie pozostawić go 
samemu sobie. Czy czasem ta chęć pokonania i 
jej niemożliwość nie jest pierwszym krokiem do 
widzenia Piekła jako kary wiecznej?

Z drugiej strony są też ewangeliczne słowa 
mówiące o tym, że nie rzuca się pereł przed 
wieprze. Że czasem jest tak, że postrzegamy nic 
tylko ścianę, tylko mur, beton i nic poza tym.   

Pisał Wacław Hryniewicz tak: „Z dużą dozą  
sympatii śledzę poglądy i argumenty zwolenników teorii 
unicestwienia. Są one, w moim odczuciu, bliższe prawdy 
i bardziej przekonywające niż surowa, tradycyjna kon-
cepcja wieczności piekła. Gdybym nie opowiadał się od 
lat za chrześcijańskim nurtem nadziei, to z pewnością 
byłbym zwolennikiem teorii anihilacji jako bardziej 
humanistycznej alternatywy dla doktryny wiecznego 
piekła” w  Nadzieja woła głośniej niż lęk.  Teoria uni-
cestwienia mówi o całkowitej duchowej zagładzie 
tych ludzi, którzy w żaden sposób, by powiedzieć 
lapidarnie, ni są reformowalni. Dla których zło 
jest sposobem na życie. Są najbliżsi Szatanowi 
i jego aniołom, którzy faktycznie jak wskazują 
ewangeliczne przekazy są skazani na wieczne 
Piekło. Bóg na Sądzie Ostatecznym unicestwia 
tych, którzy mają, by tak rzec, taką naturę. Ich 
dusza przestaje istnieć. Po prostu nie ma ich.

Taka kara, czy wydaje się nam adekwatna? 
Oni w istocie nie będą cierpieć, nie będzie 
rekompensaty za grzechy w postaci bólu i 
cierpienia, a tylko unicestwienie, a więc brak 
uczestnictwa w przyszłym, jakkolwiek długo by 
to trwało, szczęściu.

Klasyczna doktryna Kościoła odrzuca 
jednak tę możliwość. Bowiem tam „(...) unika 
się wniosku, że zbawcze zamiary Boże doznają w nie-
których ludziach ostatecznej porażki. W różnych posta-
ciach wersji klasycznej wieczne odłączenie potępionych 
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jest bezpośrednio przez Boga zamierzone i nie można go 
uważać za niepowodzenie czy porażkę. Z tego punktu 
widzenia triumfuje On nad grzechem w różnoraki 
sposób: w zbawionych, którzy osiągnęli stan szczęścia 
i przeobrażenia, a w potępionych wskutek kary, jaką 
jest wykluczenie z uczestnictwa w życiu wiecznym.” 
jak pisze Hryniewicz z kolei w książce Nadzieja 
grzesznych ludzi. To wykluczenie nakłada jednak 
na personę, nie jej unicestwienie, a doznawanie 
wieczności cierpienia i bólu.

Doktryn o piekle jest wiele. Choćby, jak pi-
sze Hryniewicz takie postaci jak Kronen i Reita-
in, wielcy filozofowie zajmujący się problemem 
życia pozagrobowego,  wyróżniają ich aż sześć. 
Jakby nie spojrzeć to tylko bardziej bądź mniej 
prawdopodobne domniemania. Tak w zasadzie 
wszystko odnośnie tego zagadnienia mieści się 
w w tym, jak o tym myśli pojedynczy człowiek i 
jak interpretuje. Jak to się ma odnośnie jego 
poczucia sprawiedliwości.  Czy weźmie pod 
uwagę przypowieść o robotnikach w winnicy. 
Jeśli tak, w moim mniemaniu, wieczność kary 
za grzechy, wieczność Piekła jest co najmniej 
wątpliwa. Natomiast co do Unicestwienia duszy, 
byłbym skłonny podzielać zdanie Hryniewicza, 
chociaż co do uniwersalizmu jako całości nie 
jestem do końca przekonany.

Dlaczego tak? Dlaczego nie jestem za 
czystym uniwersalizmem?

Przypominają mi się końcowe słowa książki 
Profesora Nadzieja woła głośniej niż lęk: „W świetle 
nadziei powszechnego zbawienia nauka o ostatecznych 
losach ludzkości i świata powinna odzyskać swoja po-
godną tonację. On jest Sędzią rozumiejącym i miłującym 
ludzi. Nie przychodzi, aby porażać strachem, lecz aby 
szukać zagubionych, przemieniać, ocalać i zbawiać. 
Przyjdź, Panie Jezu! Marana tha, Przyjdź, Panie 
nasz! (wyróżnienie:J.O.)” Jest moja zgoda co do 
„pogodnej tonacji” oraz wszystkich innych słów tego 
fragmentu z wyjątkiem tych przeze mnie wyróż-
nionych.  To wołanie, jakkolwiek zrozumiałe, 
rodzi, moim zdaniem, pewne niebezpieczeństwo. 
Odbieram je jako swego rodzaju przynaglanie. 
Jakby chęć szybkiego końca doczesnego życia, 
bowiem to obecne jawi się nam jako zbyt bolesne 
i przeszyte cierpieniem. Przekonanie o lepszym 
życiu po drugiej stronie, pomimo kary w Piekle 
nie wiecznym, Gehenny, która według uniwer-
salistów jest już obecna w tym życiu, ale tam się 
skończy może tworzyć zachowania, które nie 
sprzyjają radości życia tu na ziemi. W drastycznych 
przypadkach mogą kształtować postawy czekania 
li tylko na doczesną śmierć. To, co dobrego może 
spotkać nas Tutaj może być wręcz, by tak rzec, nie 
brane pod uwagę. Jakby było niczym w obliczu 
czekającego nas w konsekwencji szczęścia. A to 
z pewnością nie sprzyja zarówno, by tak powie-
dzieć, doczesnej nadziei, czy miłości. A gromadzi 
siły tylko wobec tego, co pozagrobowe. Czy aby 
na tym Jezusowi z Nazaretu zależało? Nie sądzę. 
Dar życia doczesnego – nie taki by miał być jego 
charakter. Nie takie, w moim mniemaniu, jego 
znaczenie.

Między życiem doczesnym a tym co będzie 
się działo po drugiej jego stronie jest, moim 
zdaniem, istotna różnica. Zgodzę się z tym, że w 
tym życiu doświadczamy już gehenny, która ma 
dla nas wartość naprowadzania nas przez Boga 
na właściwe tory. Ba, że już teraz doświadczamy 
kary za swe przewinienia, niewłaściwe decyzje, 
grzechy. Że Bóg chce, aby nasze życie było jego 
pozbawione i że nasza wolność częstokroć temu 
przeczy. Właściwa jednak Gehenna będzie dzia-
ła się po śmierci. Przedłużanie jednak gehenny 
w tym życiu na Gehennę w pozagrobowym 
to jednak dwie różne sprawy. Nie sposób je 
porównywać. To coś zupełnie innego. Ale nie 
z uwagi na nieciągłość, ta zostaje zachowana. 
Ale z powodu właściwego jej pojmowania, któ-
rego istotę dostrzec będzie można będąc po 
drugiej stronie. To co dostrzegamy Tu jest tylko 
jakby odpryskiem tego, co myśl Boga stanowi. 
Jest tylko stworzeniem przez Niego iluzji, aby 
między nim a nami kontakt został zachowany. 
Tak myślę.

Gehenna będzie czymś innym niż sobie 
wyobrażamy. Będzie to swego rodzaju dla nas 
niespodzianka. Niespodzianka, o której nie 
możemy myśleć źle, bo Bóg nas kocha, ale też 
nie możemy myśleć ziemskimi, choćby uniwer-
salistycznymi kategoriami.

Niespodzianka, która nas czeka pozwala 
widzieć radość w doczesnym życiu. Pozwala też 
zauważać sens gehenny dnia codziennego bez 
przedłużania tego na na życie po życiu. Pozwala 
też mieć zaufanie. Nie pozwala natomiast, na 
przywoływanie życia pozagrobowego, aby to się 
stało. W końcu nie wiemy z jaką niespodzianką 
będziemy mieć do czynienia. Ale samo słowo 
dobrze nam się kojarzy, chyba że ktoś jest 
chronicznym sceptykiem. Ale wtedy nie bardzo 
myśli o Bogu.

Ta niespodzianka, czy cokolwiek może-
my  o niej podejrzewać? Sądzę, że wiązać się 
to będzie ze stanem naszej świadomości. Tu 
na ziemi jest ona ograniczona choćby z tego 
powodu, że nie możemy wiedzieć jak wygląda 
życie po śmierci i czy w ogóle ma miejsce. Tu 
ta druga sytuacja zupełnie nas nie interesuje, 
bowiem w żaden sposób nie dotyczy tego eseju. 
A pisanie na ten temat jest w gruncie rzeczy 
jałowe. Jedynie co można powiedzieć to to, 
że nie ma w źródłowych, pierwszych zapisach 
początku ludzkości jakichkolwiek informacji, 
jakoby doczesność życia była dla człowieka 
wszystkim. Końcem jego obecności. Pozostają 
więc te, którymi ludzkość dysponuje, a one bez 
wątpienia mówią, że jest inaczej. Mówią, ale nie 
możemy ich teraz doświadczyć. Pozostaje więc 
przekonanie i wiara. I nasze rozważania mogą 
dziać się jedynie i aż w tych kategoriach.

A zatem – stan naszej świadomości. Czy 
jego powiększenie będzie wiązać się z tym, 
o czym pisał już Platon w paraboli jaskini, w 
księdze VII dzieła Państwo? Analizuję to zagad-
nienie w eseju Cienie i rzeczy. To fenomenalne 

odkrycie stanów nieświadomych i świadomych. 
Czy można to przełożyć na życie doczesne jako 
nieświadomość i pozagrobowe jako odkrycie 
świadomości?

Charakteryzuje się ono ciągłością, jest 
jasne i zrozumiałe. W moim odczuciu, nie bar-
dzo. Nie tylko dlatego, że nie dotyczy problemu 
grzechu, co w istocie Gehenny jest kluczowe, 
ale również z uwagi na inny charakter, jak 
mniemam, życia doczesnego (czego fenomen 
Platona dotyczy), a tego co może się dziać po 
śmierci. Ten charakter jest inny, choćby z tego 
powodu, że przyjmując iż jest on ten sam, nasze 
życie doczesne by zupełnie było pozbawione 
stanów świadomości, a to nijak się ma do wolnej 
woli, którą przez Boga jesteśmy obdarowani. 
Nieświadomość i wolna wola zupełnie do siebie 
nie przystają. Piszę o tym, gdyż mam wrażenie, że  
teoria uniwersalizmu takiemu myśleniu nieco 
sprzyja. A może się mylę.

Jestem raczej przekonany, że świadomość 
nasza tam, po drugiej stronie, będzie odkry-
ciem, ale nie tym w sensie Platońskim, lecz 
zupełnie innym. Nie zawierającą tego czym 
żyliśmy na ziemi.

Powróćmy do Gehenny. Powróćmy do 
problemu unicestwienia, czasowości albo jej bra-
ku jak  mówi tradycyjna doktryna katolicka.

Nawiasem mówiąc – doktryna, jak ona 
niewiele znaczy, gdy rozpatrujemy sprawy natury 
ostatecznej. A może i nie tylko? Jest tylko zapi-
sem słów, i to nie tych pierwszych, i nic więcej. 
Bo te pierwsze wypowiedział Jezus. Spisane są w 
ewangelii galilejskiej.

Jakby nie spojrzeć, Gehenna będzie miała 
miejsce. Kara za grzechy będzie skutkiem prze-
winień życia. Czy będzie miała miejsce kara 
wieczna za nie, te najbardziej dla Boga „bole-
sne”, które w życiu doczesnym mają charakter 
skończony? Bo przecież wraz ze śmiercią skoń-
czą się? Dlaczego za skończone grzechy ma być 
kara – nieskończona? Powiem tak: a dlaczego za 
skończone zabójstwo z premedytacją jest  nie-
skończona kara dożywocia, biorąc pod uwagę 
doczesne życie? Może być inaczej, nie przeczę, 
lecz logika wskazuje jednoznacznie.

Ludzka logika, jak niewiele ona znaczy w 
obliczu tego co ostateczne. Może ona powieść 
nas do tego, że takie bestialskie, z góry zaplano-
wane zabójstwo zasługuje na nieskończoność 
Piekła, ale również powiedzieć nam inaczej. 
Chcąc być dobrodusznymi, miękniemy. A to 
tylko z uwagi na to, że chcemy być ostentacyjnie, 
choćby wobec samych siebie, lepsi. To zawsze 
będzie nam towarzyszyć.

To nasze pretensjonalne spojrzenie. W 
zależności od życiowej sytuacji mówi nam: 
wieczne piekło, piekło czasowe, unicestwienie 
dla zagorzałych grzeszników i nie – wieczność. 
Tych relacji nie możemy w sobie pokonać. 
W grę wchodzi poczucie sprawiedliwości. A 
przecież jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi, tymi z 
przypowieści o robotnikach z winnicy.

Mam duży dystans do spraw dotyczących 
życia pozagrobowego. Cokolwiek bowiem na 
ten temat wiemy w żaden sposób nie może 
opierać się na doświadczeniu, jak to ma miej-
sce w przypadku naszej obecności na ziemi. A 
przecież i tu, będąc świadkami i uczestnikami 

Janusz Orlikowski  

Unicestwienie, czasowość, wieczność?
uzupełnienie

codziennych i niecodziennych zdarzeń, mając 
je, by tak rzec, do dyspozycji, mogąc opierać 
się na nim oraz na naszych intuicjach i wiedzy, 
jesteśmy częstokroć bezbronni w obliczu dzieją-
cej się rzeczywistości. Odwołujemy się wtedy do 
enigmatycznego w gruncie rzeczy serca, czynimy 

to czy tamto, albo nie czynimy nic, nie wiedząc. 
Jak w tym kontekście powiedzieć coś naprawdę 
sensownego, jeżeli mamy zmierzyć się z czymś, 
do czego nie mamy żadnego dostępu?

Jednak to czynimy, ufni że nasze słowa roz-
świetlą choćby trochę – tajemnicę. Jeżeli nasze 
rozważania nie mają charakteru zbyt osobistego 
to pół biedy, gorzej jest gdy stajemy się uzurpato-
rami pewnych przekonań, a dotyczy to głównie 
doktryny o wiecznym piekle. Tu, z jednej strony, 
nie sposób nie odnieść wrażenia, że taki rodzaj 

dokoñczenie na str. 14
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Właściwie, to chodziło o grób Marka 
Hłaski, ale.... Jest lipiec 1988 roku. Jestem na 
ogólnopolskiej, nauczycielskiej konferencji w 
Warszawie. Zwiedzamy Niepokalanów, Zakład 
Historii Ruchu Ludowego, Żelazową Wolę, jakiś 
skansen podwarszawski, Palmiry, mamy spotka-
nia z ówczesną elitą intelektualną, naturalnie 
zbliżoną do ówczesnej władzy.

Nawet zaprowadzono nas do Sejmu, jesz-
cze Sejmu PRL.

Nuda, nikogo nie znałem z posłów, to były 
czasy, gdy nikt nie znał swoich posłów, ba, nie 
widział ich na oczy...Czuło się nadchodzące 
zmiany, a może to i dobrze było, wszak ludzie nie 
powinni widzieć jak się robi kiełbasę i politykę, 
zdrowsi byliśmy, patrząc z perspektywy...

Zapamiętałem wykład prof. Mikołaja Koza-
kiewicza - zapytałem w kuluarach, czy czyta prasę 
bezdebitową - odparł, że nie daje rady czytać tak 
malutkiego druku, zdziwiło mnie to, uznałem 
odpowiedź za wybieg...

Pamiętam - że nie wiedzieć czemu - miesz-
kał ze mną w pokoju, pisarz z Ostrołęki, nieży-
jący już Czesław Kupiszewski, mam gdzieś jego 
fotkę, poszukam, wrzucę;

Wracając do spotkań, to zaniechałem 
spotkania z katolickim pisarzem, jak to wtedy 
się pisało, Janem Dobraczyńskim, który wtedy 
szefował PRONowi- po prostu, nawiałem ze 
zgromadzenia, i udałem się w miasto.

Stare Powązki. Nie wiem, jak tam dotar-
łem, ale Warszawa, nie była dla mnie tajemnicą 

Krzysztof Nurkowski

Spotkanie z Janem Kobuszewskim. Wspomnienie.

i dawałem radę, gdyż bywałem wcześniej na 
koncertach, m.in.UK Subs, w 1983 roku, którzy 
zagrali pamiętny koncert na Torwarze.

Wchodząc na Stare Powązki, gdzie chcia-
łem wreszcie dotrzeć na grób Marka Hłaski, 
mojego idola pisarskiego, odkrytego przeze 
mnie w krakowskich plenerach Nowego i Sta-
rego żaczka.

Mam na myśli plenery, z książkami, poza 
cenzurą wydawanymi, które w plecakach dźwiga-
li, kolporterzy. Kupowałem, ech, kupowałem, a 
nawet, czytałem, a bywało ,że w czasie, studenc-
kiego głodu stanu wojennego, sprzedawałem, 
m.in.dzisiejszemu v-ce premierowi, Jarosławowi 
G., w Nowym Żaczku.

Na marginesie, nigdy nie widziałem, aby 
się uśmiechał..

Wracając do Starych Powązek, widzę, śpie-
szącego się - pewnikiem na jakiś pogrzeb, Jana 
Kobuszewskiego. Pali nerwowo papierosa, w 
drugiej ręce, ściska bukiet kwiatków. Odrucho-
wo, mówię dzień dobry.

Mistrz, odpowiada i pędzi dalej. Ja, idę 
na cmentarz, gdzie spotykam spacerującego 
księdza, wysoki, szczupły, czytający coś - potem 
doszedłem, że był to sławny opiekun cmentarza - 
później, za pół roku, zamordowany w niejasnych 
okolicznościach, ksiądz Stefan Niedzielak.

Zapytałem o grób Hłaski. Zatrzymał się, 
bacznie spojrzał, unosząc wzrok znad książki i 
wyrecytował, numer kwatery, gdzie mieści się 
grób pisarza, i jego matki.

Unicestwienie...
dokończenie ze str. 13

kary jest słuszny dla tzw. zatwardziałych grzeszni-
ków, którzy nigdy nie zastanawiali się nad swym 
postępowaniem, czynili źle, chcąc tak czynić. 
O przykłady nietrudno: zbrodniarze wojenni, 
zabijający z rozmysłem i bez jakiegokolwiek 
powodu. Lecz nie o podawanie przykładów tu 
chodzi, gdyż z drugiej strony argument uniwer-
salistów w postaci: jak za doczesną, skończoną 
zbrodnię można ponosić karę wieczną, czyli 
nieskończoną jest, moim zdaniem, łatwym do 
zbicia. Czynię to pod koniec eseju Unicestwienie, 
czasowość, wieczność?, czego uzupełnieniem jest 
ten tekst. Piszę tam, że za skończoną zbrodnię 
można ponosić nieskończoną karę, czyli tak jak 
ma to miejsce w przypadku dożywocia w życiu 
doczesnym. Tu bowiem owo dożywocie jest karą 
nieskończoną, jeśli się weźmie pod uwagę tylko 
to życie. Nasze myślenie w obrębie naszego życia, 
a tylko takie jest nam dostępne, przewiduje taką 
karę. Za skończoną zbrodnię karę nieskończoną 
w sensie doczesności. Logika myśli „za skończo-
ne nieskończone” zostaje zachowana.

 Osobiście uważam, że nie można przeno-
sić kategorii życia Tu na może zupełnie inne 
kategorie życia Tam. Sygnalizuje nam to przypo-
wieść o robotnikach w winnicy, o której tam też 
wspominałem. Nie sądzę, aby te dwa światy, do-
czesny i pozagrobowy, były aż tak kompatybilne, 
aby jeden z nich jednoznacznie mówił o drugim. 
Czy aby Bóg by dopuścił do tego, jak tego chce 
teoria uniwersalizmu, by człowiek mógł w jakiś 
właściwy sposób dochodzić do tego, jak będą 
działy się rzeczy po drugiej stronie? Gdy weźmie 
się pod uwagę nasze ego, raczej mam wrażenie 
inne. Raczej czeka nas niespodzianka. Bowiem 
to ego właśnie powoduje, że tworzymy teorie, 
by tak najprościej rzec, nam odpowiadające. 
Stąd i dogmat o wiecznym piekle jest według 
mnie wątpliwy.

Czeka nas Nowa Świadomość. Jakieś od-
krycie, o którym nie mamy żadnego pojęcia. 
Wprawdzie wszystko to, co czyniliśmy za życia 
doczesnego będzie miało znaczenie i to zasad-
nicze, jak mniemam, jednak na Sądzie Ostatecz-
nym nasz głos będzie i dla nas odkryciem. Nowa 
Świadomość, nowe odkrycie. A podejrzewam, że 
ze „starego” będzie miało tylko znaczenie: jak 
my się  mieliśmy – w stosunku do przebaczenia. 
Ale nie takiego, które pamięta, lecz takiego któ-
re „likwiduje” również pamięć. Od tego będzie 
zależeć i nasza obecność w niebie, piekle? Tak 
sobie myślę, nie wiem.

Nie można powiedzieć i w żaden sposób 
nie można mieć pewności, że życie pozagrobo-
we jest kompatybilną konsekwencją życia na 
ziemi. Gdyby tak  było, Bóg odkryłby wszystkie 
mające do dyspozycji karty. By powiedział: tak, 
tak to cię czeka po śmierci za takie postępowa-
nie. Prostej relacji jednak nie ma, co sugeruje 
uniwersalizm.

My możemy mniemać, że w stosunku do 
najbardziej grzesznych, nie uznających Boga, 
powzięta zostanie zasada unicestwienia, czyli 
zniknięcia ducha tej czy innej persony, bo to 
odpowiada naszemu poczuciu sprawiedliwości, 
jednak nie możemy mieć co do tego pewności. 
Możemy wierzyć, bo tak nam odpowiada. Bar-
dziej adekwatne wydaje mi się być myślenie: jak 
się ma do tego – moje przebaczenie. Czy jest 
takie, co sugeruje wielu, przebaczam, ale doma-
gam się sprawiedliwości, albo przebaczam i nie 
domagam się sprawiedliwości ale pamiętam,  czy 
też jest faktyczne: przebaczam i nie pamiętam. 
Bo tylko to trzecie jest, według mnie, istotne. 

Dwie poprzednie wersje albo sugerują wieczne 
piekło, albo piekło nie wieczne i unicestwienie. 
W każdym z tych przypadków autentycznego 
przebaczenia nie ma.  

A zatem wszystko, co dotyczy życia pozagro-
bowego, zależy od tego jak my go widzimy, nie 
Bóg. A to mogą być dwie różne opcje, z których 
ta druga jest jedynie prawdziwa.

Również argument uniwersalistów nadziei 
w postaci: jak wyobrazić sobie wieczne szczęście 
w niebie jednych, gdy na przykład ich matki, 
ojcowie czy inna bliska rodzina są skazani na 
wieczne piekło nie muszą mieć racji bytu. 
Przecież może być tak, że Nowa Świadomość 
będzie, by tak rzec, odbierać ich obecność jako 
pozytywną, dobrą, będą się jawić jako postaci bez 
skazy jak na Niebo przystało, gdy równocześnie 
będą pokutowali w wiecznym Piekle. Nic co w 
Piekle nie będzie przekazywane Niebu. Jak to 
możliwe? Sądzę, że tak. We wszystkich teoriach 
dotyczących życia pozagrobowego za dużo 
jest ziemskiej racjonalności, która niby ma się 
przekładać na życie Tam. Na jakiej podstawie? 
Nie wiem. „Jako w niebie, tak i na ziemi”, czy 
wszelkie inne zauważenia Nowego Testamentu 
czy innych apokryficznych ksiąg tam tego czasu 
korelujące życie doczesne i pozagrobowe w 
żaden sposób nie mówią o tożsamości miejsca 
a tym samym obecności ucieleśnionej duszy 
(zmartwychwstanie ciałem). Mówią o grzechu, 
moralności, a to zupełnie co innego, jak w 
przypowieści o o owcach i kozłach w obliczu 
Sądu Ostatecznego ( nie ludzie są rozdzieleni 
na dobrych i złych, a ich postępowanie, grzechy 
i ich brak). Zatem możliwe, że osoba będąca w 
Niebie widzi swych najbliższych jako dobrych 

nie widząc ich zła, które zasługuje na pokutę, 
nawet wieczną. To stanowi o jakimś dualizmie 
w obrębie jednej osoby. A czy za życia nie mamy 
z tym do czynienia, jeśli pokusić się o argumen-
tację w obrębie życia doczesnego.   

Niewiele wiemy. Silimy się, aby wiedzieć 
więcej. Nasze usiłowania z pewnością nie są 
nie miłe Bogu. Przecież inaczej, by do nich nie 
dopuścił. Jednak mam wrażenie, że On, i dla na-
szego dobra, skrywa tę ostateczną prawdę, chce 
ja zachować dla siebie i dla nas na sam koniec 
naszej ziemskiej przygody. Chce ją zachować dla 
siebie dla naszego dobra.

Z pewnością przygląda się naszym pró-
bom. Może czasem się uśmiecha, czasem nie, 
a może jest zupełnie inaczej. Czy dzieje się u 
Niego wieczność kary, czy też nie, czy skazuje 
na unicestwienie, czy nie? Tego nie wiemy. My 
wciąż jesteśmy i wciąż podejrzewamy. Szukamy 
tego, co by było dla nas – lepsze. A tak naprawdę 
do powiedzenia, nic nie mamy. Tylko te nasze 
domysły, te nasze sprawiedliwości według nas. 
Ale jak On to widzi? Nie  mamy i mieć nie 
będziemy w tym życiu tej świadomości. Tak 
pokierował słowem, tym danym przez Jezusa 
w jego wypowiedziach, aby nikt nie poznał 
ostatecznej prawdy. Chyba żeby byłby to ktoś 
równy Bogu.

Dlaczego jednak nas tak zwodzi? Czyżby by 
miał z tego jakąś uciechę? Nie sądzę. Ma jakieś 
przesłanie inne. Bo jakieś by musiało być?  Ono 
jest na dłoni Jego serca widoczne. Na jej jednej 
stronie jest nasza wolna wola, a na drugiej nasze 
ego. W życiu doczesnym ta dłoń jest otwarta, 
później Bóg ją zamyka. A na początku będzie 
pytanie o przebaczenie, tak myślę.
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Wiele rozproszonych śladów i rozma-
itych niepozornych szczegółów wskazuje na 
to, że katastrofalne skutki absurdalnej urzę-
dowej pomyłki w zakładzie dla psychicznie 
chorych kobiet i postać młodego „dekoratora 
witryn najmodniejszych sklepów, cieszącego się 
zasłużonym prestiżem etatowego pocieszyciela 
mężatek”1 , jakie zostały przedstawione w 
napisanym w 1980 roku opowiadaniu Ga-
briela Garcii Márqueza (1927-2014),  mogły 
stanowić jedno z istotnych żrodeł inspiracji 
prowadzących do powstania „Człowieka 
nocy”. Marcin K., jako dekorator i narra-
tor tej powieści, stanowi prawdopodobnie 
uosobienie dręczącego Zbigniewa Wilczyń-
skiego niezwykle istotnego pytania: kim jest 
artysta?  Jego odpowiedź mogłaby w dużym 
stopniu pokrywać się z poglądami światowej 
sławy rzeźbiarza i malarza Władysława Ha-
siora (1928-1999), autora prowokacyjnych, 
wstrząsających, ale i swoiście dekoracyjnych, 
tworzonych z odpadowych elementów, 
instalacji i kompozycji, wywołujących do 
dzisiaj przynajmniej u części publiczności 
niechęć, zgorszenie, niesmak, przerażenie, 
który twierdził, że „sztukę nie po to się robi, żeby 
rozwiązać absolut formy, tylko po to, by przekazać 
jakieś treści, jakieś emocje. Przecież jest potrzeba 
porozumienia się z kimś innym”2. 

Powracający wielokrotnie w twórczości 
Hasiora motyw upadłego anioła można 
odnaleźć w dramatycznych powieściowych 
perypetiach Marcina K., które w końcu po-
wodują, że zasłuchany w elektroakustyczną 
muzykę i poszukujący miłości „anioł przybrał 
diabelskie oblicze”3 w zderzeniu z bezpod-
stawnym oskarżeniem, instytucjonalną 
opresyjnością, nieuleczalną chorobą, ludzką 
podłością i własną bezsilnością. Montowana 
w Gdańsku przez Marcina K. lustrzana ściana 
przywołuje na myśl przesyconą wieloaspek-
tową wizją cierpienia kompozycję Hasiora 
„Przesłuchanie anioła”, gdzie „lustro stało się 
bezdenną przepaścią, drogą donikąd. Lustro to 
rodzaj świetlistego tunelu bez końca, ale aby do 
niego wpaść, anioł musi doświadczyć bólu”4. Nie-
pokojąco realistyczny i drastyczny wizerunek 
moralnie rozchwianej elity kształtującego 
się po 1989 roku w Polsce konsumpcyjnego 
społeczeństwa „zaburzonych impotentów oraz fe-
tyszystów”5, jaka przegląda się w tych srebrych 
lustrach, kontrastuje z powracającym uparcie 
w powieści Wilczyńskiego monochromatycz-
nym niebieskim motywem, który może być 
zakamuflowaną, ironiczną aluzją do wyko-

rzystywanej w szopce betlejemskiej błękitnej 
szaty czuwającej nad światem Madonny6, co 
razem wytwarza w tym utworze nie do końca 
zdefiniowane metafizyczne pole walki pomię-
dzy siłami realnego zła i fantazmatycznego 
dobra. Odwołująca się do koncepcji kontr-
kultury, psychodelicznego rocka i pop-artu7, 
mieniąca się rozmaitymi odcieniami, krucha, 
jakby niematerialna, pulsująca i tajemnicza 
układanka wijąca się na kartach szokującej 
powieści Wilczyńskiego zaczyna się „niebieską 
farbą” (fragment 7), „granatowymi oczami z 
domeną połyskliwego fioletu” (8), „jasnoniebie-
ską koszulą” (8), „granatowym krawatem” (8), 
„wyblakłą niebieską tapetą” (10), wśród „wy-
płowiałych niebieskawych ścian” (11), poprzez 
„granatowy ford transit” (8), „granatowy dres” 
(17), „niebieską miskę” (21), „materiał w kolorze 
granatowym” (29), „niebieskie tabletki” (37, 38), 
„spłowiałe niebieskie ściany” (41), „fioletowe usta” 
(43), „włosy z granatowym połyskiem” (43), 
„niebieskie żyłki na policzkach” (46), „niebieskie 
dżinsy” (46), „czarno-niebieską kupkę nieszczę-
ścia” (46), „granatowy renault megane” (50), 
aż do „oczu ściemniałych do głębokiego granatu” 
(54), „oczu z granatową głębią” (54), „sinej pia-
ny” (54), „wianuszka niebieskich tabletek” (54) 
i finałowych „dwudziestu niebieskich tabletek” 
(54), które pozwolą na zawsze „zakotwiczyć 
się w przyszłości” (29). 

Jest w tym motywie bezpośrednie nawią-
zanie do wielokrotnie odsłuchiwanej przez 
Marcina K. miłej, gładkiej, elektronicznej 
muzyki (synth-pop) Jeana-Michela Jarre’a, 
zawierającej „syntezatorowe orkiestracje tworzą-
ce ścianę dźwięku osadzoną w pięknych liniach 
melodycznych współgrających z harmonijnymi 
podkładami”8. Może także stanowić aluzję do 
zaprojektowanej przez Michaela Grangera9, 
francuskiego malarza i performera, okładki 
do nagranej w okresie od stycznia do sierpnia 
1978 roku dla wytwórni „Francis Disques 
Dreyfus” w domowym studio w Paryżu przez 
trzydziestoletniego Jeana-Michela Jarre’a, 
współpracownika Johna Cage’a (1912-1992) 
i Karlheinza Stockhausena (1928-1940), płyty 
„Equinoxe”10, na której powtarza się symulta-
nicznie, utrzymany w niebiesko-granatowych 
barwach, niepokojący piktogram patrzącego 
przez lornetkę wprost na widza ptasiopodob-
nego obserwatora, a może powielającej się 
bez końca postaci nigdy nie zasypiającego 
nadzorcy, anonimowego szpicla, wszech-
obecnego tajniaka, natrętnego konfidenta, 
co z kolei odsyła do idei panoptikonu, totali-

Grzegorz Bazylak

POSŁOWIE, czyli nierzeczywistość wizerunku (1)

tarnej maszyny dozorującej, emanacji świata 
przemocy, opracowanej przez angielskiego 
prawnika, filozofa i ekonomistę Jeremy’ego 
Benthama (1748-1832), który twierdził, że 
podstawowym celem człowieka jest unikanie 
bólu i dążenie do przyjemności. Bentham, 
twórca filozoficznej koncepcji utylitaryzmu, 
wsławił się między innymi tym, że dwa miesią-
ce przed śmiercią wyraził życzenie, by z jego 
szkieletu, pozostałego po dokonaniu sekcji 
zwłok, uczynić kukłę odzianą w należące doń 
ubranie i już dziesięć lat przed śmiercią miał 
nosić w kieszeni szklane oczy, które miały być 
wstawione w oczodoły mumii jego głowy11. 

Autor „Człowieka nocy” prowadzi nas 
nie tylko przez norwidowski „zbrodni labirynt 
bezczelny, pooklejany zewsząd wyrokami prawa”12 
ale nawiązując do baudrillardowskiej wersji 
końca historii z pełnym okrucieństwem mówi, 
że „nadmiar tego, co społeczne, wyrzuca nas poza 
obręb społeczeństwa”13. Kolejny raz potwierdza, 
że „zło uwikłane jest w sposób konieczny w każde 
nasze działanie”14, gdyż podporządkowana 
czynieniu dobra rzeczywistość może być gor-
sza niż najbardziej makabryczne koszmary. 
Być może także dlatego w pogierkowskich 
blokowiskach polskich miast, dzięki repu-
blice deweloperów ocieplonych kolorowym 
styropianem, przysłowiowe konfucjańskie 
kretowiska, o które co dzień potykają się 
ludzie, przybrały dzisiaj, po latach bezu-
stannych transformacji i „przybliżających 
do wspólnej Europy” reform, kształt gęstej 
sieci nierównych, miejscami dziurawych, 
klaustrofobicznie ciasnych, labiryntowo 
splątanych, poprzegradzanych szlabanami, 
ogrodzonych ażurowymi płotami alejek, 
zwykle kończących się na pokrytej zaciekami 
i ptasim guanem ścianie jakiegoś cuchnące-
go śmietnika z ogromnym muralem, gdzie 
pękata różowa świna o krzywym ryju wdzięczy 
się swojsko skatologicznym napisem „Jebać 
policję”. Autor „Człowieka nocy” miał swój 
osobisty udział w tworzeniu współczesnej 
historii i geopolitycznym wykorzystaniu „teorii 
wybitej szyby”15 , kiedy - niemal dokładnie w 
tym samy czasie, gdy Márquez gdzieś pod 
Barceloną kończył pisać swoje opowiadanie 
„Chciałam tylko skorzystać z telefonu” - był 
od poniedziałku 7 września do piątku 12 
września 1980 roku, w tydzień po podpisaniu 
słynnych „(nie)porozumień sierpniowych” w 
Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu, członkiem 
prezydium siedmiosobowego komitetu 
strajkowego, który stanowili Jerzy R. (13 
lat stażu pracy), Jadwiga A. (17), Stefan P. 
(13), Włodzimierz R. (4), Krzysztof Sz. (8), 
Wojciech W. (3) i Zbigniew W. (8), w jednym 
z największych łódzkich zakładów przemysłu 
bawełnianego „Maltex”16,17,18. Od lat 50. XX 
wieku patronem tych zakładów był Stanisław 
Kunicki (1861-1886), proletariatczyk, zwo-
lennik aktów terroru, stracony przez carskie 
władze na stokach Cytadeli Warszawskiej. 
Zakłady „Maltex” funkcjonowały na ulicy 
Rembielińskiego, w dawnej Manufakturze 
Bawełnianej Gampe & Albrecht, w pobliżu 
wykupionej przez „ostatniego króla łódzkiej 
bawełny” Nahuma Eitingona (1887-1959) w 
latach trzydziestych XX wieku dużej fabryki 
na rogu ulic Radwańskiej i Żeromskiego19. 
Eksportowane przez Eitingona wysokiej 
jakości wyroby dziewiarskie i drukowane 
tkaniny trafiały wtedy nawet do Paryża, 
centrum ówczesnej mody, mogły zatem być 
wykorzystywane przez ówczesnych dandysów 
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takich jak Maurice Ravel (1875-1937)20, 
twórcy „Boléra” i „Koncertu na lewą rękę”.  
Nie znoszący, jak cała „szlachta jerozolimska”21 , 
języka polskiego Nahum Eitingon, u którego 
nigdy nie awansował żaden Polak, jako bru-
talny przedsiębiorca, bezwzględny spekulant 
i założyciel kredytowanych przez polski rząd 
plantacji bawełny w Brazylii, przejmował 
po kolei i niezbyt legalnie w latach między-
wojennych od niemieckich, żydowskich i 
polskich właścicieli fabryki włókiennicze w 
Łodzi, w tym fabrykę Wilczyńskiego, Wach-
sa, Kestenberga, Rychtera, Rozenblatta22. 
Zburzone w 2008 roku pod budowę mon-
strualnego Centrum Handlowo-Rozrywko-
wego „Sukcesja” budynki zakładów „Maltex” 
sąsiadowały z okazałym parkiem miejskim 
im. księcia Józefa Poniatowskiego w któ-
rym łódzki aptekarz Władysław Stanilewicz 
(1922-2011), późniejszy profesor farmacji 
w Uniwersytecie w Algierze, mianowany tuż 
przed śmiercią generałem broni, w nocy z 11 
na 12 lutego 1946 roku, w dwusetną rocznicę 
urodzin Tadeusza Kościuszki (1746-1817), 
wysadził w powietrze strzelisty kamienny 
obelisk-pomnik wdzięczności wzniesiony ku 
czci żołnierzy radzieckich23. Co ciekawe, o 
przysłowiowy rzut kamieniem od zakładów 
„Maltex” gromadzono materiały wybucho-
we do planowanego przez Stefana Niesio-
łowskiego (1944-), późniejszego profesora 
entomologii, posła, senatora i wicemarszałka 
Sejmu RP, wysadzenia w powietrze w czerwcu 
1971 roku muzeum i pomnika W.I. Lenina 
(1870-1924) w Poroninie24. Wspomniane 
materiały pirotechniczne i antysocjalistyczne 
pisemka składowano na ulicy Radwańskiej 
5525 w mieszkaniu dra filozofii i socjobiologa 
Elżbiety Mickiewicz-Olczyk26. Intrygującym 
faktem jest to, że w odległości 300 metrów od 
zakładów „Maltex” pracował przez kilka lat w 
państwowym szpitalu im. Nikołaja Pirogowa 
jako kardiolog Marek Edelman (1919-2009), 
uczestnik powstania w getcie warszawskim, 
jeden z najbardziej aktywnych członków 
ukształtowanej w czasach gierkowskich 
konspiracyjnej opozycji demokratycznej, 
późniejszy Honorowy Obywatel m. Łodzi 
i kawaler Orderu Orła Białego27. W tej sa-
mej odległości położony jest także kampus 
Politechniki Łódzkiej, gdzie wiosną 1980 
roku w gmachu Wydziału Włókienniczego 
słuchałem, jako uczestnik Studium Pedago-
gicznego, kontrowersyjnych wykładów z pod-
staw ekonomii wygłaszanych przez profesora 
Uniwersytetu Łódzkiego Cezarego Józefiaka 

(1932-2007), późniejszego doradcy NSZZ 
„Solidarność”, uczestnika obrad „okrągłego 
stołu”, senatora RP i członka Rady Polityki 
Pieniężnej w latach 1998-2004. W dniu 16 
września 1981 roku, dokładnie po upływie 
roku od zakończeniu wspomnianego wyżej 
strajku, który przyniósł straty w postaci m.in. 
380,3 tys. metrów wyrobów surowych, 367,5 
tys. metrów wyrobów gotowych, 72,3 tys. 
metrów włókniny o łącznej wartości ok. 23 
milionów złotych28, w „Maltexie” podjęto „re-
zolucję podpisaną przez 10 łódzkich zakładów, w 
której żądano m.in. pełnego zaopatrzenia kiosków 
wewnątrzzakładowych - domagano się miesięcznie: 
0,5 kg sera żółtego lub pełnotłustego, 1 słoika 
dżemu, 0,5 litra śmietany, 15 jajek, 2 konserw  
rybnych oraz pokrycia przydziałów kartkowych. 
W rezolucji zapowiedziano, że jeśli sytuacja się 
nie poprawi, 21.09.1981 rozpocznie się gotowość 
strajkowa, a 28.09.1981 jednogodzinny strajk 
ostrzegawczy”29. W tym kontekście, niemal 
groteskowego charakteru nabiera fakt, że 
w pobliżu strajkującego „Maltexu” w tym 
samym czasie funkcjonowała całodobowo 
bez zakłóceń, oddana do użytku jeszcze w 
połowie 1900 roku, ubojnia żywca rzeźnego, 
należąca wówczas do Towarzystwa Akcyjnego 
Rzeźni Miejskich w Rosji i zaliczana do naj-
nowocześniejszych na terenie Królestwa Pol-
skiego. Po roku 1989 w zabytkowym budynku 
dyrekcji tej rzeźni powstała siedziba banku, a 
ogromny teren po chłodniach wypełnionych 
mięsem i wędlinami z polskich krów i świń 
zajęły supermarkety i parkingi. Niewątpliwie 
tylko Márquez potrafiłby napisać o splocie 
takich miejsc, ludzi i okoliczności przesycone 
absurdalną grozą rewelacyjne opowiadanie 
pod tytułem „Czy można klęczeć przez 
telefon”. 
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cjobiologii), „Studia Filozoficzne”, 1989 (6), 137-152; 
E. Mickiewicz-Olczyk, Socjobiologia a nauki społeczne. 
Wybrane zagadnienia, w: B. Tuchańska (red.), Między 
sensem a genami, PWN, Warszawa 1992, s. 134-165; 
E. Mickiewicz-Olczyk, Aborcja, antykoncepcja, prawa 
kobiet: rzut oka z perspektywy socjobiologicznej, „Kultura 
i Społeczeństwo”, 1992, 36(3), s. 65-83; E. Mickie-
wicz-Olczyk, Socjobiologia versus filozofia: kilka uwag o 
realistycznym antropocentryzmie etycznym E.O. Wilsona, 
„Acta Universitatis Lodzensis. Folia Philosophica”, 
1993 (10), s. 172-202. 

27 A. Mateja (red.), Cud w medycynie. Na granicy życia 
i śmierci. Opowieści lekarzy, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2010, s. 195-219.

28 J. Indelak, Trzecia fala…op.cit., s. 3. 
29 „AS-Biuletyn pism związkowych i zakładowych”, 

Agencja Prasowa Solidarność, Warszawa, 17-
25.09.1981, nr 39, s. 206-207. 

Posłowie...
dokończenie ze str. 15
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Adam Michalak

O świcie Nemezis

Jadąc samochodem o świcie
lustrzanych mostów dnia i nocy
po same brzegi stromych dachów

Dostrzegam biegu transparentne cele
podkreślone neonami ulic ściegami afiszy
sloganami pustych spojrzeń ścian

Co wyciągają reflektorów tonie
z bezdroży dla których miasta nowy plan

O świcie ciężko oddychają czarne usta
bloków kamienic w drapaczach dążeń

Rozbryzgiem chwili zbiorowej
wskazówek wzorem somatycznych kałuż
za wciąż młodą staruszką – Nemezis

Trzymającą w dłoniach siatki 
dwuskrzydłej zorzy
w pełni toczonej dookoła doby

Których zderzana materia
napędzana współbrzmieniem przeciwieństw

Rytualno – materialnych latarni
nie słabnących Cór Nocy

Adam Michalak

Pieczary pieczarki 

pieczary pieczarki z przyleśnego trawnika
koszę oczyma oblizuje
wytropione patelnią języka
siwym barankiem przyprawione 

pieczary pieczarki pobiegnę za wami
w złoty październik mącznego rana
wiem ukryte jesteście pod rosy łzami
u stóp drogi wonnej kapeluszem siana

Barbara Gębarowska 

Nad taflą wody

 
Nad wodą jak taflą lustra 
siedziała trójka przyjaciół 
trzech kumpli od dziecka 
 
Dwóch coś powiedziało 
o swoim życiu….
 
Tylko jeden nic nie powiedział
bo jego oczy nic nie widziały 
 
Już go z nimi nie było….

Helena Dobaczewska-Skonieczka

CIEŃ

Ciało zmienia się w krzyż
wiatr pomiata 
w pogoni 
sypie się świat

Twarze odbite 
w oknach tramwajów
nie zawsze odmierzają 
oddechy miłością
 
Tęsknię za swoim cieniem

Helena Dobaczewska-Skonieczka

***

Ma smak 
popiołu listu
i barwę 
twoich oczu
puka do drzwi
czeka w milczeniu
niechciana 

Martyna Kurowska, „Latające wspomnienia poruszeń”

Barbara  Filipiak

OGRÓD ZAKAZÓW

Kiedy zrywałam owoc
z ogrodu Twoich zakazów
byłeś Ciszą

świadomie rysowałam miłość
z porcji uniesień dokonując wyboru 
na prośbę sumienia

rozcięty nożem lęku krzyk
ukryłam w skorupie spojrzeń
wpisanych w codzienność 

kiedyś – wiem przyjdzie czas 
na zapłatę rachunku za szczęście
a wtedy na skrawku papieru 

napiszę: Nie żałuję
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Stefan Pastuszewski

Integracja Ukraińców w Polsce (3)

Swoista izolacja, w której znajduje się 
blisko połowa Ukraińców pracujących w 
Polsce rzutuje na sposób spędzania przez 
nich czasu wolnego (pytanie 8). Nie ulega 
też wątpliwości, że z uwagi na przyjętą stra-
tegię imigrantów (zarobić jak najwięcej) 
wolnego czasu jest mało.

Sposób spędza-
nia czasu wol -
nego

Procent

Razem Mężczyźni Kobiety

siedzę w domu 24,95% 23,96% 25,95%

idę na spacer 56,09% 58,38% 53,81%

idę do kina, te-
atru lub klubu

5,72% 7,14% 4,31%

organizuję małą 
imprezę kultu-
ralną

3,42% 1,61% 5,23%

brak odpowiedzi 
9,82%

8,91% 5,70%

Tabela 5. Sposób spędzania czasu wolnego

Wnioski są niepokojące w aspekcie 
rozwoju osobowego oraz poczucia przyna-
leżności. Wprawdzie nie zadano pytania o 
spożywanie alkoholu i ewentualne grillo-
wanie we własnym gronie, jednak z wywia-
dów i obserwacji wynika, że jest to bardzo 
częsty sposób  spędzania wolnego czasu. 
Jeśli potraktować przesiadywanie w domu 
i spacer jako bierny jeśli idzie o rozwój 
osobowy sposób spędzania wolnego czasu, 
to dotyczy on aż 84,25 procent badanych. 
Mimo, że Ukraińcy są – jak potocznie zwy-
kło się uważać – „narodem śpiewającym”, 
to jednak zaskakuje niemal całkowity 
brak organizacji kameralnych imprez o 
charakterze towarzysko-kulturalnym. Wy-
jątek stanowią kobiety, co zresztą wynika 
prawdopodobnie z tradycji ukraińskich 
wieczorynek. Wynikać to może również z 
odziedziczonego po Związku Radzieckim 
swoistego ubezwłasnowolnienia ludzi, ich 
oczekiwania na odgórne inicjatywy, a także 
– być może – z braku potrzeb kulturalnych 
w sytuacji intensywnej pracy na obczyźnie 
oraz borykania się z różnymi problemami 
adaptacyjnymi. 

Sposób spędzania wolnego różni się 
od siebie w dużych i małych miastach, 
chociażby z uwagi na fakt, że w małych 
miejscowościach nie ma w zasadzie gdzie 
spacerować a podczas spaceru trudno o 
anonimowość. Zwiększa się więc pula czasu 
przeznaczonego na pobyt w domu, często 
związany z intensywnym spożywaniem 
alkoholu.

Część ukraińskich imigrantów spędza 
czas wolny korzystając z serwisów inter-
netowych, głównie ukraińskich. Czytają 
więc te same treści co ich rodacy w kraju, 
biorąc udział w tych samych dyskusjach, co 
zwiększa ich stopień wyobcowania, a rów-
nocześnie powoduje swoistą schizofrenię 
świadomości, gdyż innymi sprawami żyją 
ich polscy koledzy z zakładu pracy, polscy 
pracodawcy i polskie otoczenie. 

Izolacja oraz mało kreatywne formy 

spędzania czasu wolnego sprzyjają za-
chowaniom niekonwencjonalnym, w tym 
także przestępczości1. Mimo corocznego, 
a szczególnie po 2014 roku, wzrostu imi-
grantów ukraińskich przestępczość ich nie 
jest wysoka. Według danych dostępnych w 
Wydziale Statystycznej Informacji Zarząd-
czej Departamentu Strategii i Funduszy 
Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości 
przedstawia się ona następująco:
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Tabela 6. Liczba prawomocnie skazanych osób 
dorosłych pochodzenia ukraińskiego  

w latach 2012-2016

Jak z powyższego wynika zagrożenie 
przestępczością w społeczności obywateli 
ukraińskiej, a tym samym zagrożenie pol-
skiego porządku społecznego jest małe. 
Wywiady przeprowadzane przez autora 
z policjantami potwierdzają te dane. Do 
zakłócania porządku publicznego, w tym 
do awantur z rękoczynami dochodzi rzad-
ko i raczej mają one miejsce w obrębie 
ukraińskich izolatów oraz wiążą się głów-
nie z nadmiernym spożyciem alkoholu. 
Morderca ujęty 5 lipca 2018 roku był recy-
dywistą, a tego typu osobnicy zdarzają się 
w każdej populacji i w każdej przestrzeni 
geograficznej.

Sytuacja na rynku pracy
Udział cudzoziemców w polskim ryn-

ku pracy szacuje się na 5 procent, w tym 
samych Ukraińców na 4 procent. Dominują 
migracje czasowe w oparciu o zezwolenia 
na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat). 
Znaczna część Ukraińców, głównie pra-

cujących sezonowo      przebywa w Polsce 
na podstawie wizy ważnej trzy miesiące, 
systematycznie odnawianej po krótkich 
pobytach we własnym kraju. W 2017 roku 
obywatelom Ukrainy wydano 82 procent 
zezwoleń na pracę i zarejestrowano, 94 pro-
cent wszystkich oświadczeń pracodawców 
o zamiarze powierzenia pracy2. Wynika to 
ze zmniejszenia się w Polsce liczby osób w 
wieku produkcyjnym, utrzymującego się 
niskiego bezrobocia, wzrostu gospodarcze-
go i emigracji młodych Polaków. Najwięcej 
Ukraińców – zgodnie z klasyfikacją PKD 
–pracuje w przetwórstwie przemysłowym, w 
usługach i działalności wspierającej oraz w 
budownictwie, z którą to branżą pod wzglę-
dem zatrudnienia Ukraińców liczebności 
zrównuje się „działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna”.  Ukraińcy są bardzo 
ruchliwi i elastyczni, więc znajdują zatrud-
nienie w rozmaitych dziedzinach, w któ-
rych brakuje chętnych do pracy Polaków. 
Często jednak barierą zatrudnienia jest 
brak wystarczających kwalifikacji. Z tego 
też powodu nierzadko traktowani są przez 
pracodawców jako podręczni pracownicy, 
preferowani tylko do pracy fizycznej.     

Praca i wynagrodzenie za nią są pod-
stawowym czynnikiem decydującym o ukra-
ińskiej imigracji. Rynek pracy jest w Polsce 
coraz większy, ale wynagrodzenia nie 
dorównują pobieranym w krajach Zacho-
du. „Jednak praca w Polsce też jest wciąż 
opłacalna, pomimo mniejszych wypłat. 
Przemawia za tym fakt, że Ukraińcy mają 
stąd bliżej do domów, często też posiadają 
u nas wyrobione kontakty, dzięki którym 
mogą zorganizować sobie lepszą pracę. I 
co najważniejsze – wiza daje im możliwość 
pracy legalnej. Przebywając w Niemczech 
na wizie Schengen Ukraińcy traktowani 
są jedynie jako turyści, mogą więc praco-
wać tylko na czarno”3 – twierdzi Zbigniew 
Szulewski, ekspert Centrum im. Adama 
Smitha ds. rozwoju obszarów zacofanych 
ekonomicznie oraz rynków wschodnich.

Od 10 do 20 procent Ukraińców 
pracuje w Polsce nielegalnie („szara i 
czarna strefa”). Nie są oni ubezpieczeni. 
Nieprawidłowości w zakładach pracy za-
zwyczaj dotyczą głównie „niezapłaconych 
wynagrodzeń, pracy ponad siły, na którą 
często zgadzają się sami pracownicy czy 
nienaliczeniu wszystkich składników wyna-
grodzenia, np. za nadgodziny (…) Często 
się jednak zdarza, że zarabiają przecięt-
nie mniej niż polscy pracownicy. Aby to 
jednak uczciwie zbadać, należałoby brać 
pod uwagę ich stosunkowo niewielki staż 
pracy i mniejsze doświadczenie. Wynika 
to znów z warunków prawnych zatrudnie-
nia – znaczna część Ukraińców pracuje w 
firmach przez kilka miesięcy, w ramach 
pracy tymczasowej. W takich warunkach 
– jak twierdzą przedsiębiorcy – nie warto 
inwestować w szkolenia zawodowe tych 
ludzi, awansować ich na brygadzistów czy 
kierowników. W zawodach o charakterze 
specjalistycznym np. wśród informatyków 
zarabiają porównywalnie”4.

Wprowadzenie  w Polsce płacy mi-
nimalnej ograniczyło pokusę stosowania 
dumpingu płacowego. Niemniej od czasu 
do czasu mają miejsce przypadki dyskrymi-
nacji. Dotyczą one głównie łamania prze-
pisów i zaniedbań na tle pochodzenia pra-
cowników. Część pracodawców podchodzi 

ciąg dalszy z poprzedniego numeru
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do przybyszy ze słowami: „Skoro jesteś z 
Ukrainy to możesz zarabiać mniej”. Jeśli 
negatywne zjawiska, w tym dyskryminacja 
pracownicza, a także wykorzystywanie 
przymusowej sytuacji (brak pracy na Ukra-
inie, niskie wynagrodzenia), będą się na-
silać, to część Ukraińców może pojechać 
na Zachód, co osłabi polską gospodarkę 
potrzebującą rąk do pracy.

Prezes Związku Zawodowego Pracow-
ników Ukraińskich w Polsce Jurij Kociagin 
proponuje, aby umowy o pracę czy umowy 
zlecenia sporządzać w dwóch językach. 
„W każdym województwie powinien być 
punkt konsultacyjno-informacyjny dla 
cudzoziemców”5, który będzie zaspokajał 
potrzeby informacyjne dotyczące warun-
ków pracowniczych i sytuacji społecznej. 
„Polska znów lekceważy wielką szansę, 
widząc w niej zagrożenie, a nie potencjał. 
Polska polityka migracyjna jest reaktywna. 
Ukraińcy są pozostawieni sami sobie. Nie 
ma żadnych – wzorem państw zachodnich 
– programów wsparcia dla Ukraińców”6 
– twierdzi Andrzej Mikołajewski, współ-
założyciel Dobrej Agencji zajmującej się 
rekrutacją pracowników z Ukrainy.  

Kłopoty kadrowe przeżywają, obcią-
żone zadaniami imigranckimi, Wydziały 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w 
urzędach wojewódzkich, co wydłuża drogę 
załatwiania spraw formalnych. Nie po-
mogła rejestracja przez internet, bo i tak 
część spraw trzeba załatwić osobiście. „Od 
stycznia 2018 roku zezwolenia na pracę 
cudzoziemców są rejestrowane w systemie 
teleinformatycznym prowadzonym przez 
wojewodów. Ma to zapobiec nadużyciom 
np. wyłudzaniu w konsulatach wiz na 
podstawie fałszywych oświadczeń polskich 
pracodawców. Z najnowszego raportu NIK 
wynika, że na 240 tys. skontrolowanych 
oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cu-
dzoziemca i tyluż wystąpień o zezwolenie 
na pracę tylko 28 proc, obcokrajowców 
tę pracę podjęło i zaledwie 10 proc. – 
pracodawcy zgłosili do ZUS. To może 
oznaczać, że owe oświadczenia posłużyły 
wyłudzeniu wiz pracowniczych do sfery 
Schengen i pracy na czarno. Od stycznia 
zwiększono wysokość grzywny (nawet 30 
tys. zł) dla pracodawców m.in. za po -
wierzenie cudzoziemcowi nielegalnego 
wykonywania pracy lub wprowadzenia go 
w błąd. Rozszerzono też katalog czynów 
zabronionych. Za niezapewnienie zakwa-
terowania i niezawarcie z cudzoziemcem 
odrębnej umowy najmu, na pracodawcę, 
który zobowiązał się zapewnić takie za-
kwaterowanie, może zostać nałożona kara 
grzywny od 200 zł do 2000 zł”7.    

   
Ocena własnej sytuacji i sytuacji społecz-

nej w Polsce
W większości przypadków przybysze z 

Ukrainy są zadowoleni z atmosfery panują-
cej w Polsce, niemniej choć „jest lepiej niż 
na Ukrainie, ale znacznie mniej dobrze, 
niż myślałem” (M41). Mimo pewnych 
incydentów antyimigranckich Ukraińcy 
uważają, że w Polsce panuje „ogólnie 
przyjemna atmosfera dla obcokrajowców” 
(M21). O Polakach mówią, że „trzeźwi są 
nawet w porządku, ale po kilku piwkach 
różnie z tym u nich bywa” (M32)8.   

Stopień akceptacji przez Ukraińców 
stosunków panujących w Polsce jest wyso-

ki. Niemniej w pierwszym okresie pobytu 
ma miejsce porównywanie Polski z Ukra-
iną, rezultatem czego jest wychwytywanie 
zjawisk pozytywnych i negatywnych z 
punktu widzenia przybyszy. 

Jako zjawisko negatywne najczęściej 
(30 procent) wymieniana jest biurokracja 
oraz niewydolność służby zdrowia, w tym 
także jej obsługi administracyjnej. K26: 
„Często mam problemy z dotarciem do 
lekarza”. Podobnie twierdzi K27. K33: 
„Polacy są grzeczni i mili, oczywiście 
oprócz niektórych pań z rejestracji w przy-
chodniach”9. Nienajlepiej ocenia się też 
poziom zarobków, które są porównywalne 
do tych, które wypłacane są w dużych 
miastach ukraińskich. M30: „Jeśli pracuje 
się przez osiem godzin i wynajmuje miesz-
kanie, to pensja jest mała”. M 31: „Nie 
ma pieniędzy. Prawie wszystko co zarobię 
wydaję”. Podobnie twierdzi M26 i M29. Na 
trudności finansowe narzekają osoby star-
sze (K55, K49, K44, K53, M45),  co może 
wiązać się z niemożnością pozyskania 
lepiej płatnego zajęcia oraz niepodejmo-
waniem pracy w nadgodzinach.

Wiele skarg sytuacji w sferze wynaj-
mowania mieszkań. Ogłoszenia w tym za-
kresie są niejasne, często podszyte chęcią 
oszustwa. Rzeczywiste warunki odbiegają 
od deklarowanych. Mają miejsce próby 
wymuszania dodatkowych, nie przewidzia-
nych w umowie ustnej, płatności. 

W stosunkach społecznych i stylu ży-
cia Polaków najbardziej zaskakuje Ukraiń-
ców powszechne narzekanie (20 procent) 
oraz zamykanie się Polaków we własnym 
kręgu (15 procent). M22: „Na Ukrainie 
jest wciąż wysoki poziom zaufania między 
obywatelami. Ludzie przywiązują wagę 
do wzajemnych kontaktów”. W Polsce 
zaskakuje też powszechne używanie wulga-
ryzmów. M 32: „U nas brzydkich słów nie 
mówi się publicznie”. Zdziwienie – poważ-
nie zateizowanych przez okres radziecki 
Ukraińców – budzi znaczne podporządko-
wanie życia Polaków religii, głównie w jej 
obszarze kulturowo-obyczajowym.

M31 (z wyższym wykształceniem) 
zafascynowany jest wręcz „osobliwościami 
życia w Polsce”, a więc jakby przyjmuje 
postawę obserwatora.

Większość respondentów nie do-
świadczyła niechęci ze strony Polaków. 
Niemniej zdarzały się pewne incydenty. 
K39: „Kilka razy, ale to byli głupi ludzie, 
tacy też są na Ukrainie, na całym świecie. 
Nie zwracałam na nich uwagi”.

Ukraińcy ukształtowani w trudnych 
warunkach państwa radzieckiego, a potem 
w brutalnej, nie liczącej się ze standardami 
europejskimi, transformacji ustrojowej, 
żyjący w mniej niż na Zachodzie liczącej 
się z jednostką kulturze wschodnioeuro-
pejskiej, są raczej odporni na niewłaściwe 
zachowania w stosunku do nich. Reagują 
zazwyczaj milczeniem lub opuszczaniem 
trudnej sytuacji. Pytanie 9: Czy Polacy są 
zazdrośni kiedy zarabiam więcej od nich? 
przyniosło względnie mało odpowiedzi 
wskazujących na tego typu zachowania 
we wzajemnych relacjach. Znamienne, 
że niemal dwukrotnie mniej tego typu 
zachowań odnotowały kobiety. Może to 
świadczyć o większej empatii wśród Polek 
w stosunku do pragnących poprawić swoją 
sytuację życiową Ukrainek.

Czy Polacy 
są zazdro-

śni,
kiedy 

zarabiam 
więcej od 

nich?

Procent

Razem
Mężczyź-

ni
Kobiety

tak 22,62% 27,29% 17,95%

nie 68,45% 61,90% 75,00%

brak 
odpowie-

dzi
8,93% 10,81% 8,05%

Tabela 7. Stosunek Polaków do Ukraińców 
zarabiających więcej od nich

Większość respondentów jednak nie 
narzeka na stosunek do nich otoczenia, a 
M23 pisze wręcz, że w Polsce warto nauczyć 
się pozytywnego stosunku do cudzoziem-
ców (dobrogo stawlenija do inozimciw).

W swobodnej wypowiedziach zainspi-
rowanych pytaniem dotyczącym proble-
mów związanych z utrzymaniem, dominują 
stwierdzenia o niewystarczających środkach 
finansowych. Można więc wnioskować za-
równo o wynagrodzeniach nieadekwatnych 
do elementarnych kosztów utrzymania, ale 
też o drożyźnie panującej na wolnym rynku 
mieszkaniowym w Polsce.

W przeprowadzonych w 2015 roku 
badaniu w aglomeracji warszawskiej, w 
której wolumen pieniądza jest większy 
niż w innych rejonach kraju, wyliczono, 
że średnie miesięczne zarobki Ukraińców 
wynoszą około 2.100 złotych netto, „co nie 
jest kwotą wysoką mając na względzie, że 
pracują znacznie więcej niż wynosi normal-
ny etat w Polsce”10.

Pojawia się więc poczucie deprywacji, 
niedowartościowania, lecz bardziej ze 
względów finansowych niż zajmowania 
w nowym społeczeństwie pozycji niższej 
niż w dotychczasowym. Powstaje swoista 
solidarność pokrzywdzonych, co powoduje, 
że nastawienie imigrantów ukraińskich 
do innych imigrantów (Mołdawianie, Bia-
łorusini, Macedończycy, Rosjanie) nie jest 
negatywne, choć ma miejsce wewnętrzna 
konkurencja na rynku pracy. 

cdn.

Przypisy:
1  Przyczyn przestępczości jest oczywiście wiele, 

w przypadku imigrantów ukraińskich przyczyną 
może być związek z „szarą” i „czarną” strefą pra-
cowniczą, lecz nie jest to przedmiotem niniej-
szych badań.  

2  Anna Grabowska, Cudzoziemscy pracownicy liczeni 
w miliony, „Tygodnik Solidarność” 2018, nr 10, s. 
18.  

3  Marcin Koziestański, Przekręt na pracownika z 
Ukrainy, „Tygodnik Solidarność” 2018, nr 18, s. 
21. 

4  Marta Danielewicz, op. cit., s. 3.
5  Anna Grabowska, op. cit., s. 49.
6  Adriana Rozwadowska, Zakorkowane urzędy pracy i 

bierność. Ukraińcy odpuszczają sobie Polskę, „Gazeta 
Wyborcza” 2018, nr 3, s. 4. 

7  Grażyna Ostropolska, Zakorkowane urzędy, sfru-
strowani Ukraińcy i pracodawcy, „Express Bydgoski” 
2018, nr 86, s. 12. 

8  Agnieszka Domka-Rybka, Ukraińcom żyje się u nas 
nieźle, choć Janusze po piwku nie znają litości, „Gazeta 
Pomorska” 2018, nr 102, s. 13.

9  Respondenci, chwaląc porządek i poszanowa-
nie prawa, nie biorą chyba pod uwagę faktu, że 
wynikają one w znacznym stopniu z uciążliwych, 
choć rzeczywiście czasem nazbyt, uregulowań 
biurokratycznych.

10 Iza Chmielewska, Grzegorz Dobroczek, Jan 
Puzynkiewicz, op. cit., s. 4.
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Aleksander Sławiński

Listopad

Liść upadł. I przepadł. Świat pachnie ogniskiem.
We mgłach, dymach, ludzie szarzeją i giną.
Oniryczny teatr zaprasza na spektakl
W antrakcie między aktami innej sztuki.
Świat jest niczym stare, czarno-białe zdjęcie.
Plakat rzeczywistości kategorii B.
Mroczna senność kradnie przedmiotom kontury,
Kontuary w barach skradną czas do wiosny.

Jesień połknęła już drugi koniec ulicy.
Kałuże odbijają dźwięk moich kroków.
Latarnia wyznacza azymut do domu,
Ale mi nie spieszno. Mam czas aż do rana.
Szczury gdzieś się skryły. Pozostały po nich
Zgniecione gazety, niedopite flaszki,
Połamane krzesło, nieco brudne majtki...
Wciąż słyszę ich piski w odległych zaułkach.

Mruczę w zamroczeniu. Leniwie liczę liście.
Wciąż mam na dwie szklanki jęczmiennej światłości.
Niewiele? Wystarczy na wspomnienie lata.
Zapomnienie czegoś lub poznanie kogoś.

Drogę przebiegł tramwaj. Pech to? Może szczęście?
Parasol zna odpowiedź. Wie, czy wrócę w deszczu.
Ale jest zajęty przepędzaniem kurwy.
Więc wróżę na dwoje, zstępując w samotność. 

Aleksander Sławiński

Raport z L.

Chodnik błyszczy lodowatym potem,
Zgnilizna toczy się rynsztokami.
Rzeczywistość coraz bardziej się rozmywa.
W krainie potopu przyszłość nie istnieje.

Jesienne oblężenie trwa już rok trzeci.
Mroczne miasto nie ma sił się bronić.
Szum z wolna narasta. Kolejny szturm nadchodzi,
Deszczowa nawała tłucze w zimne szyby.

Niebo za chmur granicą – odleglejsze niż zawsze;
Wzrok nie ma dokąd uciekać,
Szarość zatarła szczegóły.
Kaptury terroryzują okolicę,
W ruch poszły parasole,
Autobus utknął w kałuży. Zalane... 
wszystko zalane...

Skąd przyszła ta powódź? Zza którego morza?
Dokąd ją przegnać, kto powie? 
Znikąd ratunku. Świat powoli tonie,
Zapada się w błoto. Chyba czas odpłynąć.

Aleksandra Brzozowska

Siostra

Przychodzi nad ranem
wrasta w moje plecy
siostra syjamska

patrzymy
przez rozszerzone oczy
w różne wymiary

mantry modlitwy
powtarzają 
zwielokrotnione usta

przeganiam
krążące nad nami
roje

…kiedy czuję
na szyi pętlę siostry
wbijam paznokcie w skórę

aż do krwi

Jacek Mroczek

Dom

on mówi dom ci zbudowałem 
z zapałek
na nasze śmiechy i nasze ciała
w sam raz dom zapalny
jak świeczki na weselnym torcie

ona mówi
patrz zapałki wiatr
jak
jesień siano po polu rozrzuca
dom ci zbudowałam 
solidny z gipsu i piachu
złote ma ściany na nasze stare
lata

on mówi 
deszcz ściany rozpuścił 
na błocie w kałużach twoje marzenia
dom ci zbudowałem
z włosów i słów 
na każdy dzień od dziś 
do tego jedynego

ona mówi
włosy słońce wybieliło
i słowa pocięte w powietrzu
wyschły umknęło z nich
znaczenie obietnic
dom ci zbudowałam
z ciała krwi i kości twojej

on odchodzi nie ma domu
jest dwoje
każde ma 
osadzone w ziemi drzwi

drzwi 
mówią
początek i koniec 
domu 

Małgorzata Fabrycy

Drżenie III

Litera. 
Czcionka niestandardowa,
bo przystosowana
do chwili
oraz do zmieniających 
się wymagań poezji. 
Sprostać, 
żeby zdążyć
przed świtem. 

Nieoczekiwany
komentarz
do świata.
Zaskakująco binarny,
bo zawsze 
w czystej postaci.
Płynny,
a jednak
stały. 

Patrycja Cieślak

***

23 lata na karku.
23 % baterii w telefonie.
23 dzień bieżącego miesiąca.
I na dobranoc jest 23:23,
a ja siedzę z kubkiem kawy
aby nie zasnąć,
aby dotrzymać jej towarzystwa.
Jest 23:23.
Skoro dzień jest jasny,
a noc ciemna,
dzień od działania,
a noc od przemyśleń
i skoro przeciwieństwa się przyciągają, 
to żyjemy dniem,
a umieramy nocą? 
Chwytamy dzień, 
a w nocy się puszczamy?
Czy to nie jest dyskryminacja?
Jest 23:23.
Okrywam kocem całe ciało.
Wokół mnie pustka.
 
Odwiedziłam noc.
Cisza goni ciszę.
Nawet słyszę jej śmiech,
coraz ciszej i ciszej...

Patrycja Cieślak

Powrotnie

Możliwe, że kiedyś TAM znowu się spotkamy, 
a potem przemienimy bezpowrotnie 
w dzieci naszej przeszłości, 
z milionem planów 
 
Tylko tam trawa była idealnie skoszona, 
a obok jej zieleni nikt nie mógł przejść 
obojętnie

Tylko tam niebo było w pełni 
przejrzyste, 
a błękit poruszał każdego

Możliwe, że jednak TAM nie trafimy na siebie
i wtedy nie staniemy się dziećmi naszej przeszłości

Ponadto ogród sąsiadów jest cały w zaroślach 

Stefan Pastuszewski 

Gra świateł 

metafora jak raca 
reflektory samochodów przejeżdżających 
deszczową ulicą nieco dłużej 
do dwudziestej czwartej najdalej 
światła w oknach ciepłych domów 
tylko płomyki twoich oczu
stale 
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Grzegorz Zientecki

WYBÓR  

Bóg położył przede mną 
Trzy przedmioty: 
Dłuto
Pędzel 
I pióro
Co wybierasz? Zapytał
Skusiłem się na pióro – było najlżejsze
O naiwny ! 
Rzekł Bóg, wyprowadzając mnie z błędu
Nim bowiem najciężej jest
Przezwyciężać byt 

Jerzy Grupiński

Aria

Tylko jeden ruch ręki
palca przez ciemność
I światło lampy
- w grudniową ćmę

Na drucie oswojona róża
(papier, folia i kurz) zatknięta
pomiędzy grzbiety książek

Ona tak niewiarygodna
Ona niewierna
Podnosi głowę Rozpala się
rozchyla wargi w mrok
Wysoko w ciemność znów śpiewa

Jerzy Grupiński

Ogrodnik

Pierwszy listopadowy przymrozek
czerwono szyte listki begonii
i żółć turków we mgle poranka
Tylko róża – 
plastyk farba i rdza
wciąż kwitnie za oknem

Zawsze warto posadzić różę
a może jeszcze (jak kazał Luter)
jabłonkę – papierówkę

Marcin Stachelski

*** 

cokolwiek nas spotkało pośrodku długiego łańcucha
świtów-węzłów nanizanych na półprzytomne lęki
mieliśmy perspektywę-mojrę niepomną happy endów

były w naszej mowie konwenanse standardowe pociechy
w międzyczasie śmiech mechanicysty lub bodźce-reakcje
zbyt proste odpowiedzi zbyt cierpliwie wysłuchiwane

aż do dziś gdy spadliśmy w pustkę prawem ciążenia
i gwiżdżemy na to wszystko zawadiacko już nie jak prosty
mechanizm ale jak ludzie którzy gwiżdżą na chwilę olśnieni

Marcin Stachelski

Poświętne

zanim się całkiem osuniesz w czarną ziemię
ktoś jeszcze wspomni tamte twarze przekręci
imiona którym twój omszały płaszcz był kiedyś
schronieniem i sobie tylko opowiedzianą marą

na linii oślepionych oczu siądzie wróbel nieopodal
pies zaskomli potem przy gościńcu jacyś rowerzyści
przystaną by zwrócić ludzką mowę czterem ścianom

nazajutrz świt rozsunie poszycie trochę odczeka
i odważniej wpuści światło aż całe runie w pokoje
budując nad nimi jaskrawe sklepienia

Wojciech Bieluń-Targosz

Geometria

jestem w kontrze do rzeczywistości
do zachowania wpisanego w geometrię
linii prostej i zamkniętego koła
w nieodwracalnej zawsze kolejności

dwa różne widzenia
w jednej ramie obrazu
podróbka
oryginał
fakt nie wart uwagi

wirujemy w światłowodach myśli
uczepieni nierozumu innych
podpisujemy codziennie
czeki na łakomstwo życia

Bończa lipiec 2018

Wojciech Bieluń-Targosz

Tabu

może stawiałeś złe pytania
gubiłeś w odpowiedziach
niebo oceanu jawiło się fantazją
- rzecz w tym
że było zwykłością
ukrytą w słowie tabu
krążyło wysoko
wydając się wprost nieruchome
nie przesuwało nawet o centymetr
ciszy
co kazała wciąż wierzyć na nowo

stałeś
wpatrzony w linię horyzontu
którego nie było

Bończa sierpień 2018

Wojciech Bieluń-Targosz

Zdobywca

wypatrujesz przestrzeni
uczepiony liną do szczegółów

widzisz kształty chwili
łączącej brzegi skały i ciała

zamykasz oczy
biała płachta bezmiaru
rozpościera się pod powiekami

dumny z czynu
przerażony efektem

stoisz na progu ziemi i nieba
obok demony
niespokojne ptaki

wszystko co możesz zrobić
to milczeć

Bończa sierpień 2018
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Po raz szósty Kapituła Nagrody 
Literackiej im. Jarosława Zielińskiego 
zmierzyła się z przesłanymi jej tomikami 
poetyckimi, by nagrodzić najciekawszy 
tom wierszy wydanych w 2018 roku. Nie 
zabrakło też własnej inwencji związanej 
z poszukiwaniem nowych lektur w przy-
jaznych członkom Kapituły księgarniach 
i bibliotekach. Czy był to rok gorszy od 
ubiegłego, jeśli chodzi o obfitość i poziom 
literacki książek branych pod uwagę do 
nagrody? Trudno to ocenić. W każdym 
razie zapoznanie się z kilkudziesięcioma 
tomikami to duże przeżycie, to cała paleta 
twórczych indywidualności, języka, czy 
kreacji. To nas cieszy, a smuci jedynie 
fakt, iż tylko jednego twórcę możemy 
nagrodzić. 

Do grupy poetów, którzy znaleźli 
uznanie członków Kapituły należeli: Da-
wid Jung (autor tomu Karaoke), Justyna 
Paluch (Infalia), Hanna Dikta (Awantury 
nie będzie), Marcin Badura (Szare mydło. 
Biały jeleń), Eliza Segiet (Magnetyczni), 
Marcin Jurzysta (Chatamorgana) i Jan Ro-
jewski (Ikonoklazm).  

Po dyskusji zakończonej jawnym gło-
sowaniem, laureatką Nagrody Literackiej 
im. Jarosława Zielińskiego Złota Róża za 
rok 2018 została Eliza Segiet, autorka 
tomu Magnetyczni. Utwory zamieszczone 
w tym zbiorku to jeszcze jedna bolesna 
rozprawa z grozą II wojny światowej, próba 
zgłębienia Holocaustu i tego wszystkiego, 
co się z nim wiąże. Należy docenić odwagę 
młodej poetki, iż zdecydowała się podjąć 
tak zdawałoby się wyeksploatowany we 
współczesnej literaturze temat. Kapituła 
doceniła i jej odwagę, i  poziom artystycz-
ny wierszy. To utwory pozornie proste, ale 
łatwo dostrzec w nich tzw. drugie dno, 
oryginalne refleksje poszerzające wiedzę 
czytelnika o latach wojny, każdej wojny. 
Również łatwo zauważyć uniwersalność 
jej przesłania, dotarcie poprzez liryczne 
obrazy jakby do dna ludzkiego bytu, któ-
re uratować od zagłady człowieczeństwa 
mogła tylko wierność, miłość i przyjaźń. 
To mocno akcentuje poetka, to wchodzi 
w zakres jej kodeksu moralnego. Nie 
brakuje jej współczucia dla wojennych 
braci i sióstr, których dotknęła przemoc 
niemieckiego najeźdźcy. To jej nieznisz-
czalne prawo do przypominania, do 
pamiętania, do kultywacji słów: „Jeśli my 
zapomnimy o nich – niech Bóg zapomni 
o nas”. Zdaniem poetki, w każdym poni-
żonym należy zobaczyć Człowieka, który 
ma prawo do życia, do założenia rodziny 
i do szczęścia. Zwłaszcza młodzi czytelnicy 
powinni zapoznać się z tym tomem wier-
szy, którego przesłanie brzmi: nadzieja 
umiera ostatnia.

Stypendystami Fundacji ARKONA 
na rok szkolny 2019/2020 zostali Ignacy 
Krzemiński-Iwan i Ines Leliwa.  

Stanisław Grabowski

Złota Róża dla Elizy Segiet

Poznański krąg literatów można porów-
nać do stada poznańskich gołębi. Rozproszeni 
po całym mieście, nie mając stałego miejsca 
gniazdowania skupiają się w małych stadkach 
w różnych miejscach. Może to i dobrze. Każdy 
ma możliwość wybrania sobie miejsca, w którym 
odpowiednio dobrze się czuje. Z którego coś 
wynosi, ale i coś daje od siebie. Są jednak tacy 
„zapaleńcy”, czy jak niektórzy mówią „wariaci”, 
którzy przygarniają te przylatujące gołębie, 
dając im siebie swoje doświadczenie, wiedzę i 
czas. Z całą pewnością zalicza się do nich Jerzy 
Grupiński, który mimo trudnych warunków 
lokalowych od lat prowadzi Klub Literacki 
„Dąbrówka”, a wcześniej, przez czterdzieści 
lat działał w CK „Zamek”. Dzięki Jerzemu 
Grupińskiemu, dwa razy w miesiącu odbywają 
się spotkania – prezentacje nowych twórców i 
promocje dokonań twórców bardziej znanych w 
kręgu poznańskim i nie tylko. To dzięki niemu, 
co rok w listopadzie odbywa się turniej jednego 
wiersza „O Pierścień Dąbrówki”. Również dzięki 
niemu integruje się starsza i młodsza generacja 
zapaleńców do istnienia w poznańskiej kultu-
rze. Systematycznie ukazujący się „Protokół 
Kulturalny”  także niezmiennie trwa dzięki 
Jerzemu Grupińskiemu i grupie redakcyjnej 
z nim współpracującej. Następnym miejscem 
godnym zauważenia jest „Ławeczka Literacka” w 
Ogrodzie Botanicznym. Spotkania zainicjowane 
przez byłego prezesa ZLP Oddział w Poznaniu, 
Pawła Kuszczyńskiego w porozumieniu z Dy-
rektor Ogrodu Botanicznego, panią dr. hab. 
Justyną Wiland – Szymańską, od lat prowadzi 
Maria Magdalena Pocgaj. W trzecią niedzielę 
każdego miesiąca, przestronna  sala w Pawilonie 
Dydaktycznym na dwie godziny wypełnia się 
nie tylko poetami, ale również spacerowiczami, 
głodnymi posłuchania przedstawianych wierszy. 
W spotkania przybliżające mniej lub bardziej 
znanych poetów, doskonale wpisują się występy 
uczniów Zespołu Szkół Muzycznych z ulicy Gło-

Barbara Tylman

Miejsca w Poznaniu, w których żyje się poezją

gowskiej 90. Utwory wykonywane na skrzypcach, 
gitarze, akordeonie czy innych instrumentach 
doskonale harmonizują z poetyckimi tekstami. 
Oczywiście, nie można pominąć takich „za-
paleńców” jak Jolanta i Stanisław Szwarcowie. 
Wiele lat temu w kawiarni Poema Cafe utworzyli 
tzw. „Stolik Poetycki”. Początkowo spotykano się 
kilkuosobowo, z czasem bywało, że brakowało 
miejsc. Przychodzili młodzi i starsi, odbywały się 
dyskusje nad tekstami dopiero co napisanymi, 
ale i nad twórczością uznanych poetów. Pew-
nego dnia „gniazdo” zostało zamknięte a poeci 
jak gołębie wyfrunęli w poszukiwaniu nowego 
miejsca. Po kilku próbach zagnieżdżenia się 
w małych kafejkach, chyba znaleźli coś odpo-
wiedniego, zgodnego z ich zainteresowaniami. 
Centrum miasta okazało się przychylne dla 
środowiska literackiego, choć nazwa kawiarni 
„Czerwone Pióro” może niejednego zmylić. 
Poniedziałkowe spotkania stały się rytuałem. 
Bywa, że miejsce przeznaczone dla rozmów i dys-
kusji okazuje się ciasne, ale władający lokalem 
zawsze znajduje rozwiązanie. Bez specjalnego 
umawiania się wpadają tam członkowie SPP, 
ZLP, a także nigdzie nie zrzeszeni. Podczas 2 – 
3 godzinnych spotkań mają miejsce dyskusje, 
spory i analizowania różnych dzieł literackich. 
Coś w rodzaju warsztatów potrzebnych każdemu 
z piszących. Trzeba zaznaczyć, że są to spotkania 
zupełnie nieformalne. Wystarczy przyjść, usiąść, 
posłuchać lub wziąć bardziej czynny udział.

W Poznaniu, tak jak w każdym innym 
mieście, księgarń jest wiele. Likwidowane w 
jednym, powstają w innym miejscu. Z witryn 
„krzyczą” zazwyczaj powieści kryminalne, lub 
książki biograficzne. Poezji jest mało. Podob-
no nie ma na nią popytu. Ogólnie wiadomo, 
że wydający tomiki poetyckie narażeni są na 
osobiste ich rozprowadzanie. Zazwyczaj są to 
spotkania autorskie lub po prostu najzwyklejsze 
ich rozdawnictwo. 

Barbara Tylman

Przyzwyczajenia

Prawie do wszystkiego
można się łatwo przyzwyczaić
lub mimo wszystko.

Do rodziny zatrzymanej na fotografii.
Do zbyt głośnej muzyki zza ściany.
Do wulgaryzmów nieletnich dziewczyn.
Do nieustannego szumu samochodów.
Do odgłosu pociągu z drugiego końca 
miasta.
Do poplątanych pod czaszką myśli.
I do zdwojonej dawki tabletki na sen.

Najtrudniej oswoić się ze świadomością
że wszystko to właściwie 
bardzo mało znaczy.
Że nie ma pewności czy dzisiaj 
nie okaże się dniem ostatnim.
A jutro będzie istniało
już tylko dla kogoś innego.



AkAnt 12(285)2019     str. 23     

Jacek Jaszczyk

List z emigracji

1.
Znowu śniły mi się wiersze.
Pukały do drzwi zakrywając twarz.
Może były twoim lękiem o moje jutro
a może głosem sumienia
zamkniętym w piwnicy.
Martwe są noce,
którymi zmartwychwstajesz we mnie
między przecinkami czekając na świt.

2.
Urodziłem się w szczelinie wiersza
i jestem przezroczysty.
Wygrabiony z prochu sylab,
w korzeniach słowa wklęsły sękom,
nie ufam gałęziom, 
którymi dwukropki w oczach kruków
zrywają się w drogę przedostatnią.

3.
Oddycha we mnie morze
Ewangeliarzem z Lindisfarne.
Ostatnimi słowami 
Świętego Patryka zamkniętymi w Liście do Coroticusa.
Chłodem zamkniętym w oknach Zamku Glenveagh,
pośród wierzchołków Skellig Michael, 
mchami rozkładając w nas spóźnione wiersze.

4.
Dotykam przez szybę twojego głosu.
Może to przelot skrzydeł motyla w Straffan 
a może łza wzruszonej ważki.
Na parapecie przysiadł kruk – samotności mojej szmer.
Skubiąc koraliki gwiazd, 
spytał czy jestem oddechem Arystotelesa.

5.
Snaefellsjokull, Carrauntoohil, Góra Zamkowa. 
Wszystkie myśli prowadzą do ciebie.
Za chwilę wstanie twój świat. 
Poprawi fryzurę w oknach, wyjdzie z psem. 
Czajnik zaleje obietnicą.
A potem przy filiżance deszczu powie 
– Śnił mi się twój pogrzeb. 
Proszę wybacz, że się spóźniłam.

6.
William Butler Yeats przyszedł nad ranem.
Rozmawialiśmy o narodzinach sztuki w Sandymount 
na przedmieściach Dublina i o cieniu góry Ben Bulben. 
Usłyszałem, że w Krainie Sidhe, 
wciąż przebywają bohaterowie z przeszłości.
Może pójdziemy przez pstrokate trawy
Zrywać, srebrne jabłka księżycowe
I złociste jabłka słońca.

7.
Jarzębina turla się na horyzoncie.
Powietrze przypomina spacer nad Wisłą.
Emigracja jest to rodzaj pogrzebu, 
po którym życie trwa dalej.

Maria Majewska

Geiranger pod namiotem

utknęłam w dolinie
otoczona górami które nurzają się
w oblepionym mlekiem niebie
wylanym przez wszystkich świętych i świętoszków

jako że nie wypłynę z cienia morza
chabrowego powietrza
ostoją dla moich oczu
stał się kościół wyjęty z obrazu el greka
wśród krótkiej nocy oświetlony 
zatrzymanym błyskiem pioruna

i wodospad utkany z miliardów 
iskier chłodnego światła
oraz nieustającego dźwięku

utknęłam w małym pomieszczeniu
z poliestru otoczona przez armię stalową
nieruchomo co stoi w równych szeregach we mgle

wszystkie są zimno białe i królewskie
wszystkie są martwe
i wypełnione cichym życiem

ale teraz widzę zresztą tylko 
dźwięki deszczu i pijany błękit nocy

Rafał Jaworski

List z Polski

Nawet w uśmiechu stara się barłożyć 
kłębek kolczastego drutu. To nic,
że słońce świeci.

Nie przeżyłem wojny. Obarcza się mnie tą winą,
faktem usta zamyka. Nie umierałem z głodu, 
nie butwiały moje dziąsła, mając mokro w spodniach
nie umykałem wnykom łapanek.
Gwiaździstą nocą nie leżałem 
w błocie okopów pod deszczem żelaza i ognia. 

A widzę wciąż porąbanych ludzi, 
ofiary i katów, zdobywców i pokonanych, 
szczutych na siebie i szczujących, oblanych wódką
 i nienawiścią - z rurą wydechową swego samochodu 
wprowadzoną wprost w płuco, 
ludzi tak głodnych pieniądza i władzy, 
że gotowi zabijać się o nic, zdradzać.

W młodzieńczym buncie myślałem, 
że rodzina i ojczyzna to mało.
A bronię sprawy, której dawno zapomniano, 
więc chyba sprawą nie jest?
Bo czyż samotne sumienie może być sprawą
 powszechną? I czy jury samotnego sumienia
 może być obiektywne?

Kłębek uśmiechu może być kolczasty,
szczęście obejdzie się bez przymiotników.
I mówię to ja: - okupowany nadzieją
konfident rozpaczy.

Słońce świeci. Drut rdzewieje.
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Jako małe dzieci sprawdzaliśmy po-
jemność krecich nor wlewając tam wodę z 
rzeczki. Nosiliśmy ja na wyścigi małymi wia-
dereczkami. Woda odpływała błyskawicznie. 
Napatrzeć się nie mogliśmy. Kto wymyślał 
takie zabawy? Najczęściej jakiś łobuz, nie-
świadomy niczego, a jedynie cieszący się 
efektem bardzo szybko znikającej wody. 
„Starszaki” w ten sposób zajmowały sobie 
czas wolny z racji pasienia krów i zdobywali 
miano bardzo pomysłowych. Ani przez 
myśl nam nie przeszło, że możemy zatopić 
krecią rodzinę. I pewnie nie zatopiliśmy, 
bo krecie korytarze, ich długość i poziomy 
nic sobie nie robiły z naszych „zalewań”. O 
wiele groźniejsze były ulewy czy powodzie, 
ale to już nie nasza sprawka. Rzadko się 
kreta widywało, a jeżeli już, to martwego, bo 
czatowali na niego z rydlami właściciele łąk 
i ogrodów. Kopce krecie tępiły kosy, potem 
zapychały mechaniczne ostrza kosiarek. W 
ogrodzie szkody poczynione przez krety są 
dobrze znane. Stąd cały „arsenał” broni na 
pólkach sklepów ogrodniczych do walki z 
tymi czarnymi aksamitnymi mieszkańcami 
ciemności. Jakoś mało kto dostrzega zalety 
tych zwierzątek.

Ponieważ dosyć często podróżuje busa-
mi, więc równie często wysłuchuję przeróż-
nych historii na różne tematy. O kretach też. 
Ostatnio poderwała mój umysł na „równe 
nogi” opowieść o tym , jak to można łatwo 
sobie poradzić z opróżnieniem szamba. 
Otóż woda!!!

– z szamba potrafi lać się w krecią dziurę 
kilka godzin, a nawet całą noc i gdzieś znika. 
Oczywiście trzeba  sposobem, ale kawałek 
węża zawsze się znajdzie. Nie wierzyłam 
własnym uszom. Zero zamyślenia nad kre-
cim losem, zero zamyślenia nad skażonym 
terenem, zero świadomości i odpowiedzial-
ności. To „gdzieś” popłynęło. Tylko tyle. 
Rozmówca chyba wiedział, że coś tu nie 
tak, bo tylko „no” i „ no, no!” były jedynymi 
komentarzami.

Słuchających tej opowieści przybywało, 

Anna Błachucka

Przekraczanie granic ma swoje granice

tak, że tylko warkot silnika i szum ulicy akom-
paniował tej makabrycznej historii. Pasowała 
ta „muzyka” do tematu.

Ktoś pewnie zapyta dlaczego nie zapro-
testowałam, dlaczego nie skrzyczałam tego 
mężczyzny od takiej „kreciej roboty”. Dlacze-
go nikt z jadących tego nie uczynił? Hm… 

Cóż ma ten „człowiek” w głowie, który takie 
rzeczy czyni, o nich mówi i jeszcze upaja się 
swoim sprytem? Donieść do Gminy? Można, 
ale tam trzeba udowodnić. To, że mówił, nic 
nie znaczy. W domu sprawdziłam. Krecia 
nora może mieć długość nawet do jednego 
kilometra i rozpościerać się  na kilku arach. 
Jeśli skorzysta się ze wzoru na objętość wal-
ca, to już wiadomo, że w kreciej konstrukcji 
zmieści się cała zawartość szamba. To jest do-
piero pomysł! Bez smrodu, kosztów i śladu.

Jeszcze nie tak dawno „modny” był sposób 
spuszczania wody przed burzą do rowu. I kiedy 
raz burza się rozmyśliła i poszła w inną stronę, 
okazało się, że to jeden z wysoko postawionych 

Tuż za oknem

Martyna Kurowska, „Dłonie”

ludzi na to sobie pozwolił. Czy było potępienie? 
Nie! Raczej zrozumienie, że i takiemu człowie-
kowi taki grzech się przytrafił i w razie czego… 
Dlatego tak mnie cieszą nowoczesne pogramy 
budowania oczyszczalni przydomowych, a na-
wet popieram rygorystyczny sposób sprawdza-
nia kwitów z opróżniania szamb. Cieszą mnie 

wszelkie pomysły i programy w tym temacie, 
na czele z kanalizacją.

Kary? Jak najbardziej. Tak wysokie, aby 
bardziej „opłacało” się  załatwić problem jak 
należy, niż zapłacić karę. Liczyć każdy umie. 
Czytanie niekoniecznie dobrze nam wychodzi, 
co raz słyszymy o wtórnym analfabetyzmie, ale 
kto raz nauczył się liczyć, nie zapomni nigdy. 

I o taką naukę „liczenia”  dopominam się 
szczególnie dla wielkich zakładów przemysło-
wych, dla oczyszczalni o myśleniu podobnym 
do pasażera z busa. Można do kreciej nory, 
albo do rzeki, wszystko zależy od skali. Ostat-
nio „ławice” śniętych ryb ostatnim oddechem 
wołają o pomstę do nieba… 

Specjalistyczne pow³oki ochronne

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

  FARBY

  LAKIERY

  KLEJE

  ZABEZPIECZENIA 
ANTYKOROZYJNE

  MATERIA£Y  BUDOWLANE
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Ariana Nagórska

Z żyjącym nie ma lekko

do twórców nieżyjących ma się zaufanie
nawet gdy źle o zmarłym rzec by wypadało
rozmawiasz z nieobecnym bez wywołań duchów
kiedy w zasięgu wzroku trzymasz jego dzieło

wyśmiewasz go, obrażasz, chwalisz pod niebiosa
pyszałek się nie nadmie, nerwus nie pobije
gdy ci kiedyś zazdrościł, już go to nie rusza
jeśli ty mu zazdrościsz – twój problem, nie jego

u zmarłych to jest dobre że nie wymagają
aby ich wciąż zapewniać iż są nieśmiertelni
z żyjącym nie ma lekko, musisz mu nakłamać
by uznał że realia kontemplujesz w prawdzie

Karol Dusza Roztocki

INTERES

Przy budzie, jak przy pałacu,
psie stanowisko, 
bo jest związane
z darmową miską.

CHRONICZNY PODNÓŻEK 

Nie do stania
dostał piedestał,
lecz by sobie leżał
bo nigdy nie stał.

Krzysztof Nurkowski

Męskie frustracje

Motto: I ty jesteś podmiotem lirycznym....

Wąs opadły, 
włos przepadły 
brzuch wydęty, 
kark nagięty 
krok niepewny 
wzrok zaś, gniewny
oddech krótki 
z braku wódki 
albo piwa 
rośnie krzywa 
tych co mogą 
wstawać nogą 
lewą nogą 
albo prawą
choć ty mało reformowalny 
ni do szklanki ni do pianki 
w twej butelce 
ani szklance 
jest wciąż nicość 
mogę przysiąc
że facetów mądrych 
mało
nie myl bracie głowy z pałą 
albo pałką milicjanta 
tutaj burza a tam szklanka
burza w szklance małej wody 
pozrywały się przewody 
w twoim skromnym 
wielce mózgu 
padły zwoje 
ot, przeboje
twej młodości 
bielszy odcień jest szarości
serce komuś 
ty oddałeś 
po pijaku zapomniałeś 
o swych wielkich przyrzeczeniach 
pamięć wszystko 
w życiu  zmienia
myśl przewodnia 
tak nam rzecze 
ty, człowiecze 
weź się szanuj
upój, upij albo skanuj
swoje badania lekarskie 
wyślij szybko na Berdyczów 
twoje szanse wnet obliczą 
jak pożyjesz 
długo wielce 
co wytrzyma twoje serce 
co wątroba 
moszna, penis
co chcesz zmienić 
lub nie zmienić
nic nie zmienisz 
ale próbuj
wzrok zgaszony 
brzemię żony 
cień olbrzyma 
ciebie ni ma
jest namiastka
to co było 
się skończyło 
mocne wielce 
walczy serce 
póki może
daj ci boże
starości brzemię 
uderza w ciemię 
poranne racje 
małe frustracje 
nocne przysiady 
nie od parady 
dla dobra sprawy

SATYRA
los jest łaskawy 
szemrzesz cieniutko
skończyłeś z wódką
zostały ziółka 
goryczy kolka 
polka monopolka
gdzieś łupie w krzyżach 
starość się zbliża 
lecz to olewasz 
dobrze się miewasz
gdy zapytają
tańczysz jak grają

PS..bo poezja tego szczebla 
zawsze wdzięcznie się rymuje 
a czytają grzeczni chłopcy 
a nie dźwięczące....buzzcoks....
typowy polski,frustrat....mówi, Frustruś...

Krzysztof  Nurkowski

Jesień

albo pić albo spać,
generalnie, grzać...

Dorota Czerwińska

Krajanka

Pewna Szarlota z okolic Wieprza
spośród ciach chciała zostać najlepsza,
a że w ilości siła,
szybko się rozdrobniła.
Teraz ją każdy, mlaskając, wpieprza.

Dorota Czerwińska

Małpa

Karateka  z okolic Lizbony    
zaczął  bić się z myślami swej żony.
A że myśli kudłate,
to je chętnie na klatę
wziął i został Szympansem ochrzczony.

Dorota Czerwińska

Plantator

Pewien Chińczyk z okolic Jinana
ryż wysiewał i w nocy,  i z rana.
Jeden wdech  – sypał ryżem,
drugi wdech  – sypał ryżem.
Wnet mu dzieci sypnęły się ryże.

Szymon Florczyk

Hurtownia

Wierszokleta z modnego portalu 
hurtownikiem chciał w każdym być calu. 
Ciosał w tempie fabryczki 
na kolanach liryczki. 
Rzepki trzasły i sam się z nóg zwalił.

LIMERYKI
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Angelika Włusek

,,Za takie pyszne Klapsy nikt się nie obrazi”

Wege mężczyźni zajadają się gruszkami
- pogryzione jędrne pupy.

Ręka świerzbi za klapsami!

Barbara Filipiak

PRZEBUDZENIE

Zbudź mnie ust dotykiem
spojrzeniem rozbierz ciało
skosztuj językiem jak truskawkę
płyń we mnie cały

Daria Łamejko

Ex post

Latem taka pogoda się nie zdarza, 
chyba że wpół do nocy, 
gdy budzisz się przez szparę w snach, 
w ciszy przyprawiającej serce o arytmię.

Strzepujesz z barków dreszcz chłodu,
za oknem życie zacina deszczem, 
noc obija się o bruk 
i wlecze za sobą wiatr jak kulę u nogi. 

Patrzysz jak zza rogu wychyla się przeszłość,
niczym zbieg zaciera po sobie ślady 
i udaje niewidomą. 
Gdybyś się nad nią pochylił 

połknęłaby całą twoją głowę. 
Telefon przy poduszce leży na baczność, 
w pościeli, która po Niej jeszcze nie wystygła, 
tuż obok dłoni z nadszarpniętą linią życia.

Zbywa cię milczeniem.

Jakub Bierówka

* * *

między igłami 
nici złote
falą - w cętki rozlane

wiatr wyszeptał milczenie 
krocząc po dywanie ściółki

wilgotne powietrze uwodziło zapachem 
mokrej kory
i krzewów skąpanych rosą 
śmiech zaś we wtórze pocałunków 
dobiegał gdzieś z przeszłości 
dudniąc w zranionej duszy

to we mnie - niepowstrzymany ogień 
pięknem piosenkę osuszył z muzyki 
by wypaliwszy ją na kartce 
zaprószyć mógł iskrę 
w podatnym sercu

ono zaś rozpalone między okładkami 
tętni tuszem w żyłach liter 
drobnych znaczków 
odbijających obraz lasu 
w twoich oczach

Julia Rybicka

Kochankowie

W skrytym milczeniu
otuleni całunem jesieni, siedzieliśmy 
odwróceni ciałami do siebie
z sercami powieszonymi na znak
zapomnienia

W sadzie, pełnym jabłoni i malin
owoców naszych letnich spojrzeń
błądzących nektarem lepkich krwinek
w czekaniu na zerwanie
pulsujące chciwie

By choć jedno sięgnęło po nie
lecz każde z nas głodne w obcości
owoce spadły, przedwcześnie
przejrzałe
gnijąc w objęciach cierpliwej ziemi

Któreśmy nigdy ustami
nie dotknęli

Karol Zieliński

Spotkanie z M. (minione i przyszłe)

poprosiłem o cząstkę bliskości 
nie miałaś nic przeciwko 
śmiałaś się oczami

co będzie gdy niebawem 
rozbiorę słowa z upiększeń 
odsłaniając pragnienie

kiedy się dowiesz
dlaczego ty

Sebastian Jabłoński

Północ  

Zegar jest w takt mojej bezsenności, 
nabity światłem iskrzy fluorescencyjnym okiem.   

Pod zmęczonymi powiekami 
trzeszczą mi ziarenka piasku 
— cała pustynia piachu!  

Szukam i znajduję Twoją lewą pierś, 
przykładam do niej ucho — nie budząc Ciebie śpiącej; 
nasłuchuję  
— liczę kilometry kojącej krwi. 

Tadeusz Zawadowski

CZAS  WYŚCIA

Ewie

bardziej od śmierci boli świadomość
rozłąki z Tobą. wprawdzie tylko na chwilę 
zwaną wiecznością ale przecież każda minuta 
bez Ciebie staje się zapowiedzią nieskończoności.
pocieszam się nadzieją że po drugiej stronie skreślono 
czas z listy wymiarów. póki co zbieram
każdą kreskę Twojego uśmiechu i buduję  z nich
labirynty aby oddalić moment

wyjścia.

Zygmunt Dekiert

RAJ AMBIWALENTNY

Nasze kwiaty
nigdy nie przekwitają
drzewa nie tracą liści
nie zamarzają strumienie
Grona winogron każdą porą
słodyczą brzemienne
Zrywasz je dnia zenitem
Nocą – winna
rozkoszujesz się grzechem
upajasz nektarem 
ściekającym z twych ust
prosto w moje usta
grzechem szeroko otwarte

Nasz świat – zaczarowany
Nasze zachwyty szepty uniesienia...
Rozkosz zawieszona na rajskiej jabłoni
Owoce zjedliśmy
-  ku chwale węża
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Wjechałem  na  zaplecze  drogiej  restau-
racji. Mój  były  szef  tam  chadza,  niech  zoba-
czy,  że  i  mnie  się  nieźle   powodzi.  Oparłem  
rower  o  mur  śmietnika.  Koła  zabezpieczyłem  
łańcuchem  i  ruszyłem  w  smokingu  w  stronę  
wejścia.  Ubranie  leżało  jak  ulał.  Dziad  miał  
podobną  posturę.  Małżonki  nie  zabrałem.  W  
kufrze  na  strychu  nie  znaleźliśmy  szykownej  
sukni.  Jej  babka preferowała  mini.  Zresztą  
niedawno  wypadła  żonie  jedynka.

Kiedy  wszedłem  do  środka  zaczęła  
mi  latać  powieka.  Nerwy.  Może  właściciel,  
albo  wykidajło  na  bruk  mnie  wyrzucą?  A  
nuż  przepędzą  kopniakami?  To  całkiem  

możliwe.
Po  jednej  stronie  korytarza  były  lustra.  

Powieka  lata,  ale  wygląd   niczegowaty.  Jestem  
niewysoki,  w  barach   jednak   rozrośnięty.  
Podobam  się  wielu  niewiastom.

-  Witam,  pana  prezesa -  usłyszałem.
W zwierciadle  szatniarz  w  pas   się  ukło-

nił.  Głową  stuknął  o  ladę.  Hm… widocznie  
do  jakiegoś dygnitarza  jestem  podobny.  
Przybyło  mi  odwagi.

-  No  i  jak?  W  restauracji  porządek? 
-  spytałem

-  Oczywiście,  panie  prezesie.  Dziś  śmie-
tanka  towarzyska  w  komplecie.

Masz  ci  los!  Elita  miasta  biesiaduje.  
Pewnie  same  prezesy,  mecenasy  i  doktoro-
stwo.  Krew  uderzyła  mi  do  głowy.

-  Kierowca  prezesa   w   rolls -  roys’ ie?  
-  spytał  szatniarz

-  A  jakżeby  inaczej.
No,  to  ja  nie  byle  kogo  przypominam.  

Może  jakiegoś  powszechnie  szanowanego  
złodzieja?  Na  pewno,  kogoś  z  pierwszych  
stron  gazet.

Nagle  z  sali  wyszedł  gruby  mężczy-
zna.  Uśmiechnął  się,  gdy  mnie  zobaczył   
i  rozłożył  szeroko  ręce.

-  Kłaniam  się,  panu  prezesowi.  Dawno  
pana  u  nas  nie  było  -  powiedział

-  Wyjeżdżam  ostatnio  dość  często.  
Na  rowerze…

-  Ach,  jak  ta  nasza  elita  dba  o  zdro-
wie.  Uśmiechnął  się  jeszcze  szerzej.

Stary  chłop,  
zęby  w  komplecie,  
białe  jak  porcela-
na.  Widać,  że  to  
szef.

-  Cygaro może?  
-  spytał

Wziąłem.  Zno-
wu  powieka  zaczę-
ła  mi  latać.

-  Cóż  to,  ko-
chany  prezesie?

-  A  z  czem?  
Język  też  mi  zaczął  
latać.

-  Z  okiem?  
Przepraszam  za  
śmiałość.  Znajomy  
miał  podobną  przy-
padłość.  Z  punktu  
do   n e u r o -
loga  i  jak  szablą  
odciął.  Pułkownik  
Garlicki  cierpiał  na  
tę  chorobę.  Zna  
go  pan   prezes?

-  Znam.  Chu-
ligan  z  procy  do  
mnie  strzelił.  Stąd  
te  tiki.

Właściciel  po-
kiwał  głową.

-  Mamy  pro-
blem  z  dzisiejszą  
młodzieżą.  Strach  
wejść  do  piwnicy.

Dziwne.  Czyż-
by  weki  miał  wy-

jątkowo  cenne?
-  I  to  był  jeszcze  harcerz  -  dodałem
Restaurator  zdenerwował  się  i  przywo-

łał  stojącego  w  drzwiach  pikolaka.
 -  Czemy  stoisz  jak  gapa! -  krzyknął  

-  Leć  po  butelkę  koniaku!  Powieka  pre-
zesowi  lata.

Wkrótce  weszliśmy  do  sali.  Szkło,  
marmury,  złocenia.  Rozum  można  stracić.  
Podczas  przechadzki  od  czasu  do  czasu  
ktoś  mi  się  kłaniał.  Kiwałem   głową.  Z  
dystynkcją.  Po  kieliszku  koniaku  już  mi  
nic  nie  latało.

Wszystkie  stoliki  były  zajęte.  Posadził  
mnie  obok  dawnego  szefa.  Masz  ci  los!  
O  takiej  bliskości  ze  zwierzchnikiem  nie  
myślałem.

-   Panowie  znają  się  bodajże  z  kon-
gresu   w  Nowym   Jorku?  -  powiedział  

właściciel
-   A  i  owszem  -  rzekł  Anatol
Zawsze  przechodził  męki  z  powodu  

swego  imienia.   Zostaliśmy  sami.
-  Widzę,  że  na szerokie  wody  wypły-

nęliście -  stwierdził
Po  kilku  minutach  kelner  postawił  na  

stole  kawior  i  butelkę  Smirnoffa.  Wypiłem  
dwa  kieliszki,  jeden  po  drugim.  Anatol  
również.  Kawioru   nie  ruszałem,  bo  to  
narkotyk,  a  bodajże   i  trucizna.

-  Nieźle  mnie  się  powodzi.  Założyłem  
z  kolegą  z  harcerstwa  poważną  firmę  -  
powiedziałem

-  Branża  mięsna?
-  Nie,  kolego  elektronika.  To  przy-

szłość  Polski  i  Europy.
Mocna  ta  gorzała.  Dwa  kielichy  i  

mowa  taka  gładka.  Nalałem  sobie  trze-
ciego.

-  Wszyscy  was  teraz  znają.  Widziałem.  
Mecenasi  i  doktorostwo.

Wiercił  mi  dziurę  w  brzuchu.  Zawsze  
był  zawistny.  Jego  ojciec  mówił,  że  od  
urodzenia.

-  A  i  owszem  jestem  znany.  W  przy-
szłym  tygodniu  idę  na  raut  do  generała 
-  rzekłem

Wybałuszył  oczy  i  wypił  setkę.
-  Wysoko  podskoczyliście  -  powie-

dział
-  A  co  u  was?
-  Prezesurka.  Marne  czterdzieści  ty-

sięcy,  no  czasami  pięćdziesiąt.
-  To  cienko  przędziecie.
-  Może  i  ja  kiedyś  wskoczę  na  szczyt 

-  zagaił  i  zaczął  zbierać  się   do  wyjścia.
Bardzo  dobrze.  Zrobiłem   odpowied-

nie  wrażenie.  Niech  spada.  Pożegnaliśmy  
się.

-  Za  swoje  zapłacę  kelnerowi !  -  krzyk-
nął   wychodząc  z  sali.

Po  chwili  podszedł  do  mnie  właści-
ciel.

-  Już  nigdy  nie  wpuszczę  tego  ło-
buza.

-  Dlaczego?
-  Nie  chciałem  mu  robić  wstydu.  

Kiedyś  to  on  był  ktoś,  a  dzisiaj?  Bankrut.  
Dziad  bez   grosza.  Miał  przez  chwilę  
dobrą  passę.  Jego  ojciec  zawsze  był  dzia-
dem.

Zdałem  sobie  sprawę  z  powagi  sytu-
acji.  Anatol  nażarł  się,  wychlał,  a  płacić  
będę  ja.  Zachowałem  kamienną  twarz  
i  położyłem   na   stoliku  tysiąc  złotych.  
Starczyło.

-  Wzywać  kierowcę  prezesa?  -  spytał  
restaurator

-  Nie  trzeba,  kochany  dobrodzieju.  
Kazałem  urwisowi  jechać  do  domu.

-  Jak  wy  z  elity  dbacie  o   godność  
drugiego  człowieka!

Wzruszyłem  się  i  pożegnałem  z  wła-
ścicielem  wylewnie.  Dusza  człowiek.

Do   domu   musiałem   wracać   piecho-
tą.  Skubnięto  mi  rower.  Jeden  dzieciak  
powiedział,  że  odjechał  na  nim  pan,  z  
którym  siedziałem  przy  stoliku.

-  Jesteś  pewien? -  spytałem
Powiedział,  że  tak.  Lubi  zaglądać  przez  

szybę  i  tego  mężczyznę  dobrze  zna.  To  
złodziej  i  alkoholik.  Poklepałem  chłopaka  
po  główce  i  dałem  ostatnią  złotówkę.

Wyprawa  była  kosztowna.   Miło  jednak   
oglądać  krach  wielkich.  Małżonka  miała  
podobną  opinię.

Robert Kurpios

W restauracji

Małgorzata Anna Bobak Końcowa - akwarela
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Modlitwa codzienna  

Matko Boska Przeciwbólowa
Łaskawa jak
Alkohol 
Czuła jak noc
Obojętna jak figura z drewna
Silna jak morfina
Obroń nas przed tłumem
tych
co wiedzą lepiej
Wybaw nas od uroczystych imienin
i świątecznych życzeń
Od szkolnych przedstawień
i życia na kredyt
Pozwól nam
stać na brzegu
i patrzeć na meandry
Obdarz nas łaską
życiowych historii
bez biblijnych morałów

Most   

Nigdy już nie wrócimy
Do tamtej rozmowy
Nie odnajdziemy tamtego kontekstu
Banalny zbieg okoliczności
Lub metafizyczna prawidłowość
Wszystko miało dopiero być
Choć było już wiele
Zatrzymaliśmy się na chwilę by
Znów odjechać w przeciwne strony
Lecz w tym samym kierunku
Most, rzeka i klucze

Nasze miejsce  

Samotność moja
wygnana z serca miasta
tak często
siedziałem z nią
na księżycowych nieużytkach
przemieniając krew w wino
dziś nie ma tam dla nas miejsca
beton i szkło
hartowane
nieczułe

Noc  

Czuła jest noc
jak kochanka
co dyskretnie 
słabości w czerń skrywa
tajemnica
co trwały wypala ślad
w sercu cięższym 
o wieczór

One  

Dziewczyny 
odchodząc
zabrały ze sobą
relikwie
naszej wiary 
w ich świętość
dziś
z wielką starannością
grają swe role
rozpisane przez czas
ideał
rozdeptany podczas
niedzielnego spaceru
niepamięć
szeroka jak
matczyne biodra 

Rozdwojenie  

Kolory, gwar i wartki nurt
płytkich romansów
po kostki po kolana
wesołych piosenek o niczym
które ranią mnie do krwi
wyciągasz mnie 
wyszarpujesz
z zatęchłych piwnic przeszłości
kurczowo trzymam się
czarnobiałych ram
zapisanego już
biegu wydarzeń
w który wrosłem
wzruszasz ramionami
martwi poeci 
i wiersze
które 
nikogo nie obchodzą

Wrocław  

Puste oczodoły murów
wykłute przez błyskawice
podczas burzy
ognia

wciąż patrzą z tym samym niedowierzaniem
tędy kroczyła 
historia
zabrała ze sobą tych
co  śnili 

w starej kamienicy
której dachem jest 
niebo
a podłogą 
skwer

życie i śmierć
zastygłe
w  rozgrzanym metalu

Światłocienie  

Wychodzę z ukrycia
tylko po najpotrzebniejsze rzeczy
Dźwięki, zapachy, szum drzew
W ciszy pielęgnuję
winyl, kurz i pożółkły papier
Chowam się w cieniu 
powagi
odgrywanych ról i pozornych obowiązków
Z nadzieją przechowuję bilet 
na pociąg, 
który dawno odjechał

Emil Bala

Nasz dzień 

Wczoraj
Nielegalnie przekroczyliśmy granicę
Zdarliśmy z siebie codzienność

Tętno
Spłoszyło ptaki

Mocne akordy
Zabrzmiały  niespodziewanie 
Na zbyt cienkich strunach
Melodia stara jak świat
Popłynęła 
w miasto

Coś
runęło na bruk
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Zwrot tytułowy biorę w cudzysłów 
wcale nie dlatego, że mam do niego jakie-
kolwiek zastrzeżenia, tylko dlatego, że nie 
jest mojego autorstwa. To bardzo trafne 
moim zdaniem określenie słyszałam nie-
jednokrotnie podczas różnych wykładów 
i dyskusji poświęconych diagnozowaniu 
typowych cech naszej pięknej współcze-
sności. Zresztą mój główny autorytet 
naukowy Ortega y Gasset już w latach 
30. XX wieku prognozował to zjawisko w 
proroczej książce pt. Bunt mas. Mówiąc 
prosto: coraz to bezczelniejszy gust maso-
wy „kreuje” bzdurne opinie w każdej bez 
wyjątku dziedzinie, bo masa nie wątpi, że 
na wszystkim się zna (od fizyki jądrowej 
po poezję). Najwyżej cenione masowo i 
szeroko promowane jest byle co.

Nieprawda, że wszechobecne ogłu-
pienie to cecha „rewolucji” ostatnich lat. 
Jakość myślenia i działania na różnych 
płaszczyznach aktywności nie dołuje z 
nagła, tylko z wielu przyczyn psuje się i 
rozkłada sukcesywnie, krok po kroku. To 
nie grom z jasnego nieba, tylko konse-
kwentny proces!         

Już w 1978 roku, gdy szykowałam się 
do podjęcia pracy w budżetówce, dobrze 
mi radzono, bym się zastanowiła, czy 
potrafię znieść sytuację, że gdziekolwiek 
do pracy pójdę, przełożeni zawsze będą 

Ariana Nagórska

„Promocja niekompetencji”

głupsi od podwładnych. Idealistką nie 
będąc nigdy, uważałam taki stan rzeczy za 
względnie korzystny dla pracowników, bo 
durnego szefa łatwiej skołować, wpuścić 
w maliny itp., a jeśli nie jest się z natury 
oportunistą i tchórzem – to także trwale 
wystraszyć, aby bał się jakiejkolwiek kon-
frontacji. Bawi mnie jedynie, że większość 
pod słowem „wystraszyć” rozumie głośne 
wyzwiska i konkretne groźby, gdy tym-
czasem naprawdę owocny strach głupca 
powstaje z DEZORIENTACJI! Gdy cze-
goś groźnego się spodziewa, ale nie wie, 
czego, nakręca się w swych lękach aż do 
obsesji, choćby nawet nic mu nie groziło. 
Naiwni zapewne pocieszą się przypuszcze-
niem, że tak było w srogim komunizmie, 
ale na szczęście minął. Otóż nie ma lekko. 
Im dalej w las demokracji, tym (w ramach 
zwycięskich walk byle kogo o dobre stoł-
ki) coraz więcej było głupich prezesów, 
rektorów, kierowników, decydentów itp. 
(a wiem, co mówię, bo pracowałam aż do 
2014 roku, czyli znacznie dłużej „w raju” 
wolności, niż „w piekle” komuny). Choć 
należę do pokolenia powojennego, czas 
pracy wspominam z dumą (a nawet z Py-
chą) jako bojowy sukces strategiczno-tak-
tyczny w hybrydowej wojnie z palantami.

Szkoda mi natomiast emeryckiej 
werwy i adrenaliny do zwalczania w swym 

otoczeniu badziewia literackiego. Zwłasz-
cza od czasu, gdy u bywałego w świecie 
rosyjskiego pisarza Wiktora Jerofiejewa 
w eseju pt. Miłość do głupoty przeczytałam 
zaraz na wstępie: „Za najskuteczniejszego 
kilera literatury światowej można uważać 
ludzką głupotę. W ostatnich dekadach głupota 
nabrała charakteru epidemii na skalę całej 
planety”.  

Nie da się ukryć, że w dobie dość 
powierzchownych, jałowych i mało satys-
fakcjonujących relacji międzyludzkich 
znam sporo osób, które twierdzą, że nawet 
na beznadziejne artystycznie prezentacje 
pójść warto „ze względów towarzyskich, 
żeby sobie pogadać”. Ci mają rację przy-
najmniej w tym, że każdy gada SOBIE. 
Czasem jest taki harmider, że gadający 
sam SIEBIE nie słyszy, a to już strata nie-
powetowana.

Wspomniany wyżej Wiktor Jerofie-
jew w swym eseju podzielił się również 
obserwacją: „Z doświadczeń z redaktorami w 
Stanach i niektórych krajach europejskich (w 
tych ostatnich mimo wszystko bywa łatwiej) 
wiem, że jak ognia boją się nierozumiejących 
oczu czytelnika i bezlitośnie zmuszają do prze-
rabiania tego, co może wytrącić czytelnika z 
błogostanu i urazić jego samozadowolenie”. W 
pierwszej chwili pomyślałam, że taki pisarz 
musi drastycznie spłycić swój przekaz, aby 
masowy czytelnik (a tylko taki zapewnia 
zyski) nie czuł się urażony, że czegoś nie 
zrozumiał. Zauważyłam jednak, że wraz ze 
wzrostem głupoty maleje też obawa, że coś 
może nie zostać zrozumiane! A ponieważ 
coraz częściej działa zasada „a patrząc, 
widzą wszystko oddzielnie: że dom, że Staszek, 
że koń, że drzewo” (fraza z wiersza Tuwima 
o strasznych mieszczanach), wystarczy głu-
piemu rzucić okiem na jedno proste słowo 
lub zdanie, by w swym mniemaniu całe 
dzieło już zrozumiał. Pamiętam, jak kiedyś 
obserwowałam otępiałe miny słuchaczy, 
gdy pewna poetka prezentowała wiersze 
znacznie lepsze od standardu masowego. 
Wiedząc, że w tym gronie liczni grafomani 
chętnie udzielają porad, jak należy pisać, 
ciekawa byłam krytycznej „dyskusji” i 
prób „ulepszenia” tego, co usłyszeli. Na 
szczęście dla autorki w jednym z wierszy 
pojawił się zwrot „na spacerze z psem”. Dzię-
ki temu poezję tę oceniono jako „bardzo 
życiową i wzruszającą”, ponieważ wielu  z 
tych słuchaczy ma psy i chodzi z nimi na 
spacery. Dyskusja trwała więc długo, bo 
każdy chciał omówić trasę swych spacerów 
i walory psa.

Zachwyt przez przypadek, wskutek 
zbiorowego zawirowania „kompetencji” 
odbiorczych na razie uważam jednak za 
zjawisko nieczęste. Na ogół działa regu-
ła:  im ktoś napisał gorzej, tym większy 
wzbudzi aplauz, gdy odbiorców jest wielu. 
Dlatego zamiast przeszkadzać masie w 
konsumpcji „kultury” bieżącej przez scep-
tyczno-prześmiewcze uczestnictwo, wolę 
raczej poświęcić czas na czytanie z dala 
od tłumu tych zdolnych autorów, którzy 
już nie mają żadnych szans, by ogłupieć, 
bo na szczęście zmarli!

NISZA KOZIOROŻCA

JERZY UTKIN jest neoklasycystą.  To po-
ezja kunsztowna, wręcz wykwintna, jeśli chodzi 
o formę - czuje się rytm i pulsowanie poezji w 
znakomitych zestrojach słów, czasem dobrze 
znanych lecz w innych kontekstach,  i odkryw-
czych obrazach. 

Z przesłaniem tej poezji sprawa nie jest 
już tak oczywista.  Z jednej strony można 
powiedzieć, że jest to poezja obywatelska, 
społeczna, a z drugiej - poezja egzystencjalno-
psychologiczna.  

Bohaterem tej książki poetyckiej jest czło-
wiek - pojedynczy człowiek, choć występuje on 
w liczbie mnogiej - ludzie. Człowiek, który sam 
się miota, albo nim się pomiata - często za jego 
zgodą.  Człowiek zagubiony „w czasie skurczo-
nym do pestki wyschniętej na słońcu” - może 
więc nie zdążyć się zrealizować, potwierdzić, 
zaistnieć, zostawić po sobie ślad. Człowiek 
zagubiony w świecie, w którym zdewaluowały 
się wartości: „na próżno w dekalogu szukamy 
swego miejsca”.

Jak więc mamy „stawić czoła światu”,  kie-
dy „jedno co możemy to dźwigać swe krzyże /
potulnie i z pokorą znosić upodlenie / potykać 
się na drodze o liczne kamienie” - z właściwą 
sobie przekorą, a może autoironią,  pisze poeta. 
Jak żyć w świecie „spętanym” „gorsetem norm 
i zwyczajów” i „wiecznych frazesów”, kiedy „w 
każdej chwili może nastąpić atak”. 

Zuzanna Przeworska

Poezja kunsztowna, wręcz wykwintna...

Oczywiście, można się przystosować, 
można „oszukać swe własne sumienie”, można 
je zagłuszyć, uśpić. Ale to żadne wyjście - taka 
prawda,  przed którą „nie ma dokąd uciec”,  
wyłania się z tomiku „Gdy zaśnie sumienie”. W 
oparciu o taką quasi prawdę „w życiu łatwo się 
urządzić, ale trzeba za to słono zapłacić” - „może 
się okazać że szczęście ciężarem /będzie tak 
uciążliwym ponad wszelką miarę”. 

Jakie jest wyjście z tej matni? Możli-
wości jest wiele - podpowiada poeta: „nie 
dawać się prowadzić na smyczy”, „nie re-
zygnować z marzeń”, „nie zakładać maski 
męczennika”, „nie użalać się”, „nie obciążać 
innych za porażki”, „podnieść się wreszcie 
z kolan”...  

Co ocala? To, co w nas bardzo głęboko 
drzemie: może to „łza wzruszenia”, może 
„miejsca najczulsze w pamięci”... Każdy ma 
szansę. I wcale nie musi to oznaczać - jak w 
wierszu „pestka” - „pogodzenie z dramatem 
co Bóg da to będzie”. Pogodzenie się z sobą 
i ze światem - przy niemilknącym sumieniu - 
niekoniecznie musi więc być dramatem. 

Tomik ten mimo wszystko pełen na-
dziei - dla człowieka. Choć prawda o czło-
wieku - ludziach poraża.

Jerzy Utkin, Gdy zaśnie sumienie, Instytut Wydawniczy ,,Świa-
dectwo’’, Bydgoszcz 2019
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Statki we mgle to już – albo dopiero, ale 
ja wolę tę pierwszą wersję – czwarta książka 
bydgoskiego poety, prozaika, eseisty i filozofa, 
współzałożyciela Grupy Literackiej ET CETERA, 
PIOTRA STAREŃCZAKA.

Do tej pory wydał dwa tomy wierszy („Za-
mglone horyzonty” i „Zapiski piwnicznego 
szczura”) oraz prozę poetycką „Gilles”.

„Statki we mgle” to także proza, ale szcze-
gólna. I jest to naprawdę książka nietypowa, 
zarówno w warstwie formy, jak i treści. Jest to 
bowiem coś na kształt powieściowego eseju. 
Czego tu zresztą nie ma, w tej grubej, liczącej 
sobie niemal 400 stron, księdze: powieść – eseje 
filozoficzne – traktat o poezji… Jest to zarazem 
opowieść o niespełnionej miłości, satyryczne 
spojrzenie na współczesną kulturę, ze szczegól-
nym uwzględnieniem świata literackiego. Mam 
zresztą z tą książką, a raczej z niniejszą recenzją, 
pewien kłopot, bo jest tego tak dużo, że ciężko 
wszystko „ogarnąć” w jednym, z konieczności 
krótkim, szkicu. Powstaje wrażenie, jakby P. 
Stareńczak chciał wszystko to, co ma do powie-
dzenia, władować do powieści, w czym wydaje 
się wierny przekonaniu Witkacego, iż powieść 
to swego rodzaju „worek”, do którego wszystko 
można włożyć. Powiem tylko ogólnie, że mimo 
tego zastrzeżenia Statki we mgle przeczytałem 
niemal jednym tchem i że była to lektura fascy-
nująca. Ale po kolei – spróbuję zebrać wszystkie 
moje uwagi w jakąś logiczną całość.

Cechy tej prozy, które od razu rzucają się 
w oczy, to: dobry styl – znakomita, przejrzysta 
narracja, nieco wisielczy dowcip, satyra, oraz 
zjadliwa ironia, egzystencjalizm, naturalizm, 
widoczny zwłaszcza w opisach scen erotycz-
nych (Stareńczak zbliża się w nich niemal do 
pornografii, ale raczej tej granicy nie prze-
kracza, choć jest jej bardzo blisko), alienacja 
głównego bohatera, młodego nieśmiałego, 
inteligentnego i nadwrażliwego poety Piotra, 
który wraz z przyjaciółmi: Jackiem i Marcinem 
tworzy grupę poetycką. Autorowi wydaje się być 
bliski turpizm. Niczym Dostojewski czy Dickens 
zawzięcie, z wielką odwagą, penetruje Zło: nar-
komanię, bezdomność, alkoholizm, bandytyzm, 
znieczulicę, prostytucję, i czyni to zaglądając 
Diabłu w oczy, nie stosując przy tym bynajmniej 
żadnego znieczulenia. Mamy tu także szpital 
psychiatryczny, próby samobójcze, poczucie 
narastającego szaleństwa i wyobcowania, wro-
gości czy w najlepszym przypadku obojętności 
społeczeństwa.

Jak już wspomniałem, Statki we mgle to esej 
powieściowy, powieść – traktat, różnie możemy 
tę książkę, czy raczej ten gatunek nazywać, ale ta 
dziwna forma sprawia, że lektura nie jest łatwa 
ani prosta, niektóre „wtręty” (ale tylko niektóre) 
wręcz przeszkadzają w odbiorze całości, spowal-
niając rozwój akcji.

Trzej młodzi poeci wydają się być wyalie-
nowani nie tylko ze społeczeństwa, ale także 
z własnego literackiego środowiska, a nawet z 
własnych… rodzin. (Piotr, nie rozumiany przez 
matkę, stale oglądającą telewizję, Jacek, który 
dowiaduje się, że jego ukochana młodsza siostra 
jest prostytutką, Marcin szukający pocieszenia w 
pisanym przez siebie dzienniku oraz w listach 
do przyjaciela, Rafała, z którym dyskutuje o 
filozofii czy poezji, wreszcie tenże sam Piotr z 

Jarosław Stanisław Jackiewicz

Panoptikum Piotra Stareńczaka

jego tragicznie nieodwzajemnioną miłością do 
Klary, zderzony z brutalną rzeczywistością, która 
wali go obuchem w łeb). 

Z jednej strony mamy młodych, szalenie in-
teligentnych, oczytanych, nadwrażliwych, ludzi, 
z drugiej – całe Zło świata, cała jego brzydota i 
ohyda. Jest tu krew, pot, sperma, wymioty, opisy 
zabijania i dręczenia ludzi – czy wspomniałem, 
że nie jest to lektura miła i łatwa w odbiorze? 
Dużo tu Dostojewskiego, Kafki, Witkacego, 
filozofów, a Piotr jest wręcz nowym, jeszcze 
bardziej tragicznym niż pierwowzór, wcieleniem 
cierpiącego Wertera.

Zaiste, nic nie zostaje mu oszczędzone.
Statki we mgle to ironiczna analiza – oczywi-

ście w krzywym zwierciadle satyry – życia literac-
kiego i naukowego, wiecznego gadania o poezji, 
rozkładania jej na czynniki pierwsze, tylko po to, 
żeby popisać się własną erudycją, żeby nałado-
wać własne ego. Dostało się tu krytykom literac-
kim, znawcom literatury, ale i wielu poetom, na-
ukowcom, filozofom… Między trójką młodych 
bohaterów powieści toczą się zawzięte dyskusje 
oraz spory literackie, często w pubach, często 
z alkoholem w tle. Najciekawszym bohaterem 
jest tu oczywiście Piotr (jego imię nie zostało, 
jak sądzę, wybrane przypadkowo). Przejmuje on 
nieraz funkcję narratora, który jest bezosobowy, 
ale ta zamiana przechodzi zazwyczaj bardzo 
płynnie; jesteśmy w pewnym sensie w głowie 
Piotra, w jego myślach, wrażeniach, uczuciach, 
widzimy świat jego oczami. Im dłużej czyta się 
„Statki we mgle”, tym ma się wyraźniejsze, coraz 
bardziej dojmujące, wrażenie, iż jest to opowieść 
o straconym pokoleniu, utraconej niewinności, 
straconych złudzeniach czy marzeniach. Rzeczy-
wistość, postrzegana przez Piotra i jego kolegów, 
jest rzeczywistością kafkowską, duszną, mroczną. 
To my, ludzie, jesteśmy statkami we mgle, zdaje 
się mówić Stareńczak, a ten świat? Czyż nie jest 
on najprawdziwszym statkiem pijanym, statkiem 
szaleńców? Obozem koncentracyjnym, więzie-
niem, „psychiatrykiem”?…

Jeśli opowieść Stareńczaka jest swego 
rodzaju współczesną Apokalipsą, to nie ma w 
niej Paruzji, nie ma nadziei. Tak, katastrofizm 
Witkacego najwidoczniej unosi się nad tą książ-
ką, konstytuuje jej klimat, patronuje gdzieś z 
góry. Ale są tu też momenty wytchnienia, Sta-
reńczak jest przecież poetą, poetą lirycznym, i 
w tej książce także tego dowodzi! Opisy metafi-
zycznych „rozmów” Piotra z Klarą, jego Laurą, 
Beatrycze i Lottą, to subtelna, wyrafinowana, 
jakże pięknie liryczna proza poetycka! Cóż stąd, 
że te chwile czułości okazują się po chwili snem, 
uroczym, ale tylko snem, a nie rzeczywistością. 
Ale wrażliwość Piotra uwydatnia się nie tylko w 
romantycznym uczuciu, ale także w lekturze 
książki Jana Jakuba Rousseau, z którym zdaje 
się rozmawiać jak z bliską osobą…

Mamy więc tu do czynienia z eskapizmem 
najczystszej wody: ucieczka od świata realnego w 
miłość, w poezję, w filozofię, ale także w zdecydo-
wanie mniej szlachetnej wersji: w alkohol,

w narkotykowy „haj”, w rozbuchany seks, 
nawet nie próbujący udawać czegoś więcej. 
Ten powieściowy esej – traktat to brutalne 
zderzenie kontrastów: Dobro – Zło, Sztuka – 
życie, miłość – nienawiść, liryzm – seksualne 

wyuzdanie. Szczególnie polecam niektóre 
rozdziały tej książki, niektóre zwłaszcza sceny, 
takie jak przypadkowe spotkanie poety Jacka z 
bezdomnym ćpunem, Piotr obserwujący dzieci 
na placu zabaw i snujący refleksje na ten temat, 
niezwykłe wizje apokaliptyczne, jakby żywcem 
brane z narkotycznych snów LSD.

Na koniec chciałbym przytoczyć kilka in-
teresujących cytatów z książki Stareńczaka, jako 
pewnego rodzaju smaczek – oto one:

1) „Myślę, że rolą artysty jest zwracanie się 
do tych, którzy jeszcze nie istnieją”;

2) „Sztuka jest dobra tylko wtedy, kiedy 
wstrząsa nami do żywego”;

3) „Przekleństwem jest sam fakt zaistnie-
nia, bycia rzuconym w rwący strumień czasu”;

4) „Piszę, by zapomnieć o tym, że istnieję, 
piszę, by się nie zabić”;

5) „Jeśli nauka nie ma dowodów na istnie-
nie Boga, tym lepiej dla Boga. Bóg dowiedziony 
przestaje być Bogiem, bo z Boga żywej wiary 
staje się przedmiotem wiedzy. Doświadczenie 
nieobecności Boga to otwarcie się na Niego”;

6) „Myślenie i szczęście nie idą ze sobą w 
parze”.

Widzimy więc, jak wielkie to jest panopti-
kum, a może wręcz… pandemonium?

Z całą pewnością książka ta powinna mieć 
na okładce ostrzeżenie: „Wyłącznie dla osób 
dorosłych”.

Katastrofizm, naturalizm, egzystencjalizm 
i turpizm w pełni.

Piotr Stareńczak, STATKI WE MGLE,Wydawnictwo „Mami-
ko”, Nowa Ruda 2019, ss. 392

Zakład Optyczny

AUTORYZOWANA
PRACOWNIA OPTYCZNA 

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

Sob. 10:00 -13:00

D.H. HERMES
ul. Wojska Polskiego 23

52 361 96 46

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

ul. Niedźwiedzia 7
52 322 47 47

GABINET OKULISTYCZNY
Pn., wt., od 16:00; pt. od 14:30
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Zbiór wierszy „Piołun” jest drugą książką 
poetycką AGATY CICHY. Autorka zajmuje 
się również prozą, swoje opowiadania publi-
kuje w istotnych czasopismach literackich. 
Jest też laureatką kilku poetyckich kon-
kursów. Jej ostatnia książka jest estetycznie 
wydana, zawiera niewiele, bo 31 wierszy. 
Czytelnik znajdzie zatem czas, by się nad 
każdym pochylić. A jest to konieczne, gdyż 
wymagają one szczególnej uwagi, a nawet 
pewnego rodzaju wiedzy. Nie wspominając 
o literackim przygotowaniu. Już w warstwie 
języka ich odbiór bywa utrudniony, wersy 
są gęste, mało pomiędzy nimi miejsca na 
głębszy oddech. Teksty te raczej się studiuje, 
niż czyta, pauzy podczas ich lektury są wręcz 
wskazane. Tutaj każdy wers jest wysoce ener-
getyczny, pędzi przed siebie, iskrzy. „Piołun” 
nie jest zatem książką lekką i przyjemną, 
po jaką sięga się dla zabicia czasu. Wymaga 
skupienia, uwagi, zaangażowania. Przytoczę 
fragment wiersza „asasyn”:

Gdy jesteś na wolności, z miłości zrób wszystko, 
by odejść

gdy wstydzisz się, że zabijesz, zakryj mi twarz,
pewnych propozycji nie można odrzucić.
przez rozłupane siekierą czoło przemknie niejasne 
przeczucie.
odbierzesz tę iskrę ze skośnych oczu.
nie da się być mordercą i bohaterem, tato.
masz grypsy na skórze, wariograf nie kłamie,
nawet przy muzyce można coś słyszeć.
/.../

Powyższy wiersz poetka dedykuje ojcu. 
Jego mroczny klimat niepokoi, fabuła pora-
ża. Trudno odnaleźć w nim granicę między 
realnością a grą wyobraźni. Podobnie jak 
w tekście „biała bila”, gdzie „matka-piołun” 
zdaje się być katalizatorem tożsamościo-
wych perypetii, przyczyną lęków i fobii. 
Scenografią są tutaj piwniczne mroki, stęchłe 
zaułki, przywołujące atmosferę grobowych 
krypt. Kluczem do tego wiersza i motywem 
przewodnim jest słowo terapia. Tej ponurej 
aury nie rozjaśnia nawet tekst, który poetka 
dedykuje bratu. Chociaż bardziej przystępny,  
mniej hermetyczny w odbiorze, wydaje się 
podążać podobną ścieżką. Tutaj odrębność 
jest wyróżnikiem, ale i piekłem, zarzewiem 
bezustannych, wewnętrznych konfliktów. 
Częścią tej rzeczywistości jest niekończący 
się spór. Świat tych wierszy nakreślony jest 
zamaszystym, odważnym językiem, ale nie na 
tyle hojnym, by odsłaniał do końca pokłady 
tajemnic i sekretów. A te wydają się być 
rdzeniem tej książki. I odnoszę wrażenie, że 
poetka pomimo swojej ekspresji, nie zamie-
rza tymi tajemnicami się dzielić. Przytoczę 
fragment „kamikadze”:

nie ma samotników z opcji: być albo nie być.
papierowe ksero w sercu.
załatwili ci nową tożsamość.
skalę cierpienia wyznacza twoja cierpliwość,
jakiś dar niebios, kod na otwarcie witryny, 
pioruny w burzy przy otwartym oknie.
nie pasujesz już do domku z ogródkiem.

Ludwik Filip Czech 

Zbiór piołunu

nie boisz się błyskawic i grzmotów.
obserwowali cię i na nowo otworzyli.
każda wojna jest okrutna, tylko kto w tej
pociąga za sznurki? /.../

Ten rodzinny krąg, jeśli nie nazwać go 
toksycznym, to bez wątpienia nie podlega 
typowym zasadom. Wisi nad nim jakaś 
ciemna chmura, opary trucizn. Towarzy-
szy temu wszystkiemu swoista anarchia i 
przemoc. Relacje damsko-męskie wyglą-
dają w tych wierszach podobnie. Nawet te 
najbardziej osobiste, od których oczekuje 
się intymności, epatują dystansem i chło-
dem. Rozsądek wyraźnie dominuje w nich 
nad uczuciami. Tutaj uczestnicy miłosnych 
zmagań stoją na przeciwległych biegu-
nach, ich bliższe kontakty są przelotne, 
wręcz przypadkowe,  prędzej czy później 
skazane na konflikt. Być może to właśnie 
on jest jedynym spoiwem tych nietypo-
wych związków. Ale, co istotne, to właśnie 
ten permanentny stan wojny jest kołem 
zamachowym „Piołunu”. Daje mu energe-
tycznego kopa, dramatyzmem wzbogaca 
fabułę. Niektóre z tych wierszy czyta się 
jak powieść sensacyjną, inne jak kronikę 
urojeń. Nie można się od nich oderwać, 
żeby nie zgubić wątku. Poetka hipnotyzuje 
czytelnika tym odrębnym, mrocznym świa-
tem, wystawia na próbę nasze przywiązanie 
do wygodnych szablonów. Jej rzeczywistości 
jest rodzajem uporządkowanego chaosu, w 
którym typowe uczucia i emocje zasługują 
na miano miałkich i letnich. Przepiszę w 
całości wiersz „ni/o/c”:

czwarta wlecze świt.
odkręca/my małpkę.
cud nie pierwszy w kani/e/ule
dożylnej. syndrom ciągłego podniecenia.
jestem chora. cho/le/ra!
na umieranie o b/w/rzasku
w gnieździe,gołębim pu/e/chem
ściany w piersi/ach!
ni/o/c. moc/no!
w/zw/sch/ód przed piątą
dynamis. dyna dyna miss you.
kwiecień dżdżysty.
den/ty/styczny z auto/ma/tu.
lubię gdy gryzie/sz
pię/ś/ć  h
w.

Powyższy tekst dowodzi, że z „Pio-
łunem” czytelnik może mieć problemy. 
Chociaż to akurat przykład skrajny, tych 
wierszy nie czyta się łatwo. Są lekturą dla 
wnikliwych i cierpliwych, w żadnym razie 
nie usatysfakcjonują miłośnika poezji ucze-
sanej, preferującej tradycyjne czterowier-
sze i słupki. Autorka nie jest zwolenniczką 
powszechnie ustanowionych kanonów, 
świat i poezję musztruje wedle własnych 
kodeksów. Co jest zresztą przywilejem 
każdego artysty.

Książkę polecam.

Agata Cichy, Piołun, Instytut Mikołowski im. Rafała 
Wojaczka, Mikołów 2019, s. 38

W pięknej francuskiej piosence, bar-
dzo refleksyjnej młody żołnierz idzie na 
wojnę pełen zapału, optymizmu i wielkich 
marzeń, a gdy po jakimś czasie kończy swą 
służbę i rozstaje się z mundurem , okazuje 
się, że jego oczekiwania nie spełniły się, a 
wszystko z czym wraca w rodzinne strony 
to tylko „ bielizna brudna, parę łat i więcej 
nic”...

Słowa tej piosenki przypomniały mi 
się, gdy przeczytałem bardzo ciekawą i 
mądrą książkę MACIEJA WIERZYŃSKIE-
GO „Trzy połówki życia”. W tej na prawdę 
pasjonującej opowieści pisanej bardzo 
żywo i to w pierwszej osobie (co szczegól-
nie cenią, a nawet wymagają Amerykanie) 
świat dziennikarstwa polskiego i sprawy 
dziennikarzy przełamują się w zetknięciu 
z wszystkimi problemami epoki Gomułki i 
Gierka. Autor, jak ten francuski żołnierz, 
mając dwadzieścia kilka lat rusza na swoją 
dziennikarską przygodę pełen nadziei, 
najlepszych chęci i wiary w możliwość 
poprawiania świata, budowania lepszej so-
cjalistycznej ojczyzny, wspierania słusznych 
postanowień. Ten optymizm miał swoje 
źródło w przemianach Października‘56. 
Dość powszechna była wówczas nadzieja, 
(u ludzi z Kresów nieco mniejsza), że tym 
razem Polska mimo, że nadal Ludowa 
będzie inna niż ta Bieruta, Bermana i 
Minca. Skończyły się największe dramaty: 
wyroki śmierci dla politycznych - kto miał 
być rozstrzelany został rozstrzelany, kto 
powieszony, skończył na szubienicy po-
chowany w bezimiennym grobie. Wycho-
dzili na wolność oficerowie Września, jak 
Skalski, Skibiński, Kirchmayer, niektórzy z 
celi śmierci. Wyszedł na wolność kardynał 
Wyszyński. Wyszli Bartoszewski, Jasienica, 
Chrzanowski, min. Witold Staniewicz, 
inż. Maringe. Może więc da się żyć jakoś 
inaczej, bez grozy nasilającej się walki 
klasowej, którą odrzucił i potępił Nikita 
Chruszczow, a która dla obywateli ozna-
czała łagry i więzienia. Liczono, że realny 
socjalizm da się jakoś ucywilizować choć 
oczywiście pozostaniemy w orbicie państw 
radzieckich, tego nikt nie kwestionował, 
ale padały przypuszczenia o daleko idących 
zmianach, a kto wie może nawet o dojściu 
do finlandyzacji? 

Przywódcy partii i państwa, po prze-
łamaniu własnego strachu, zwrócili się do 
Moskwy z ostrożną prośbą, aby doradcy ra-
dzieccy spełniwszy swoją misję, za co strona 
polska jest bardzo wdzięczna, powrócili do 
radzieckiej ojczyzny, nie wyłączając nawet 
marszałka obojga narodów. Gomułkę 
jadącego do Moskwy na trudne rozmowy 
polityczno-gospodarcze tłum żegnał na 
dworcu wiwatując na jego cześć.

Ze szczytów władzy płynął autorytarny 
przekaz, że nasz nowy ustrój wprowadzony 
po wojnie zwycięży ekonomicznie i pogrze-
bie kapitalizm paraliżowany kryzysami i we-
wnętrznymi sprzecznościami. Cała rzecz to 
tylko kwestia niezbyt długiego czasu, paru 
najbliższych planów gospodarczych.

Karol Pastuszewski 

Trzy połówki życia

dokoñczenie na str. 32
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Niestety czas upływał a sprawa dogo-
nienia i przegonienia kapitalizmu wygląda-
ła raczej gorzej niż lepiej. Jeśli się trochę u 
nas poprawiało, to u nich poprawiało się 
jeszcze bardziej, jeśli likwidowaliśmy skutki 
wojny, to oni likwidowali je jeszcze szybciej. 
Stawało się oczywiste, że bez „błaznów” 
kreujących otaczającą rzeczywistość, tak 
kolegów określał Wierzyński, władza się 
nie obejdzie, a ściślej bez całej gromady 
błaznów pracujących w radiu, w telewizji, 
w redakcjach gazet i tygodników. Opisuje 
on to środowisko z humorem, dowcipem i 
ironią, cytując co celniejsze powiedzenia z 
tamtej epoki np.: „Wystrzegaj się pierwszych 
odruchów, bo mogą być przyzwoite” . 

Zadaniem „błaznów” pracujących w 
mediach było urabianie opinii publicznej, 
upiększanie, wychwalanie i gloryfikowanie 
rzeczywistości, a w pierwszym rzędzie nie 
pokazywanie prawdy, która była inna, 
mniej piękna, mniej satysfakcjonująca niż 
przedstawiały ją środki masowego prze-
kazu. Prawdy bardzo dalekiej niestety od 
oczekiwań zmęczonego wojną i wyrzecze-
niami społeczeństwa. Ta przedstawiana 
miała mobilizować miała być piękna, 
optymistyczna. Niestety przy takich wyma-
ganiach, niezbędny był u autorów opor-
tunizm, cynizm, serwilizm, sybarytyzm, 
naiwność,. „Błogosławieni ślepi i naiwni” 
naśmiewa się Wierzyński z tych którzy wie-
rzyli (bo i tacy się trafiali), że jeśli państwo 
upora się z corocznym brakiem sznurka do 
snopowiązałek, to znikną kłopoty z artyku-
łami spożywczymi, albo gdy wózki widłowe 
do palet staną się sprzętem powszechnie 
używanym to załatwiona zostanie sprawa 
niskiej wydajności pracy w gospodarce. 
Kłamstwo wciąga, tu chyba tkwi przyczyna, 
że wielu dziennikarzy zapisało się później 
złowrogo jako nieprzejednani przeciwnicy 
„Solidarności” i przemian politycznych. 
Zrobili niemało, aby szkodzić przemianom 
we własnym kraju.

  O postawie i zachowaniu dużej części 
swoich kolegów autor „Trzech połówek” 
miał zdanie negatywne, bo nie mógł mieć 
innego, odwrotne niż Daniel Passent nie 
mówiąc o Jerzym Urbanie. Passent do-
wodził, że choć zdarzało się dziennikarzom 
reżimu błądzić to jednak nie ma powodu do 
wstydu. Wierzyński nie godził się też z in-
nym punktem widzenia.: Nie ma co walczyć z 
wyrokami historii, trzeba się przystosować i robić 
w miarę możliwości rzeczy pożyteczne. Tego, że 
system po 45 latach się załamie nikt ani w 
Polsce, ani w świecie nie przewidywał. Nie 
przewidywał nawet Zbigniew Brzeziński 
poświęcając rocznicy konferencji w Jałcie 
specjalną książkę. Detonatorem wybuchu, 
który ruszył lawinę niszczącą porządek 
ustalony na Krymie (największa katastrofa 
geopolityczna XX wieku) okazała się „nie-
pokorna” Polska pod rządami gen. Jaru-
zelskiego, który zgodził się na częściowo 
wolne wybory. I to wystarczyło. A przełom 
dodajmy, dokonał się tym razem we właści-
wym momencie historycznym – inaczej niż 
nasze nieszczęsne przegrywane powstania 
w XIX wieku. 

Szef warszawskiej „Kultury” nie dawał 

się biernie nieść przez życie, z nie jednego 
też pieca chleb jadał. Był żurnalistą utalen-
towanym, redaktorem więcej niż dobrym 
tak, że nawet kapryśni i impulsywni przeło-
żeni umieli dostrzec i docenić jego zalety. 
Przez lata zdobył sobie wysoką pozycję 
zawodową. Zyskał wielu wpływowych przy-
jaciół, a w czasie przemian politycznych 
został nawet prezesem czy ściślej wicepre-
zesem Stowarzyszenia Dziennikarz. Było to 
w okresie, kiedy już partia o wyborze nie 
decydowała. Przez cały ten czas przestrze-
gał zasady, aby nie dać się „zeszmacić”. W 
końcu jednak powiedział sobie dość. Stać 
go było na decyzję heroiczną, to nie jest 
za wielkie słowo, bo po prostu postanowił 
rzucić zawód cenionego dziennikarza i 
redaktora i postanowił zostać ni mniej ni 
więcej tylko taksówkarzem. On, intelek-
tualista, autor wielu ważnych artykułów, 
redaktor w telewizji i w tygodnikach. Uznał, 
że żadne istotne zmiany polityczne w kraju 
nie nastąpią a on dłużej tego stanu rzeczy 
nie wytrzyma. 

Tym taksówkarzem był naprzód w Pol-
sce, (odnotował to wielki magazyn „Time” 
dodając do artykułu stosowne zdjęcie) a 
później w Ameryce, do której w końcu 
go puszczono. Za oceanem potrafił prze-
trwać kilka trudnych lat w nieciekawych 
warunkach, aż doczekał propozycji objęcia 
stanowisk odpowiednich dla swojej rangi 
dziennikarskiej. Nie bez znaczenia była tu 
pomoc dzielnej i energicznej żony Ewy, a 
także wiernych, ustosunkowanych przyja-
ciół krajowych i zagranicznych, którzy o 
nim nie zapomnieli. 

W czasie 21 lat pobytu na emigracji, 
jak sam pisze, fortuny się nie dorobił, a 
sukcesy odniósł skromne. W tym drugim 
stwierdzeniu (a trochę i w pierwszym) 
umniejsza to do czego doszedł. Szef pol-
skiej sekcji Głosu Ameryki, odpowiedzialny 
redaktor w Wolnej Europie, redaktor na-
czelny nowojorskiego „Nowego Dziennika 
to były stanowiska rzeczywiście poważne, a 
nie skromne. Rzecz jasna bilans tych trzech 
połówek życia autora jest nieporównywal-
ny. Niemniej życiorys to bogaty, ciekawy, 
różnorodny. Trafiały się w nim momenty 
dramatyczne, czasem śmieszne, ale tym 
większa chwała za odważne postanowienia 
i prawdziwie męskie decyzje jakie podej-
mował.  

Na jedną rzecz, książka nie zwraca żad-
nej uwagi choć wypadałoby zatrzymać się 
choćby na trochę, bo to sprawy niewątpliwie 
ważne. W świecie mediów za czasów Gomuł-
ki i Gierka tak ciekawie i z sarkastycznym 
humorem opisanym w „Trzech połówkach” 
nie było miejsca na ludzi o innym światopo-
glądzie, niż światopogląd materialistyczny, 
marksistowski chociaż ci inni istnieli i wyci-
skali swoje piętno, czego przyszłość dowiodła. 
To prawda, że 95 procent periodyków to była 
prasa państwowo-partyjna, a ówczesna polity-
ka władz nie dopuszczał na łamy dzienników 
i tygodników, a tym bardziej przed mikrofony 
radia i kamery telewizyjne ludzi o innej inspi-
racji światopoglądowej niż ta obowiązująca. 
I odwrotnie kto pozwolił sobie na pisanie 
czegokolwiek do „Tygodnika Powszechne-
go”, „Kierunków”, „Słowa Powszechnego” 
kto wydał książkę w Instytucie Wydawniczym 
PAX ten automatycznie musiał pożegnać się 
z możliwością pisywania w prasie wydawanej 

przez państwo. A jednak kultura chrześci-
jańska i twórcy chrześcijańscy, starannie 
przemilczani, nieobecni w oficjalnym prze-
kazie stanowili istotny element kultury na-
rodowej, edukacji społecznej, kształtowania 
określonych postaw. Trzeba pamiętać, że 
Polska to był jedyny kraj od Łaby do Uralu 
w którym działał uniwersytet katolicki i wy-
chodził dziennik katolicki, który szczegółowo 
informował o przebiegu 4-letnich obrad 
Vaticanum secundum, czy zamieszczał dzień 
po dniu przemówienia papieskie w czasie 
pielgrzymek do Polski, a tygodnik „WTK” 
pisało o państwie podziemnym, Wrześniu, 
polskim wojsku na Zachodzie. Kościół nie 
krył swojego stanowiska sprzeciwu wobec róż-
nych wynaturzeń władzy. Polityka dębowego kija 
-jak mocno określił działanie władz w czasie 
jednego z kazań kard. Wyszyński reagując 
na „ścieżki zdrowia” i karanie protestujących 
ludzi więzieniami. Na liście lektur obowiąz-
kowych przy przyjęciu do łódzkiej Filmówki, 
trzecią część pozycji stanowili wybitni współ-
cześni pisarze zachodni, wydani w małym 
nakładzie przez PAX. Na ten typ literatury 
usłużny krytyk marksistowski złożył publicz-
ny donos w jednym z czasopism określając 
wspomniane książki jako „wrogi przemyt 
ideologiczny”, bo rzeczywiście socrealizmu 
tam nie było, a jeszcze mniej światopoglądu 
marksistowskiego. Dodajmy, że w końcu 
wyszła ta literatura i w Związku Radzieckim 
tyle, że 25 lat później. Taki był mniej więcej 
dystans kulturowy polski i rosyjski, taki był 
powód, dla którego zdarzali się intelektu-
aliści rosyjscy uczący się języka polskiego. 
Powiedzmy to na chwałę naszych władz, na 
chwałę intelektualnych środowisk katolickich 
i na chwałę społeczeństwa, które wymagało 
i chciało sięgać po coś więcej niż oferowały 
produkcyjniaki i laurki prozą. Jakie to miało 
znaczenie i jak silne było to oddziaływanie 
okazało się w czasie strajków „Solidarności”. 
Dlatego nie było dziełem przypadku, że w 
polskim społeczeństwie na czele pierwszego 
rządu radykalnych przemian po przełomie 
1989 roku mógł stanąć nie ktoś z partii, czy 
ze stronnictw sojuszniczych, ale ktoś budzący 
zaufanie, właśnie katolik, Tadeusz Mazowiec-
ki, uczestnik strajków, postępowy katolik 
niezależnie od negatywnych konotacji tego 
słowa, a charyzmatycznym przywódcą ro-
botniczym stał się człowiek noszący w klapie 
miniaturkę Czarnej Madonny – Lech Wałęsa, 
o tym samym światopoglądzie co i premier. 
Stalin nie mylił się w 1945 roku czarno wi-
dząc możliwość łatwego ujarzmienia narodu 
polskiego, ujarzmienia jego ducha, mimo że 
z czasem do roboty wzięli się rodzimi „libe-
ralni” marksiści.

Niemniej ciekawa jest także trzecia część 
książki obejmująca ostatnie dwadzieścia parę 
lat a więc już nie okres PRL-u a chwilę obec-
ną. W czym ten świat dziennikarski jest lepszy 
a w czym gorszy od dawnego radia, prasy i 
telewizji? O tym długo i nie zawsze dobrze 
ze wskazaniem na chwilę obecną można 
mówić. Czytelnikowi, obok treści książki , 
dużą przyjemność sprawia piękne wydanie 
„Trzech połówek życia” przez oficynę „Bosz 
ludzie”. Twarde okładki, papier, doskonałe 
duże zdjęcia, przejrzyste „łamanie”, odpo-
wiednia czcionka. 

Maciej Wierzyński: Trzy połówki życia, Wydawnictwo Bosz 
ludzie, Olszanica 2018 , ss.288

Trzy...
dokończenie ze str. 31
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„W czasach od Cycerona do Marka 
Aureliusza, kiedy bogów już nie było, a 
Chrystusa nie było jeszcze, zaczęła się ta 
szczególna chwila, kiedy był tylko czło-
wiek”. Zaraz jednak zaczęła się nowa era 
z jej cechą nadrzędności religii wobec na-
uki, filozofii, sztuki. Oczywiście okres ten 
nie był jednorodny, zmieniały się warunki, 
a z nimi krąg pytań, które frapowały ludzi, 
pytań o Niepojęte, Tajemnicze, Wieczne. 
Dziś na część tamtych wątpliwości zna-
leźliśmy wiarygodne odpowiedzi, a na 
nowe pytania odpowiadamy racjonalnym 
rozumowaniem, laboratoryjnym doświad-
czeniem. Chociaż słowa “żywot wieczny” , 
“życie pozagrobowe”, “zmartwychwstanie” 
ciągle stawiają nas w kłopotliwej sytuacji, 
a odpowiedzi są często  bezradne. Nawet 
słowa wypowiadane przez największe au-
torytety przyjmujemy niechętnie, bo nie 
spełniają one naszych oczekiwań, tęsknot, 
potrzeby pewności i niezgody na biolo-
giczne i racjonalne rozwiązania.

W “Umarłej klasie” Tadeusza Kantora 
wszystko było proste : na scenie i widowni 
ławki przygotowane na przyjęcie u m a r ł 
y c h, więc oni wracają do siebie – swojej 
klasy, kolegów. A śmierć to ledwo mar-
kietanka...Ale to przecież teatr, w praw-
dziwym życiu tak nie bywa. Zostaje tylko 
pamięć, zwiędłe fotografie, kurz ?

Skąd wzięła się potrzeba zapisania po-
wyższych myśli ? Powodem pierwszym było 
zbliżające się Święto Zmarłych i Zaduszki, 
drugim obraz w kołobrzeskiej bazylice, 
który raz jeszcze sprawił, że stanąłem 
przed nim w zadumie. Wokół cisza, pół-
mrok. Szepty nielicznych zwiedzających, 
żarliwe modlitwy wiernych, echa  wojen-
nych rozkazów i powiew stuleci. Kamienie, 
oddychające przeszłymi wiekami. Smutny 
obraz  kamiennej pustki potęguje późna 
jesień, opadanie liści. Rdza. Ogromny, 
średniowieczny świecznik, wyciągający ra-
miona – do mnie, do wszystkich, do Boga?  
Słowa psalmisty : “To jest dom Boga i 
brama niebios” odpowiadają najlepiej 
atmosferze, która tu panuje.  

Burzliwa jest historia miasta i koło-
brzeskiej katedry p.w. Najświętszej Marii 
Panny. Niszczona w czasie wojen ( wojny 
siedmioletniej, trzydziestoletniej,  potem 
napoleońskiej), doczekała się pod ko-
niec XIX wieku gruntownego remontu 
i renowacji. Usunięto część dobudówek, 
które niszczyły jej pierwotny, gotycki cha-
rakter, odnowiono stare polichromie, a 
na pamiątkę przeszłych wojen w murach 
wieży umieszczono kule armatnie. Montaż 
nowych organów w 1890 roku zakończył 
cykl zaplanowanych prac. Ale przyszedł 
nasz “wspaniały” XX wiek i kolejne znisz-
czenia, potem odbudowa, która trwała 
aż do lat siedemdziesiątych ubiegłego 
stulecia. Wtedy świątynia odzyskała dawny 
blask; niestety, wiele elementów dawnego 
wyposażenia uległo zniszczeniu, niektóre 
nie powróciły na swoje właściwe miejsce. 
Tym cenniejsze są te, które się zachowa-

Eugeniusz Koźmiński

Skrzydła anioła

ły, bo one pozwalają odczuć przemijanie 
czasu. Jednym z przedmiotów szczególnie 
cennym jest obraz przez historyków sztuki 
nazywany “Rycerz na cmentarzu”.  Nazwa 
odpowiada treściom przekazywanym po-
przez obraz, ale dzieło to ma w tle jeszcze 
inne, głębsze znaczenia.

Obraz pochodzi z końca XV wieku i 
według znawców sztuki jest on epitafium 
nagrobnym rycerza Grancina (być może 
nazywał się Silwer Grancin lub Grancyn,  
historycy szukają jego słowiańskich, ka-
szubskich korzeni). Jeśli chodzi o stronę 
warsztatową dodam, że jest to tempera na 
desce, natomiast warstwa ikonograficzna 
w swej treści jest bardzo bogata i nawiązu-
je do najdawniejszych norm  moralnych 
śródziemnomorskiego kręgu cywilizacyj-
nego. Jedna z tych reguł zamyka się w 
przykazaniu : Umarłych pogrzebać. 

Jest wśród opowieści biblijnych opo-
wieść o Tobiaszu, który w niewoli asyryj-

skiej zachował wiarę swoich przodków i 
mimo surowych kar wypełniał wszystkie 
powinności wynikających z tradycji . 
Była tam również powinność grzebania 
zmarłych zgodnie z rytuałem religii Moj-
żeszowej. W takim duchu wychował także 
swego syna. Za to spotkała go nagroda – w 
potrzebie pomógł mu anioł, a stało się to 
za wstawiennictwem zmarłych. Powyższa 
opowieść, powtarzana przez stulecia, stała 
się inspiracją wielu legend i przypowie-
ści, ale także tematem innych,  również 
malarskich przedstawień (    Filippino 
Lippi : “Tobiasz i anioł”, Rembrandt: 
“Anioł opuszcza Tobiasza”). Legendy o 
dobrym rycerzu, odwiedzającym groby i 
modlącym się za zmarłych, zachowały się 
w klasztorach Cystersów. W  grupie tworów 
plastycznych, oddających  owe wierzenia, 
znalazł się właśnie obraz z kołobrzeskiej 
bazyliki. 

Centralną postacią malowidła jest 
średniowieczny rycerz w zbroi. Widzimy 
go na cmentarzu, gdzie wstąpił by pomo-
dlić się za dusze zmarłych, czy może tam 

się schronił, bo przed murami miejsca 
wiecznego spoczynku tłoczą się całe za-
stępy jego prześladowców : na koniach i 
pieszo, z bronią gotowa do ataku.  A za 
murem cmentarnym on jeden, lecz nie 
sam, bo oto z grobów powstali w jego 
obronie zmarli. Kościotrupy, a właściwie 
mumie ludzkie, z przedmiotami służącymi 
do obrony; zwołują się, jeden wszedł na 
wieżę kaplicy i dmie w trąbę jakby wzywał 
jeszcze innych. Tak oto objawia się ( w 
wizji autora obrazu ) wdzięczność umar-
łych. Wdzięczność za pochówek, pamięć 
i modlitwy. 

W czasach średniowiecza w świąty-
niach wiele było obrazów z takim prze-
słaniem. Ale w naszym regionie Europy 
dzisiaj  są one rzadkością . Zniszczone 
w okresie reformacji, spalone w czasach 
wojen i grabieży, dziś odnaleźć je moż-
na w Bawarii, a bliżej we Frankfurcie / 
n. Odrą, no i oczywiście w Kołobrzegu. 
Malarz – autor obrazu – nie jest znany, 
zachowały się tylko znaki, sygnatury . A 
w dolnych rogach  sceny z  dobrym ryce-
rzem znajdujemy wizerunki św. Andrzeja, 
patrona rycerzy i św. Jakuba, patrona piel-
grzymów. Być może jest to wskazówka, że 
ów szlachetny rycerz w czasie pielgrzymki 

wstąpił na cmentarz, by pomodlić się za 
dusze swoich przyjaciół, poległych w ja-
kiejś bitwie? 

Opuszczam świątynię i po ostatnim, 
pożegnalnym spojrzeniu na rycerza i jego 
obrońców, wychodzę na ulicę. Nagie drze-
wa na placu, a pod ziemią prawdopodob-
nie groby dawnych mieszkańców miasta. 
Zresztą w różnych miejscach Kołobrzegu 
w przeszłości znajdowały się cmentarze, 
dziś zamienione na parki. Tam także za-
pala się znicze na znak pamięci. Pamięci 
po tych, których anioł otulił skrzydłem i 
przeprowadził do Wieczności. Przez pło-
mienie świec, morze żółtego, kołyszącego 
się światła.  

Wykorzystałem : Zenon Kosidowski 
“Opowieści biblijne. Opowieści ewange-
listów”. Iskry, W-wa 1987 r.

Jolanta Rudnik, Reportaż, „Rycerz na cmentarzu”, 
Radio Koszalin  2018 r
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Gdy czytamy teksty poetyckie czy 
krytycznoliterackie Mirosławy Poncyliusz 
bez trudu zauważamy, że spotykamy się 
z mądrymi myślami, będącymi owocem 
selektywnego a jednocześnie spolegliwe-
go postrzegania rzeczywistości. Już same 
tytuły drugiego tomu poezji „Zdarzyło się” 
a także pierwszego „Tylko skrzydła czysz-
czę” są tego oczywistym potwierdzeniem. 
Autorka jest obecna w życiu, w świecie 
roztropnie zaangażowana, bez wyraźne-
go dystansu. Przychylnie patrzy na ludzi, 
bliźniego. Nigdy nie rozpycha się, choć 
chce zobaczyć środek, ale nie za wszelką 
cenę. Jej zainteresowania są szerokie i 
wybiórcze: doskonale wie – nie wszystko 
warte jest uwagi. Przekonuje, że jesteśmy 
mądrzejsi o pytania.

Recenzowana książka jest dwuję -
zyczna: zawiera tłumaczenia w języku 
niemieckim. Zatem MIROSŁAWA PON-
CYLIUSZ potwierdza słuszność poglądu 
Ernsta Cassirera: poznając drugi, kolejny 
język – bardziej jesteśmy obecni w ojczy-
stej mowie.

W wierszu „Słyszysz” pokazuje metafo-
ryczny obraz starej samotnej kobiety, gdy 
ściany zawodzą / w brzuchu czerwonego domu 
/ skowyczą dotkliwie.

Jednostajne bywa szpitalne życie: Nic 
się nie wydarzyło / od wczoraj nikt nie odszedł 
/ oślepiło mnie tylko słońce (a jednak!) na mo-
krych dachach (wiersz „Szpital w sercu mia-
sta”). Życie żąda od nas ciągle sprawności, 
siły i czujności: nie uniosą cię / postrzępione 
skrzydła dobrej woli / nie jesteś już dobry / w 
sklejaniu filiżanek (wiersz „Udar”).

Przykładem oryginalnego wyrazu 
afirmacji życia jest koda wiersza „Te -
atr”: Aktorskim gestem / chwyciłam krawędź 
labiryntu / a przecież nie teatr / życie mnie 
urzekło. I właśnie o życiu pisze Mirosława 
Poncyliusz: Zdarzyło się nam życie i w tym 
jest podobna do Marii Dąbrowskiej, któ-
ra odpowiadając na zapytanie młodego 
dziennikarza: O czym będzie następna 
książka? – powiedziała: o życiu, o życiu – 
proszę pana.

To co pomiędzy jest najważniejsze, 
dłużej trwa – zauważamy. Przecież jeste-
śmy „pomiędzy” : narodzinami a śmiercią, 
radością a smutkiem, zdrowiem a choro-
bą – można w nieskończoność mnożyć 
te antynomie. Jeżeli jesteśmy obecni na 
krańcach, tych faktycznie oczywistych, to 
tylko przez ułamek sekundy.

Poetka pisze: czepiam się bieli pomiędzy 
słowami (wiersz „Wizyta”). No i jeszcze 
„biel” dostrzec, uchwycić, posiąść choćby 
na chwilę (tę subtelną / delikatną barwę 
w naszej fladze).

Oryginalnie ukazuje świt: W powietrze 
czyste / niby szept / pomarańczowe drzazgi 
świtu (wiersz „W świt”).

Znajdujemy niekonwencjonalny 
motyw miłości: wystarczy pojąć / - kocham 
bo boję się nienawidzić (wiersz bez tytułu 
zaczynający się od słów „Wiedziałam że 
to proste”).

Trzy zwrotki wiersza „Optyka” : Czas 

Paweł Kuszczyński

Słyszeć poezję

ugrzązł w słowach / przestrzeń w szarej kuli 
/ zadziwiająca jest perspektywa korytarzy 
mogą stanowić znakomitą interpretację 
genialnego, przedłużającego się „koryta-
rzowego” kadru z filmu Andrzeja Wajdy 
„Człowiek z żelaza”.

Choćbyśmy chcieli uciec w białą dziurę 
nieba / w błękitne krople jesteśmy mieszkań-
cami ziemi, która spokojnie / wydawała na 
świat / armie słoneczników / łany pszenicy 
zagony soi – wiersz „W białą dziurę nieba” 
powinien nas uspokoić.

Zadania a także los poety ukazany jest 
w wierszu „Spotkanie” (dedykowanym Je-
rzemu Grupińskiemu i Norbertowi Skup-
niewiczowi): Zmieniać szalone opowieści / w 
prostą prawdę / wnikać w słowo / spalać się 
w jego granicach…Każdy ma swój Strumień i 
Źródło / swoje Drzewo i Talizmany / …Kocha-
ją tę samą Zieleń / promień i szarą ciszę / - obaj 
są wolni, a także w wierszu „Głód” : Siła i 
Bezradność / błądzą po kartce / jak śmierć na 
polu bitwy. Podobnie przeżywał ból pisania 
wiersza Josif Brodski. Jakże odmienne są 
światy, zdawałoby się bliskich sobie ludzi: 
mnie zawodzi samotność / przeraża bicie serca 
/ i twój spokojny oddech (wiersz „Bliskość”) a 
także ukazane w wierszu „Lustro”: Rozglą-
dasz się we mnie / ślepy strumień szaleństwa 
/ …rozglądam się w tobie zachłannie / aż 
drżysz cały / Znalazłam siebie. Rozpalona 
miłość staje się udziałem obojga: W go-
rączce białej pościeli / obwąchujemy dzień / …
płyniemy / płoniemy po świt (wiersz „Budzisz 
mnie”). Pojawia się niepokój o trwanie 
namiętności: chodźmy razem / …w wirujące 
noce / lepkie dni / mocno trzymaj mnie / chcę 
uciec (wiersz „Za rękę mnie trzymaj”).

Jak przystało na piszącą poezję, Mi-
rosława Poncyliusz dba o prawdę słowa”: 
Skąd mogłam wiedzieć / że na krawędzi zna-
czeń / słowa mają więcej stanowczości / i mogę 
się oprzeć o każde z nich (wiersz „W kolorze 
ochry”).

Ważne pragnienie przykle jone do 
snu: Dla mnie – tylko powiew / sunący po 
białych szatach / a chcę zrozumieć (wiersz 
„Tunel”).

Pojąć ten świat, ciągle zmieniający się 
/ trudny (powszechnie określany „obyś 
nie żył w ciekawych czasach”) a może 
nawet go akceptować. A tu sympatyczna 
wątpliwość: Czy miałeś rację / gdy mówiłeś – 
Daję ci świat (wiersz „W kolorze ochry”). 
Należy trwać, co zdaje się potwierdzać 
wychudzony osioł.

Bardzo piękny poetycki obraz pre-
zentuje wiersz „Cisza w El Badi” : W krysz-
tałowym chłodzie / stiuków i mozaik / nadal 
pachnie cedr / Pomiędzy kolumnami koloru 
songhajskiego złota / śnią Władcy – Co by tu 
powiedzieć: Króluje Orient.

Mirosława Poncyliusz tworzy intere-
sującą a zarazem niełatwą poezję, by ją 
zrozumieć, by nią próbować żyć – należy 
poświęcić jej sporo czasu.

Mirosława Poncyliusz: Zdarzyło się, Oficyna Wydawni-
cza Liberum Arbitrium,Tuchów 2011, s.111

Nie jest debiutantem. Poza licznymi 
publikacjami rozproszonymi, kilka lat temu 
ukazała się książka zawierająca wiersze i prozę 
poetycką JERZEGO ŁUKASZA KACZMAR-
KA1. Tematem mojego omówienia jest jego 
nowy tom wierszy Niewidzialny stygmat2.

Jednak trudno byłoby oderwać publi-
kację sprzed czterech lat, nb. – jak na debiut 
– obszerną, liczącą bez mała 140 stronic 
(proza poetycka to 34) od skupiającej uwa-
gę na objętościowo skromniejszy (o mniej 
więcej o połowę), lecz – z góry to anonsuję 
– będący, swego rodzaju syntezą idei poezji 
tego autora.

Jest tłumaczem literatury niemieckoję-
zycznej, stypendystą kilku instytucji nauko-
wych z tego kręgu kulturowego (czasami 
wtrąca niemieckie zdania w słowną strukturę 
swych wierszy (pochylenie liter nie jest 
„ozdobnikiem”; postaram się wykazać, że 
nie chodzi o problem „leksykalny”, lecz o 
podstawowy).

Tym bardziej, że pamięć podpowiedziała 
mi cytat z niemieckojęzycznego „nadklasyka”, 
którym – oczywiście – jest król poetów swej 
epoki3:

„Wiersze są jak szyby witraża / Gdy z 
zewnątrz patrzeć na okna Kościoła/ (…) /
Lecz kto potrafi wejść do wnętrza /(…)/ 
Ogarnie go jasność błyskawicy, / I patrząc 
w lepszego świata przestrzenie / Boskiego 
doznaje uniesienia.”

Ta myśl Weimarczyka przeplata się jak 
barwa krwi płynącej  (w kolorach od żywej 
czerwieni po podbity czernią fiolet) w naczy-
niach ludzkiego ciała – przez całą znaną mi 
twórczość bohatera tej recenzji. Jest to dlań 
niedomknięte spektrum doznań: owiane 
cieniem zwątpienia, często wręcz bolesne, 
czasami szczęśliwe, zanim nie rozbłyśnie bły-
skawicowa (to za Słowackim; lecz nie o rym 
tu chodzi) jasność wypowiedzianego, lecz 
ostatecznie przez nikogo nie dającego się 
wyartykułować słowa, niezależnie od tego, „co 
pomyśli głowa” (j.w.), ponieważ słowo jest dla 
poety ostatecznością.

Pierwszy tom jest prawdopodobnie 
wynikiem przełamania oporu autora przed 
ujawnieniem bycia – także poetą. Kilka z 
utworów prozatorskich można by przeobrazić 
w utwory „klasycznie” poetyckie. Kilka wierszy 
ma rysy charakterystyczne dla współczesnego 
poetyzowania. A więc  pasma zmysłowych 
wspomnień z dzieciństwa, obrazy z podróży 
(tu po raz pierwszy pojawi się echo poezji Frie-
dricha Hölderleina, lecz także Goethe’go) 
etc. Naliczyłem siedem wierszy poświęconych 
ikonom kultury, od Sergiusza Jesienina po św. 
Teresę z Lisieux.

Ponieważ wspomniałem o pierwszym 
tomie tylko szkicując jego wątki, koniecznie 
należy zauważyć, że kilka wierszy w nim zawar-
tych jest wręcz bezpośrednim nawiązaniem do 
ogólnego brzmienia drugiego tomu poetyc-
kiego Niewidzialny stygmat. Wśród nich jest np. 
wiersz Modlitwa kuszonego: „Uspokój Panie, co 
się we mnie burzy/ (…) / To, co burzy Niech 
zacznie budowanie / (…) Uspokój Panie, co 
się we mnie burzy”. A także - odzwierciedla-
jące doznania religijne, często o zabarwieniu 

Jacek Jaszczyk

Stygmaty
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mistycyzującym (Opatrzność, Modlitwa kruszo-
nego, Modlitwa przez zbawieniem, Popielec, Do 
Anioła Stróża, Pan płakał nad Jeruzalem” i kilka 
innych). Przepowiednie … są zbiorem bardzo 
heterogennym w odróżnieniu od drugiego 
tomu, będącego zwartym przekazem rozterek 
duchowych, skupionych wokół podstawowej 
idei jaką jest pewien obszar metafizycznej 
przestrzeni, w tle z kreatywnym cieniem auto-
ra Neckaru. I zapewne przypadkowo, choć nie 
jestem tego pewien, początek ody genialnego 
poety niemieckiego -  zaczyna się odwołaniem 
do brzegu:

„To nad twoimi brzegami me serce / 
Zbudziło się do życia, twoje fale / (…) / 
Szumiały mi (…)”. Nasz autor odwołuje się 
do podobnego motywu (Pytanie do morza): 
„Czy moje życie to brzeg, /Czy też pogoń za 
brzegiem (…) / Fale medytują za mnie”.

Autora fascynuje światło, w tym często 
jego zarania i zmierzchy, a więc narodziny 
dnia i jego zanikanie, delikatna, prawie pod-
świadomie odczuwana granica pomiędzy tymi 
stanami. Można by przypisać temu motywowi 
wyznanie (wiersz pt. To): „To co widzę, nie 
jest tym, co widzę.” A tak jest na pograniczach 
snu, przebudzenia i jeszcze rozmytej jawy. 
W licznych wierszach (dwa mają w tytułach 
Przebudzenie I i Przebudzenie II) pojawiają się 
takie frazy: „powolne otwieranie powiek”, 
połykam haczyk snu”, „nadchodził wieczór”, 
„koło wieczoru zamyka się”, „śniłem deszcz 
od rana, „nadchodzi świt za oknem”, „pęka 
kopuła brzasku”, „wilgotna ściana ciemności”, 
„blask przechodzi w ciemność”. Jest to upodo-
banie do swoistej, brzegowo usytuowanej, gry 
ze światłem, ciemnością i światłocieniem. 

To poezja skąpa w przywoływanie przed-
miotów, a bardziej skupiona, jeżeli chodzi 
o świat zewnętrzny na fragmentarycznych 
refleksjach z podróży podmiotu lirycznego, 
będących pretekstami do innych, filozoficz-
nych odniesień (piętnastostrofowa opowieść 
Podróż do Stuttgartu) czy Czytając w pociągu  
wiersz Keltera (de facto napisana jak gdyby dla 
wyartykułowania podstawowego pytania: „Czy 
coś się wyjaśnia?”; (zresztą J. Ł. K. tłumaczył 
wiersze Jochena Keltera), cichnący, chowający 
się w tunelach kolei Berlin - pretekst do wy-
artykułowanego po niemiecku stwierdzenia: 
„świat jest wspomnieniem wieczności?” lub 
Civitas (miasto „jak lepka substancja / (…)  / 

pod gwiazdą, która traci blask. / usycha (…). 
Inaczej, aniżeli obraz zbawczego morza (Wody 
śmierci i wody życia”): „obmyj moje stopy, abym 
był godny / nieskończoności (…)”. 

Autor zadaje elementarne pytanie 
egzystencjalne z odpowiedzią spójną z jego 
filozoficznym przesłaniem poetyckim (Tajem-
nice): „Czyż ten świat nie jest znakiem innego 
świata? / Przejściem tajemnym: jak wiersz 
– modlitwa? / Poza bramę słów: ku światłu”. 
Światło jest więc nie tyle zjawiskiem fizycznym, 
ile iluminacją, której nie da się wyrazić, a wła-
ściwie przekazać innym, aby nieprzeziernie 
nie zamknęło się w jestestwie odczuwającego 
jego symboliczną wartość – inaczej jak tylko 
przez słowa. Wyjątkowo bywa to komunikacja 
pozasłowna jak niesamodzielny gest (wiersz 
Po drugiej stronie): „Anioł prowadzi mnie za 
rękę. / Jeszcze jestem ślepy. /Kontury rzeczy 
/ rozpoznaję dotykiem”, lub przez bezskutecz-
ne czekanie (wiersz Grzebienie: „Cierpliwość 
przedmiotów./ Czekanie na dotyk dłoni / 
długie jak wieczność”.

Słowa są bramą, przez którą nie może 
nie przejść żaden poeta, będący „w drodze 
z, w drodze do? / (…) pomiędzy jednym 
ze światów, w którymś z wierszy” (cyt. wyżej 
wiersz Podróż do Stuttgartu). Wierszy, które 
czasami „Można pisać tylko na lodzie (…) 
/ które / słońce pierwsze. Napocznie. / 
Zamieni w ocean”. Słowo, które „rozszerza 
się / do wymiarów wszechświata / Nawet nie 
ma błysku. Po prostu czarna dziura.” (Syne-
stetycy). Słowa zlewają się w strukturę rozlaną, 
w magmę, a więc ostatecznie w nieczytelność? 
Przemieszczają się pejzaże, przedmioty, wieją 
wiatry, giną owady, to wszystko tak gotowe 
do opisu, tym bardziej, że „Nad nami drżące 
niebo” (Koniec roku) [z tym dalekim echem 
słów filozofa z Królewca] „i w końcu brak 
puenty. / Jak gdyby świat chciał / zakończyć 
opowieść - / ale zabrakło słów.”  W Wierszu o 
śmierci „Ciemne nisze rozkładu. / (…) Słowo 
na końcu języka” jest czy nie jest wreszcie 
przypomniane – wypowiedziane (udawana 
luka w pamięci?). 

Rzecz w tym, że autor zdaje sobie sprawę, 
że te uczucia, doznania, refleksje, rozterki 
duchowe i przeżywane w świecie realnym dają 
się sprowadzić do gorzkiej konstatacji: „Kiedyś 
to już było. Pozostaje więc nazwanie / tego 
samego na nowo”. (Drugi brzeg). Stwierdzenia, 

nierównoznacznego z rezygnacją. Wiedza nie 
jest tu antidotum: (wiersz bez tytułu, od słów 
Gdzie jesteś ? pamięci naszego Przyjaciela, znaw-
cy sztuki aborygeńskiej, Mariusza Rosiaka): 
„Zbyt dużo jest pytań, / które nie prowadzą 
do wiedzy. / Ona jest poza wszelkimi pyta-
niami / i poza każdą odpowiedzią. / (czy 
jest niewiedzą?)”. Parafrazując, „wątpię, więc 
jestem”, jak sądzę, autor powinien wskazać 
sobie i czytelnikowi drogę do podjęcia takiej 
próby. Nazywa na nowo nie tyle przedmioty 
i zjawiska, co odświeża elementarne prawdy 
zastane, wartości stabilne w swym rdzeniu, 
choć owiewane smugami zwątpienia. 

Posłowiu do Przepowiedni… Dariusz 
Tomasz Lebioda dał charakterystyczny ty-
tuł: NUMINOSUM, w końcowym akapicie 
o lirycznym i ejdetycznym rysie tej poezji, 
określając ów termin jako „tajemniczy”. 
Twórcą pojęcia numinosum był fenomenolog, 
teolog protestancki Rudolf Otto (1869-1937). 
Jest ono ekwiwalentem „rozbudowanego”, 
ambiwalentnego  sacrum: z jednego krańca 
przerażającego dla człowieka (tremendum), 
a z drugiego pociągającego (fascinatum).  
Sama myśl, aby sacrum umieścić w krańco-
wo różnych obszarach ludzkiej wrażliwości 
może być zastanawiająca, lecz ważniejsza jest 
indywidualna akceptacja tych pozornie odle-
głych limes. Po prostu – jak wynika nie tylko z 
poezji Jerzego Ł. Kaczmarka, przeplatają się 
one ze sobą, jak yin i yang. Ponieważ yang jest 
pierwiastkiem świetlistym i słonecznym (patrz 
wyżej o znaczeniu światła w tej poezji), a yin 
odpowiada zacienieniom, smutkowi, będąc 
synonimem chłodu (exemples takiej postawy 
są w tym tomie wyraźne), otwiera się nie tyle 
wybór, co wskazanie punktu wchodzenia w tę 
lub w odwrotną stronę dalekowschodniej (jak-
że uniwersalnej; w tym dla pewnych koncepcji 
medycznych) metafizyki. Chociaż „męczące 
są rozmowy / o pogodzie. Podobnie / jak o 
metafizyce” (Głosy milczenia). Tych rozmów 
wracających po czasie gdy się odbyły –  nie 
da się uniknąć. 

To sprawy bardzo prywatnych rozstrzy-
gnięć lub ich braku. Poeta ma pamięć spraw 
własnych i spraw ostatecznych, przede wszyst-
kim odczutych (do trzewi) i przemyślanych 
(do druku). Kiedy Jerzy Ł. Kaczmarek zapew-
nia nas, że „(…) Głos z Nieba / spłynął mi do 
serca.” (Widzenie),  a także pyta: „Apokalipsa 
czy apokastaza? / Miłosierdzie czy sąd?” (Po 
drugiej stronie), odpowiada: „i od czasu do 
czasu  / myślimy o Niebie. / To wystarczy, / 
żeby nie umrzeć”; solidaryzujemy się z nim 
w oglądzie własnych odczuć. Zagrożenia 
symboliczną, kulturowo wszczepioną w żywe 
ciało życia karą, lub jej nadzwyczajną – przez 
poezję - kasacją; choć w obu wypadkach jest 
to niepewne przeczucie.   

A kiedy (wiersz Po drugiej stronie): „(…) 
pyłek rosy przegląda się / w promieniu wsta-
jącego słońca”, my tymczasem (Ballada o mi-
stykach)”, „(…) od czasu do czasu / myślimy o 
Niebie. / To wystarczy, / żeby nie umrzeć”.

Jerzy Łukasz Kaczmarek, Niewidzialny stygmat, Sopot 2019, 
Wydawnictwo „Topos”, ss. 79
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3  Johann Wolfgang Goethe, Sonety i inne wiersze, tłum. 

Antoni Skibiński, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, 
Bydgoszcz 2003

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

KATEGORIE

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

E do B, E do C

www.naukajazdy.bydgoszcz.pl

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

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

Mecenas Bydgoskiej Kultury
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Jubileusze skłaniają do podsumowania i oceny. 

30 lat Oddziału Bydgoszcz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich zmobilizował nas do wnik-
nięcia w głąb historii życia literackiego miasta nad Brdą i Wisłą. Kontynuujemy prezen-
tację tego ośrodka. Życie literackie Gniezna prezentował w odcinkach Sławomir Krzyśka,  
a Podkarpacia – Mieczysław Arkadiusz Łyp. Łamy „Akantu” są otwarte na kolejne prezentacje.

Redakcja „Akantu”  

30 lat Bydgoskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (6)

PALIŃSKI PIOTR (1853-1950) – pi-
sarz, redaktor. Ur. 17 VIII 1853 r. w Fordo-
nie, ukończył seminarium nauczycielskie 
w Kcyni, od 1890 r. pracował w szkole na 
bydgoskim przedmieściu Rupienica. W 1892 
r. był współorganizatorem Stowarzyszenia 
Katolickich Nauczycieli Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego z siedzibą w Bydgoszczy, do 
1900 r. był redaktorem „Gazety Bydgoskiej”, 
w 1906 r. przeniósł się do Westfalii, w 1919 r. 
powrócił do Polski, gdzie związał się ze Stron-
nictwem Narodowym, mieszkał w Koźminie, 
Rawiczu, Wągrowcu.

Debiutował jako literat w 1874 r. w 
„Gazecie Górnośląskiej” w Bytomiu. Sztu-
ka teatralna Pasja święta, czyli gorzka męka 
Pana naszego Jezusa Chrystusa i jego chwalebne 
Zmartwychwstanie (1967), Liturgia katolicka, 
czyli wykład świąt, obrzędów, i zwyczajów na-
szego Kościoła (1903), powieść w odcinkach 
na łamach „Wiarusa Polskiego” Pielgrzym z 
Przementu (1907).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Nie-
podległości. Zm. 26 II 1950 r. w Wągrowcu, 
pochowany na cmentarzu przyklasztornym.

S.P.

POLSAKIEWICZ ZDZISŁAW (1928-
1974) – poeta, krytyk literacki, publicysta, 
animator kultury. Ur. 17.VI.1928 r. w Byd-
goszczy. Używał pseudonimów Tadeusz 
Bielecki, Biel. Okupację spędził w Warszawie, 
gdzie uczęszczał na tajne komplety gimna-
zjalne. Działał aktywnie w Szarych Szeregach. 
Brał udział w Powstaniu Warszawskim, a po 
jego upadku przebywał w Głownie pow. Ło-
wicz. W maju 1945 r. powrócił do Bydgoszczy, 
gdzie w następnym roku zdał egzamin dojrza-
łości. W l. 1947-1950 studiował na Wydziale 
Społeczno-Politycznym Akademii Nauk 
Politycznych w Warszawie, zajmując się jed-
nocześnie dziennikarstwem. W l. 1949-1950 
był redaktorem „Gazety Żołnierza”. Od 1955 
r. na stałe zamieszkał w Bydgoszczy, pracując 
kolejno w „Gazecie Pomorskiej” (1955-1958, 
1969-1970) i w „Faktach i Myślach” (1962-
1965). W l. 1956-1961 był kierownikiem li-
terackim bydgoskiego kabaretu „Wróbelek”. 
W 1957 r. należał do współorganizatorów 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuki. Debiutował w 
1951 r., prezentując na łamach „Nowej Kul-
tury” cykl wierszy Migawki z Kongresu Pokoju 
w 1950, utrzymanych w poetyce socrealizmu, 
podobnie jak większość jego publicystyki. 
Członek PZPR.

Zbiory wierszy: Milczenie (1966), Na 
pamięć (1970), W twoją stronę (1969), Wiersze 
(1978). 

„POMORZE” – czasopismo społeczno-
kulturalne w latach 1954-1972 przez Oddział 
ZLP i PWRN; nieregularnik (jednodniówka) 
w 1954 r., od 1955 r. (nr 1) miesięcznik, od 
1957 r. (nr 3) dwutygodnik (390 numerów). 
Od 1961 r. podtytuł „Pismo Społeczno-Kul-
turalne Polski Północnej” (woj. bydgoskie, 
gdańskie, koszalińskie, szczecińskie). Powstał 
z inicjatywy Oddziału ZLP i Wojewódzkiego 
Komitetu Frontu Jedności Narodu. Dział 
literacki prowadzili: Andrzej Baszkowski, 
Władysław Dunarowski, Alfred Kowalkow-
ski, Czesław Niedzielski, Wiesław Rogowski. 
Redakcja: do nr 14-kolegium, któremu 
przewodniczył A. Kowalkowski, od (nr 15) 
1957 r. do (nr 4) 1967 r. redaktor naczelny 
Władysław Dunarowski, od (nr 5) 1967 do 
(nr 24) 1972 r. Zdzisław Wróbel. W 1973 r. 
połączenie z dwutygodnikiem „Fakty i Myśli” 
w dwutygodnik o tym samym profilu „Maga-
zyn Pomorze – Fakty i Myśli”; od 1977 r. do 
1990 r. „Fakty”. Seria wydawnicza zbiorów 
poezji pt. „Mała Biblioteka Pomorza” → EB, 
t. 2, s. 264-265.    

S.P.

PRACOWNIA LITERATURY I NO-
WYCH MEDIÓW „WARSZTAT LITER” 
– dział Miejskiego Centrum Kultury (od 
2012 r.) poświęcony literaturze pięknej i 
edytorstwu; edycja „Bydgoskiego Informa-
tora Kulturalnego” i „Poboczy” (wydanie 
internetowe) – nieregularnego czasopisma 
poświęconego literaturze Europy Środko-
wej, Południowej i Wschodniej wspólnie z 
Krajeńskim Towarzystwem Kulturalnym w 
Więcborku; seria wydawnicza książek pn. 
„Pobocza peryferii” oraz „Czytanek miej-
skich” – publikacji literacko-publicystycznych 
poświeconych życiu Bydgoszczy; kolejna 
edycja trylogii Jerzego Sulimy-Kamińskiego 
Most Królowej Jadwigi. Od 2012 r. kontynuacja 
organizacji Bydgoskiego Trójkąta Literac-
kiego oraz współorganizacja wraz ze Stowa-
rzyszeniem Intelektualistów Niepokornych 
„Trickster” przy VI LO Festiwalu Literatury 
Prze-czytani; kierownik pracowni – Michał 
Tabaczyński. 

Źródło: Kultura – przestrzeń wolnych ludzi, 
red. Jarosław Jaworski, Bydgoszcz 2016

S.P.

PROZA NA WYŻYNACH – akcja pro-
mocji współczesnej prozy w Domu Kultury 
„Modraczek” w latach 1997-1999, zainicjowa-
na przez Stefana Pastuszewskiego w swoistej 
paraleli do → Arki Poezji. Comiesięczne 
spotkania z prozaikami z Bydgoszczy i z 
kraju; prowadzenie A. Jędrzejczak, S. Pastu-
szewski. 

S.P.

PROZA – do prozaików, którzy kon-
sekwentnie uprawiali ten gatunek literacki 
zaliczyć należy: Krzysztofa Borunia, Dietra 
Bromunda, Władysława Dunarowskiego, 
Jerzego Grundkowskiego, Adama Grzymałę-
Siedleckiego, Marka Jastrzębia, Kazimierza 
Kummera, Krzysztofa Myszkowskiego, Tade-
usza Nowakowskiego, Tadeusza Oszubskie-
go, Wiesława Rogowskiego, Otto Roquette, 
Bogusława Sujkowskiego, Jerzego Sulimę-
Kamińskiego. Marię Suszyńską-Bartman, 
Józefa Weyssenhoffa, Wiktora Żwikiewicza; 
proza zajmuje część dorobku twórczego 
Krzysztofa Derdowskiego, Bolesława Faca, 
Kurta Ihlenfelda, Maksymiliana Barta-Ko-
złowskiego, Dariusza Tomasza Lebiody, 
Jarosława Jakubowskiego, Zbigniewa Jan-
kowskiego, Krzysztofa Nowickiego, Jerzego 
Lesława Ordana, Stefana Pastuszewskiego, 
Jana Wacha.

S.P.  

PRUSS ZDZISŁAW – poeta, satyryk, 
dziennikarz. Ur. 5 IX 1942 r. w Wiśniewie 
pow. Konin. Od 1954 r. związany z Bydgosz-
czą. W latach 1960-1965 studiował filologię 
polską na UMK w Toruniu. Od 1965 praco-
wał jako dziennikarz Rozgłośni Bydgoskiej 
Polskiego Radia a od 1991 w „Dzienniku 
Wieczornym”. Prowadził ożywioną dzia-
łalność 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 saty-
ryczne publikował od roku 1964 w prasie 
lokalnej i ogólnopolskiej, a także na ante-
nie 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 

Laureat Bydgoskiej Wiosny Poetyckiej 
i Toruńskiego Maja Poetyckiego (1962), 
I nagrody w dziedzinie poezji Sympozjum 
Młodych Twórców Polski Północnej w 
Bydgoszczy (1965). Zm. 11.XI.1974 r. w 
Bydgoszczy.

S.P.
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PRZEGLĄD BYDGOSKI – nieregular-
ne „czasopismo regionalne naukowo-lite-
rackie” w latach 1933-1938 (19 numerów); 
redakcja Komitet Redakcyjny i Wydawniczy, 
którego sekretarzem był Zygmunt Malewski. 
Efemeryczna kontynuacja w latach 1996-1999 
pod redakcją Janusza Ostoi-Zagórskiego (4 
roczniki). → EB, t. II, s. 167-268.

Źródło: Bolesława Podraza, „Przegląd 
Bydgoski” naukowo-literackie czasopismo regio-
nalne, „Kronika Bydgoska” 1980, t. II, s. 
94-110.

S.P. 

PRZYBORA JEREMI (1915-2004) – 
satyryk, autor tekstów piosenek, scenarzysta. 
Ur. 12.XII.1915 w Warszawie. Wraz z ro-
dzicami w l. 1925-1929 mieszkał w majątku 
Miedzyń Wielki pod Bydgoszczą, uczęszczał 
do Miejskiego Gimnazjum Matematyczno-
Przyrodniczego im. Mikołaja Kopernika, 
trenował kajakarstwo w BTW. Ukończył 
ewangelickie Gimnazjum im. Mikołaja Reja 
w Warszawie. W 1937 r. wygrał konkurs na 
spikera radiowego rozgłośni warszawskiej. 
Od 1937 r. pracował jako spiker w Polskim 
Radiu w Warszawie. Podczas powstania war-
szawskiego prowadził audycje w cywilnej roz-
głośni Polskiego Radia. W l. 1945-1948 spiker 
w rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy, od 
1946 r. był naczelnikiem Wydziału Przygoto-
wania i Wykonania Programu, a od 1947 r. 
kierownikiem referatu literackiego, współ-
tworząc audycję satyryczną Pokrzywy nad Brdą. 
Członek PPR, potem PZPR, z której wystąpił 
w 1957 r. W 1948 r. powrócił do Warszawy, 
gdzie w Redakcji Polskiego Rozrywki Radia 
wraz z Jerzym Wasowskim prowadził Radiowy 
Uniwersalny Teatr „Eterek”; duet ten w l. 
1958-1966 tworzył telewizyjny „Kabaret Star-

„PRÓBY” – miesięcznik literacki mło-
dych (I-VII 1939) założony i wydawany przez 
Franciszka Pakulskiego, redaktor naczelny 
H. Libern. → EB, t. 2, s. 267.

S.P.

PUZDROWSKI EDMUND – poeta, 
krytyk literacki, publicysta. Ur. 2 I 1942 r. 
w Kartuzach. Absolwent fizyki na UMK, w l. 
1965-1975 wykładowca Wyższej Szkoły Inży-
nierskiej w Bydgoszczy; w 1973 r. przepro-
wadził się do Gdańska. Członek studenckich 
grup poetyckich „Wymiary” i „Kadyk”; redak-
tor miesięczników „Litery” i „Pomerania”; 
w l. 1984-1985 kierownik literacki Teatru 
Muzycznego w Gdyni. Zbiory wierszy: Koło 
(1966), Niezmienność (1968), Rzecz kaszubska 
(1968), Białe są słowa miłości (1970), Betonowy 
dom (1971), Wiersze domowe (1972), Sztuka 
ponoszenia palców (1974), Bursztynowe drzewo 
(1974), Przyszedłem wypełnić (1976), Rozbite 
lustro (1982), Wiersze / Gedichte (1990), Klisze 
i ziarna (1991). Członek ZLP.

S.P. 

(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), Opty-
mizm 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 redak-
cją i przy współautorstwie, powstały trzy 
obszerne pozycje leksykonowe: Bydgoski 
Leksykon Teatralny (2000) z E. Adamus-
Szymborską i Z. Pietrzak, Bydgoski Leksy-
kon 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 ZA-
IKS, SDP RP i SPP. Odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi (2005) i Medalem Kazi-
mierza Wielkiego.

S.P.

szych Panów” (16 programów), a w l. 1978-
1980 „Kabaret Jeszcze Starszych Panów”.

Zm. 4 III 2004 r. w Warszawie, pocho-
wany na miejscowym cmentarzu ewangelic-
ko-reformowanym. Twórca został patronem 
Studia Muzycznego Polskiego Radia PIK, 
Rada Osiedla Fordonu wytyczyła szlak 
turystyczny im. Jeremiego Przybory, imię 
J. Przybory przyjęło w 2016 r. XV Liceum 
Ogólnokształcące. → EB, t. 2, s. 268.

Źródło: J. Borowski, Przybora w Polskim 
Radiu. Postulat pilnej potrzeby, „Z Dziejów 
Polskiej Radiofonii” 2015, nr 2  

S.P.  

RAFELD JULIUSZ – poeta, satyryk, 
prozaik. Ur. 27 IX 1949 r. w Bydgoszczy. 
Z wykształcenia i zawodu inżynier budow-
nictwa po Akademii Techniczno-Rolniczej. 
Poezja, beletrystyka oraz muzykowanie, 
twórczość kabaretowa. Członek grupy „Poeci 
Po Godzinach”. 

Zbiory poezji: Kryształy (1990), Coś do 
powiedzenia (1998), Nadawca nieznany (2006), 
In(tro)spekcja i Ad musicam (2018), Półcienie 
i półtony (2019).  Dwie książki jako e-booki: 
Podwójny blef (2015) i Druga szansa (2017). 

S.P.

RASZKA HELENA (1930-2016) – poet-
ka. Ur. 24 I 1930 r. w Bydgoszczy, do 1939 r. 
mieszkała w Poznaniu, stąd wraz z rodzicami 
została wysiedlona do Generalnej Guberni. 
Od 1945 r. w Gorzowie Wielkopolskim, a od 
1951 r. w Szczecinie. Debiutowała w 1956 r. 
na łamach tygodnika „Ziemia i Morze” wier-
szem Droga. Zbiory poezji: Okruchy bursztynu 
(1959), Inny kraj (1962), Bliżej dna (1965), 
Portret zdziwiony sobą (1966), Liczba pojedyncza 
(1970), Miłość (1981), Liczba mnoga (1982), 
Biała muzyka (1994), Wiersze wybrane (1996), 
Na poboczu (2000), Korzeń i skała (2000), 
Głosy w przestrzeni (2011), Imię własne (2011); 

REDAKCJA LITERACKA POLSKIEGO 
RADIA – dział Rozgłośni Polskiego Radia 
w Bydgoszczy przygotowujący audycje o 
charakterze literackim, oświatowym i nauko-
wym ze specjalnym gatunkiem literackim 
jakim jest słuchowisko; zmiana nazwy: od 
Referatu Literacko-Naukowego w 1945 r. 
(kierownik Zdzisław Kunstman (pseudonim 
Jan Wojakiewicz), potem Jeremi Przybora, 
następnie Stanisław Mędelski), poprzez Wy-
dział Literacki, Redakcję Audycji Literackich 
w 1956 r. (redaktor odpowiedzialny Halina 
Filutowicz), wreszcie Redakcje Literacką PR 
(kolejni kierownicy: Regina Adamczak, Jerzy 
Sulima-Kamiński, Krzysztof Rogoziński). 
Debiut radiowy bardzo często poprzedzał de-
biut prasowy („przedwydawniczy”). W 1990 
r. Redakcja Literacka została przekształcona 
w Redakcję Artystyczną. 

Źródło: Marek Rzepa, Propaganda radio-
wa na Pomorzu i Kujawach, Bydgoszcz 2016 

S.P. 
RESZELEWSKI ZDZISŁAW – poeta, 

krytyk literacki, tłumacz. Ur. 12 VIII 1943 
r. w Mogilnie. Mieszkał między innymi w 
Lublinie, Wrocławiu, Warszawie. W 1973 r. 
przeniósł się do Bydgoszczy. Opanował kil-
kanaście języków, w tym angielski, hinduski, 
japoński, włoski, hiszpański, portugalski, a 
także języki egzotyczne. Tłumaczył literatu-
rę obcą na język polski, propagował polską 
literaturę na świecie. Pisał eseje na temat 
cywilizacji narodów Dalekiego Wschodu.

Najważniejsze przekłady: Miquel De-
libes Pięć godzin z Mariem (1981) – z języka 
hiszpańskiego;  Alan Winnington Miliony 
Fairfaxa (1981) – z języka angielskiego; Sa-
nyuu tei Enchoo Dziwna historia o upiorach z 
latarnią w kształcie piwonii (1981) – z języka 
japońskiego; Razipuram Karistzunaswami 
Narayana Bogowie, demony i inni... (1982) – z 
języka angielskiego; Tomie Oohara Nazywa-
no ją En (1984); Władimir Erman i Eduard 
Tiomkin Mity starożytnych Indii (1987), Bortolo 
w królewskim pałacu – bajka włoska, Wyprawa 
po słońce – bajka indiańska. W Indiach ukazała 
się pod redakcją Z. Reszelewskiego Współcze-
sna poezja polska – antologia oraz Znaki życia i 
miłości antologia polskiej poezji kobiecej (1980)  
W 1981 r. otrzymał nagrodę literacką tygo-
dnika „Faktów”. Zbiór wierszy pośmiertnie: 
W innym wymiarze (1996). Członek ZLP 
(1981-1983). Zm. 27 XII 1983 r.

DTL

słuchowiska poetyckie w Rozgłośni Polskiego 
Radia w Szczecinie. W 1998 r. Nagroda Ar-
tystyczna Miasta Szczecina, Brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2010). 
Członkini ZLP w l. 1960-2016. Zm. 11 V 2016 
r. w Szczecinie, pochowana na Cmentarzu 
Centralnym, w 2005 r. jej imię przyjęła SP 
nr 7 w Szczecinie.

Źródło: Erazm Kuźma, Maria Kowa-
lewska, Pisarze Pomorza Zachodniego, Gdańsk 
1967

S.P.      
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RöSLER CLEMENS CONRAD (1896-
1980) – poeta, prozaik, satyryk, publicysta. 
Ur. 21 II 1896 r. w Bydgoszczy, po 1945 r. 
mieszkał w Lehrte. Przez bydgoskich Niem-
ców określany jako unser Heimartschiftsteller 
(nasz ojczyźniany poeta). Debiut w 1917 r. 
w „Kölnischen Zeitung”, wiersze, ballady, 
opowiadania, felietony w „Deutsche Rundsa-
chau” w Bydgosczy, współpraca z Deutschen 
Bühne (Niemiecka Scena). Zbiory wierszy 
Irgendwo in der Welt (Gdziekolwiek w świecie; 
1973), Reif auf der Bäumen (Dojrzałość z drzew; 
1980) oraz opowiadań Gestern und heute 
(Wczoraj i dziś; 1975) i Ich war glücklich dort 
(Ja byłem tu szczęśliwy; 1978). Zmarł 26 VIII 
1980 r. w Marburgu nad Lahnem.   

Źródło: Wilfried Samel, Clemens Conrad 
Rösler, „Bromberg” 1996, nr 10, s. 6-7.

S.P.

L I T E R A T U R A  Z  B Y D G O S Z C Z Y
ROGOWSKI WIESŁAW (1930-2002) – 

poeta, prozaik, dramatopisarz, dziennikarz, 
animator kultury; pseudonimy literackie 
Tadeusz Lembowicz lub Kellog Benjamin Jr. 
Ur. 6.VI.1930 r. w Inowrocławiu. Ukończył 
Liceum Ogólnokształcące we Włocławku i fi-
lologię polską na UMK w Toruniu. W l. 1947-
1948 należał do OM TUR we Włocławku, w 
l. 1948-1950 do ZMP, a w l. 1952-1990 do 
PZPR. Od 1953 r. do 1959 r. pracował jako 
dziennikarz w bydgoskiej rozgłośni Polskiego 
Radia, kierując m.in. redakcją literacką. Na-
leżał do kolegium redakcyjnego czasopisma 
„Pomorze”, w l. 1960-1964 był kierownikiem 
Wydziału Kultury PWRN w Bydgoszczy. Był 
jednym z założycieli dwutygodnika „Pomo-
rze” oraz Kujawsko-Pomorskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego. 

W 1964 r. przeniósł się do Szczecina, 
gdzie pracował w rozgłośni radiowej (1964-
1966) na stanowisku kierownika programo-
wego, a następnie redaktora naczelnego 
(1966-1971), był też redaktorem naczelnym 
„Głosu Szczecińskiego”. W grudniu 1970 r. 
został sekretarzem ds. propagandy KW PZPR 
w Szczecinie, lecz po kryzysie politycznym 
przeniósł się do Warszawy. W l. 1971-1972 
kierował Agencją Robotniczą, a następnie 
„Głosem Pracy” (1972-1980). Był zastępcą 
redaktora naczelnego miesięcznika „Nowe 
Drogi”, a od 1983 do 1990 r. redaktorem 
naczelnym tygodnika „Argumenty”. 

Debiutował w 1949 r. na łamach dwu-
tygodnika „Razem” opowiadaniem Pietrek. 
Oprócz wierszy i opowiadań pisał słuchowi-
ska radiowe, teksty publicystyczne, felietony 
i eseje. 

Zbiór wierszy: Ballady i wiersze (1960); 
powieści, w tym dla młodzieży: O chytrym 
gburze i trzech synach rybaka (1958), Przedziw-
ne przygody żołnierza Słobody (1960), Miasto 
(1961), Noc (1961), Trója ze sprawowania 
(1962, 1967, 1970), Spotkanie na skraju cienia 
(1963, 1966, 1989), Kamienny bruk (1966, 
1989), Niepewność (1968, 1989), Zielone czyli 
wakacje w Dłusku (1971, 1984), Owoc w dłonie 
(1973, 1988), Złota czasza księcia Bogusława 
(1973), Neseser Marii Visconti (1974), Awa-
ria (1975), Zaległy wyrok (1978), Śmierć pod 
Obidową (1980), Biały punkt (1986), Ruch 
okrężny (1988), Odmiana (1989), Pomorska 
ballada (1989), Guz (1990), Jeśli już mam 
umrzeć… (1990), Nie wykiwasz mnie, stary… 
(1991), Twardziel (1991); dramaty: Człowiek, 
który umarł młodo, Spotkanie na skraju cienia, 
Tariki (1967). Janusz Nasfeter (1920-1998) w 
1967 r. wyreżyserował film Długa noc według 
powieści Noc (premiera w 1988 r.). 

W Rogowski otrzymał m.in. nagrodę 
im. Bolesława Prusa II stopnia, nagrodę 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy 
za twórczość literacką, nagrodę II stopnia 
Ministra Obrony Narodowej. Odznaczony 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Członek ZLP. 
Zm. 31 V 2002 r. w Warszawie, pochowany 
na Cmentarzu Komunalnym (Południowym) 
w Warszawie.

Źródło: Lesław Barterski, Polscy pisarze 
współcześni. Leksykon, Warszawa 1995

S.P.

ROQUETTE OTTO (1824-1896) – 
poeta, prozaik. Ur. 19 IV 1824 r. w Kroto-
szynie w rodzinie hugenotów, która w 1658 
r. schroniła się w Brandenburgii, od 1833 r. 
w Bydgoszczy, (ojciec radca Sądu Krajowego 
Louis Jean Roquette; 1796-1857) prowadziła 
salon literacko-artystyczny. O. Roquette 
uczył się w Königlisches Friedrich-Wilhelm 
Gymnasium (Królewskie Gimnazjum Fryde-
ryka Wilhelma), kończąc kształcenie na tym 
poziomie we Frankfurcie nad Odrą. Od 1845 
r. studia filologiczne, historyczne i lingwi-
styczne w Berlinie, Heidelbergu i Halle. Od 
1862 r. docent literaturoznawstwa i stylistyki 
w berlińskiej Kriegsakademie i Uniwersyte-Kriegsakademie i Uniwersyte-i Uniwersyte-
cie Berlińskim, od 1869 r. profesor historii, 
literaturoznawstwa i języka niemieckiego na 
Politechnice w Darmstadt, zm. 18.III.1986 
r. Epopeje: Waldmeister Brautfahrt (Leśniczy 
Brautfahrt; 1852), Leiderbuch (Zbiór pieśni; 
1852) Tag von St. Jacob (Dzień świętego Jaku-
ba; 1853), Heinrich Falk (1858), Rebenkranz 
zu Waldmeisters silberner Hochzeit (Wieniec na 
srebrne wesele leśniczego; 1876), zbeletryzowane 
wspomnienia Siebizig Jahre. Geschichte meines 
Lebens (Siedemdziesiąt lat. Historia mojego życia; 
1894). Zm. 18 III 1896 r. w Darmstadt.

Źródło: Elżbieta Nowikiewicz, Wspomnie-
nia o salonie rodziny Roquette, „Kronika Byd-
goska“ 2001, t. XXIII, s. 302-311, W. Kosch, 
Deutsches Literatur-lexicon, Bern 1968

S.P.

ROSKOWSKI FRIEDERIKE Willhel-
mine Clara von (1828-1889) – powieściopi-
sarka niemiecka, ps. Marie von Roskowski, 
Gerd von Osten, Friedrich Clar. Ur 12 X 
1828 r. w Bydgoszczy, pochodziła z rodziny 
ziemiańskiej, osiadłej od 1775 r. w Pru-
sach Wschodnich i w Wielkopolsce (pow. 
krotoszyński). Przez pewien czas prowadziła 
księgarnię. Związana z ruchem liberalnym; 
pierwsza część jej Historii niepolitycznych 
(Unpolitische Gesichten) została skonfiskowana, 
a autorce postawiono zarzuty; ostatecznie 
została uniewinniona. Książka ukazała się w 
1869 r. Pisarka poruszała tematy narodu i 
państwa polskiego w odniesieniu do zabor-
ców; powstaniu styczniowego poświęcona 
została powieść Ein Sohn Polens (Syn Polski). 
Pisała utwory historyczne i obyczajowe. 
Powieści: Die Eroberung Nischnois (Zdobycie 
Nischnois; 1857) Anno 1724, Zur Charakteristik 
der polnischen Herrschaft (Rok 1727. Przyczynek 
do charakterystyki polskiego prawa; 1862), Weit 
über Land und Meer (Daleko za lądem i morzem; 
1869), Aus Korsika (Z Korsyki; 1864), Deutsche 
Sklaven oder Kolonisten in Brasilen (Niemieccy 
mieszkańcy lub koloniści w Brazylii; 1862), , 
Noch ist Polen nicht verloren (Jeszcze Polska 
nie zginęła; 1863), Im Busch: oder den dumme 
Hans (W buszu lub głupi Hans; 1880), Ein 
Sohn Polens (Syn Polski; 1886), Der Mayadar 
(Iluzoryczy; 1920); nowele: Die beiden Cou-
sinen (Oboje kuzyni; 1857), Polnische Mütter 
(Polskie Matki; 1860), Für eine müßige Stunde 
(O daremnej godzinie; 1862), Vannina (1886), 
Die Grafenbraut (Narzeczona hrabiego; 1888), 
Augen Auge (Strzelanie oczami; 1880); opowi-
adania i zbiory opowiadań: Nach anderthalb 
Jahren (Po półtora roku; 1863), Stralsund und 
Oelpern (1870); zbiory opowiadań dla dzieci 

i młodzieży: Alexiej und Aphaka (1857), Zwei 
Jahre auf Saint Domingo (Dwa lata na Saint 
Domingo; 1859), Wege zum Glück (Droga do 
szczęścia; 1802). 

Zm. 11 X 1889 r. w Hamburgu.

Źródło: Harald Schäfer, Beiträge zu einem 
biographischen Lexikon der Deutschen aus dem 
Raum der Provinz Posen, Herne 2003, s. 288-
289; Marek Romaniuk, Roskowski Friederike 
Wilhelmine Clara von; [w:] Bydgoski słownik 
biograficzny, t. V, s. 101.

RZEPECKA ALINA – poetka. Ur. 15 
I 1960 r. w Lipnicy (Lëpińce), pow. Bytów. 
Ukończyła WSP Bydgoszcz, kierunek mate-

matyka w 1982 r. Pracowała w bydgoskich i 
podbydgoskich szkołach jako nauczycielka 
matematyki. Zbiory poezji: Bezsenność (2006), 
Oswajanie snów (2014), Punkty styczności 
(2017). Jest autorką tekstów piosenek na 
dwóch płytach: Wigilianki (muz. Małgorzata 
Wąsikowska), To ja kobieta (muz. Kazimierza 
Żarski). Członkini RSTK Bydgoszcz, Gdań-
skiego Klubu Poetów i Grupy Literackiej 
„Dysonans” we Wrocławiu.

S.P.  
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„SALON LITERACKI” – zainicjowany 
przez aktorów Warszosława Kmitę i Wiesła-
wa Rudzkiego cykl imprez w Spółdzielczym 
Klubie Kulturalno-Oświatowym „Jupiter”, 
prezentujących twórczość bydgoskich 
literatów w latach 1976-1979. Spektakle 
o charakterze teatralno-muzycznym z 
bogatą scenografią oparte były o utwory 
Andrzeja Baszkowskiego, Zdzisława Prussa, 
Krzysztofa Nowickiego; w 1987 r. Salon Li-
teracki w BWA dla Kazimierza Hoffmana. 
Charakter salonu artystyczno-literackiego 
miały też spotkania w mieszkaniu Joanny 
Jonscherowej Witt (1914-1982) i Małgorza-
ty Szułczyńskiej (Salon „Pod Trzynastką”, 
ul. Śląska 13/1) (1957-2003), a od 2012 r. u 
Aliny Rzepeckiej (ul. Janikowska 2), zwane 
Rzepczorkami (Rzepecka-Wieczorek).

S.P.

SAŁDECKA-KIELAK KAROLINA – 
poetka. Ur. 11.VIII.1923 r. w Bydgoszczy, 
polonistka i romanistka, doktor nauk hu-
manistycznych, redaktorka kwartalnika → 
„Fabularie”. Zbiory wierszy Na własne oczy 
(2011) i Psi blues (2016), powieść Psycho 
killer (2016), monografia literaturoznaw-
cza Żyjemy wciąż jeszcze na rusztowaniach. 
Wizerunek kobiety w polskich powieściach doby 
realizmu socjalistycznego (2013).

Źródło: Bydgoska konstelacja literacka, 
red. Wojciech Banach, Jolanta Baziak, 
Bydgoszcz 2017

S.P.

SCHULZ ALBERT (1862-1893) – pro-
zaik, wydawca, ps. San Marte. Ur 8.V.1862 
r. w Schwedt, do Bydgoszczy przybył z 
Magdeburga w 1837 r. Oprócz własnej 
twórczości zajmował się dokumentacją 
folkloru, wydając w Bydgoszczy zbiór Gro-
ßpolens Nationalsagen Märchen und Legenden 
(Wielkopolskie sagi, baśnie i legendy; 1842) 
oraz pisząc biografię Leben und Dichten de 
Wolfram von Eschenbach (Życie i wiersze Wol-
frama von Eschenbach; 1836-1941). W 1848 r. 
wydał Die polnische Königssage (Polska saga o 
królu). Zm. 3.VI.1893 r. w Magdeburgu.

S.P.

SIEMIŃSKA LUCYNA – poetka, kry-
tyk literacki. Ur. 6.X.1962 r. w Bydgoszczy, 
studia pedagogiczne na WSP (1988) oraz 
podyplomowe na kierunku bankowość na 
UMK (1995). Praca w bydgoskim oddziale 
ZUS (1981-1983), Oddziale Banku Han-
dlowego (1990-2001), Kredyt Banku S.A. 
(2001-203), Banku Zachodnim WBK S.A. 
(2013-2014) i od 2005 r. ponownie w ZUS. 
Zbiory wierszy: Bliżej… (2006), Latawcom 
nie potrzeba skrzydeł (2007), Pryzmaty myśli 
(2008), Niebo nad słonecznikami (2009), 
Ucieczka w sen (2011), Wspomnienia o bło-
gosławionym ks. Jerzym Popiełuszce – wierszem 
(2015), Dogonić chwilę (2015), Ulice miasta 
(2017); zbiór opowiadań Weekend z Rudą i 
inne opowiadania (2014). 

S.P.   

SIWIEC BARTŁOMIEJ - poeta, pro-
zaik, dramatopisarz, krytyk literacki. Ur. 
4.IV.1975 r. w Bydgoszczy. Ukończył poli-
tologię ze specjalizacją dziennikarską na 
WSP w Bydgoszczy i studia podyplomowe 
z zakresu archiwistyki na UMK w Toruniu. 
Autor powieści: Zbrodnia, miłość, przeznaczenie 
(2010), Autodestrukcja (2014), Przypadek Pana 
Paradoksa (2016), 16 schodów (2018), zbioru 
opowiadań Wszyscy byli umoczeni (2015), zbio-
rów wierszy: Instrukcja zabicia ptaka (2016), 
Matka i róża (2017), Przepompownia (2019) 
oraz niepublikowanych dramatów: 64 pozycje 
z życia szachisty (2012), Wyszła z domu (2013), 
Skóry (2014), Anyżek (2015). Członek SPP.

S.P.

SIWIEC MAREK KAZIMIERZ - poeta, 
filozof. Ur. 3.IV.1950 r. w Kętrzynie; mia-
stem jego młodości był Olsztyn, od 1973 r. 
Bydgoszcz. Ukończył prawo w Uniwersyte-
cie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1972) 
oraz filozofię w Uniwersytecie Warszawskim 
(1975). W UW uzyskał doktorat z filozofii 
(1986). Habilitował się w UMK (2007) na 
podstawie pracy Los, zło, tajemnica. Ku twór-
czym źródłom poezji Aleksandra Wata i Czesława 
Miłosza (2005). Debiutował w „Poezji” w 
1975 r. Profesor Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. Przewodniczący 
Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzy-
stwa Filozoficznego (od 2012 r.). Członek 
BTN. W czasopiśmie naukowym „Filo-Sofija” 
redaguje dział Filo-Sofija i poezja.

Zbiory wierszy: Odwrócone lustro (1979), 
Twój świt ucieka nad ranem (1984), Kostka 
(1990), Żyłka (2011), Kto (2013), Blask 
(2018), Przebłysk, wiersze londyńskie (2019). 

Autor rozpraw i szkiców z estetyki m. 
in. o współczesnych poetach: Zbigniewie 
Herbercie, Czesławie Miłoszu, Stanisławie 
Grochowiaku, Kazimierzu Świegockim, 
Kazimierzu Hoffmanie. Nagroda imienia 
Ryszarda Bruno-Milczewskiego (2015), na-
groda Bydgoska Literacka Nagroda Roku 
„Strzała Łuczniczki” (2018). 

Krzysztof Derdowski poświęcił jego 
twórczości książkę Kto w wielkiej gonitwie 
życia… Rzecz o poezji Marka Kazimierza Siwca 
(2015). 

S.P.
SLAM POETYCKI (SLAM POETRY) 

– spektakularna prezentacja utworów 
poetyckich, wywodząca się ze sztuki per-
formance, ang. slam = trzaskać, miażdżyć, 
ostro krytykować. Ta forma prezentacji 
narodziła się w 1986 r. w Chicago; w 2003 
r. w Teatrze Stara Prochownia w Warszawie. 
Prezentacja trwa kilka minut (zazwyczaj 
trzy) i, mając charakter turnieju, oce-
niania jest przez publiczność okrzykami, 
dogadywaniem, oklaskami bądź gwizdami. 
Prezentacje miewają charakter multime-
dialny. Idea slam poety opiera się w główniej 
mierze na przekonaniu, że wartościowa 
poezja to ta, która broni się w przestrzeni 
społecznego oddziaływania.

W Bydgoszczy comiesięczne prezen-
tacje slamowe w klubie zwanym Fabryką 
Rzeźb Gadających ze Sobą „Mózg” przy ul. 
Gdańskiej 10, zainicjowane zostały przez 

SŁUCHOWISKA RADIOWE – podsta-
wowy gatunek dramaturgii radiowej operu-
jący specyficznymi środkami wyrazu, czyli 
głównie dialogami, efektami akustycznymi, 
muzyką; w bydgoskiej Rozgłośni Polskiego 
Radia słuchowiska przedstawiano – obok 
adaptacji dramatów scenicznych – w ramach 
Teatru Wyobraźni; pierwszym zachowanym 
w archiwum Polskiego Radia PIK słuchowi-
skiem była Zbigniewa Lengrena Pieśń dżungli 
w reżyserii Zenona Jarugi w 1950 r.; pierw-
sze specjalnie napisane dla bydgoskiego 
teatru radiowego słuchowiska to: Zdzisława 
Kunstmana (pseudonim Jan Wojakiewicz) 
Powrotna fala, Stanisława Harpego Koniec 
świata, Zdzisława Arentowicza (1890-1956) 
Powrót Andrzeja, Tadeusza Kańskiego SOS. W 
słuchowiskach specjalizował się, pracujący w 
latach 1955-1990 w Redakcji Literackiej PR → 
Jerzy Sulima-Kamiński; pisali je także Regina 
Adamczak, Michał Jagodziński, Zdzisław 
Pruss, Krzysztof Rogoziński, a wykonywali 
najczęściej aktorzy Teatru Polskiego, choć 
mniejsze role grali również pracownicy radia; 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
m.in. słuchowiska o tematyce społeczno-
psychologicznej nadawano raz w miesiącu; 
rozgłośnia bydgoska była organizatorem 
ogólnopolskich konkursów na scenariusz 
słuchowiska; laureatami byli m.in. Michał 
Jagodziński, Krzysztof Nowicki, Stefan Pa-
stuszewski, Krzysztof Rogoziński.  

S.P. 

Zuzannę Szmidt w grudniu 2015 r. pod 
nazwą Tupot Poetycki; największa liczba 
uczestników – 200; odbywający się co mie-
siąc z wyjątkiem okresu wakacyjnego.

S.P.

VII edycja konkursu
 „Inspiracje  Wierzchowskim ”

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

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

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

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

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

Miesięcznik Literacki „AKANT”
i Fundacja POLSKA KORONA
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w numerze:

Fundatorzy Akantu
Bohdan Andrijew 
Wojciech Bieluń 

Ryszard Burchard
Tadeusz Dejnecki
Zygmunt Dekiert

Piotr Dmochowski
Mateusz Dworek

Łucja Fice
Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji 

- Gniezno
Otton Grynkiewicz

Katarzyna Grażyna Jeziółkowska
Ryszard Jacek Juszczyk
Dagmara Kacperowska

Wojciech Karpiński
Robert Kurpios 
Henryk Kusek

Paweł Kuszczyński
Andrzej Kobiak
Zdzisław Koryś
Andrzej Kotin

Zbigniew Kwieciński
Daria Łamejko
Teresa Nowak

Maria Nowakowska
Krzysztof Stefan Piosik-Wagner

Włodzimierz Rutkowski
Edward Stańczak

Jan Kaziemierz Wawrzyńczyk
Mirosław Welz

Grażyna Wojcieszko
Jerzy Beniamin Zimny

Wydano przy dofinansowaniu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jan Chmurowicz, Artylerzysta Piłsudskiego, 
Warszawa 2019, Agencja Wydawnicza Cinderella 
Books, ss. 224

Jan Polakowski, Portier i inne opowiadania, Kar-
ków 2019, Instytut Literatury, ss. 152

Stefan Türschmiel, Tancerz, Kraków 2019, 
Instytut Literatury, ss. 130

Andrzej Dorobek, Pas-janus, Warszawa 2018, 
Oficyna Wydawnicza Wolumen, ss. 102

Janusz Bernatowicz, Przedsmak raju, Augustów 
2019, Wydawnictwo Autorskie, ss. 176

Miejsce i ludzie. 30 lat działalności KPCEN w Byd-
goszczy 1989-2019, red. Anna Rupińska, Bydgoszcz 
2019, KPCEN, ss. 286

Krzysztof Janusz Lesiński, Mamo nie ma odpowie-
dzi, Bydgoszcz 2019, Wydawnictwo Artystów i Pisarzy 
Polskich, ss. 76

Dariusz Tomasz Lebioda, Odwieczny ogień. Życie 
i twórczość Jidiego Majii, Bydgoszcz 2019, Biblioteka 
Tematu, ss. 276

Operacja „Zona”. Wizyta papieża Jana Pawła II 
w Katowicach w 1983 roku w dokumentach Służby 
Bezpieczeństwa, red. Anna Badura, Grzegorz Kołek, 
Tomasz Marszałek, Agnieszka Przewłoka, Katowice 
2019, IPN, ss. 448

Jacek Durski, Okno, Lublin 2019, Wydawnictwo 
Norbertinum, ss. 212

Ryszard Sidorkiewicz, Ruchome obrazki (wiara, 
nadzieja, miłość), Częstochowa 2019, Towarzystwo 
„Galeria Literacka”, ss. 64

Stefan Marian Żarów, Podkarpackie ślady Pegaza, 
Rzeszów 2019, Mieleckie Towarzystwo Literackie, 
ss. 180

Sławomir Krzyśka, Z nowej kolekcji bibliograficznej 
z XIX i XX w., Poznań 2019, Muzeum Archidiece-
zjalne w Poznaniu, ss. 20

Jerzy Stachura, Wiersze, które zapomniałem napisać, 
Gdynia 2019, Wydsawnictwo Autorskie, ss. 58

Ludwik Filipczak, Porządki, Pelplin 2019, Wy-
dawnictwo „Bernardinum”, ss. 52

Iwan Złatokudr, Dumsuwij, Lwów 2018, Wydaw-
nictwo Społom, ss. 72 

Nadesłane

Emil Bala l Grzegorz Bazylak l Jakub Bierówka l Anna Błachucka l Patrycja Cieślak 

Ludwik Filip Czech l Dorota Czerwińska l Zygmunt Dekiert l Małgorzata Fabrycy 

Barbara Filipiak l Szymon Florczyk l Barbara Gębarowska l Stanisław Grabowski 

Jerzy Grupiński l Jarosław Stanisław Jackiewicz l Sebastian Jabłoński l Jacek Jaszczyk 

Rafał Jaworski l Julia Klyta l Małgorzata Anna Bobak Końcowa l Eugeniusz Koźmiński 

Robert Kurpios l Paweł Kuszczyński l Sławomir Krzyśka l Daria Łamejko l Maria Majewska 

Adam Michalak l Jacek Mroczek l Ariana Nagórska l Krzysztof Nurkowski l Janusz Orlikowski

Azja Paronom l Karol Pastuszewski l Stefan Pastuszewski l Marek S.Podborski 

Zuzanna Przeworska l Karol Dusza Roztocki l Julia Rybicka l Helena Dobaczewska-Skonieczka

Aleksander Sławiński l Iza Smolarek l Wacław Ṧmid l Marcin Stachelski 

Wojciech Bieluń-Targosz l Barbara Tylman l Angelika Włusek l Tadeusz Zawadowski 

Karol Zieliński l Grzegorz Zientecki l Jerzy Beniamin Zimny


