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Arkadiusz Zając - z cyklu obrazów „Ambient”
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„Taras” 2012, akryl, płyta, 38x50 cm
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SŁOWO OD REDAKCJI

galeria 26      

ani tematyki, ani czekających Państwa impresji .  
W poezji… z poezją… dla poezji trzeba by napi-

sać osobny artykuł wstępny, jeśli przyjąć, że zostało 
jeszcze tysiąc wolnych znaków z dozwolonego mak-
simum . Nazwiska poetów mówią znacznie więcej . 

W Galerii pojawił się nowy dział (z  nadzieją 
na trwałość w ramówce numerów) – DRAMAT – 
z fragmentem sztuki Jacka Gierasińskiego pt . „Śladem 
jutra” . Warto dodać, że autor powrócił do niej po 
wielu latach przerwy, dokończył i poszedł za ciosem 
– pisze kolejne . Może książka…? No, tak – lato jest 
niebezpieczne, czeka… 

Marian Panek konwersuje z Krystianem Piwowar-
skim o pisaniu, pomysłach i ostatniej książce – „Wię-
cej gazu, Kameraden!” . Objęta patronatem MKiDN 
i wydana nakładem warszawskiego Wydawnictwa 
W .A .B . w 2012 roku była szeroko komentowana 
w ogólnopolskich mediach oraz zdobyła uznanie 
czytelników i recenzentów . 

Wyczerpując przysługujący limit znaków, trzeba 
wspomnieć jeszcze o Wasylu Słapczuku – ukraińskim 
pisarzu, który odwiedził Częstochowę 19 kwietnia 
2013 roku z promocją swojej ostatniej, ale pierwszej 
przetłumaczonej na język polski, książki („Kobieta ze 
śniegu”) . W tym numerze (w PRZEKŁADACH) 
prezentujemy fragment jego najnowszej opowie-
ści – „Księga zapomnienia” . Za kanwę posłużyły 
dramatyczne doświadczenia wyniesione z  wojny 
afgańsko-rosyjskiej, w której autor brał udział i został 
trwale okaleczony . 

Galeria istnieje i  rozrasta się o nowe przestrze-
nie sztuki – dlatego tak istotną jej częścią staje się 
prezentacja malarstwa częstochowskich artystów . 
W Galerii 26 swoje prace prezentuje Arkadiusz 
Zając – wielokrotnie nagradzany, wystawiający poza 
Częstochową i poza Polską, wieloletni redaktor „Alei 
3” odpowiedzialny za oprawę plastyczną pisma . 
I znów – kobiety… niebezpieczne, obezwładniające, 
nieprzeniknione jak lato… 

Wiesław (primo pseudo)„Kardynał” (secondo 
pseudo) „Misiosław” Wyszyński jako stary, dobry, 
lecz niezmiennie cierpiący duszy katusze Werter – 
jeszcze wiosenny, choć już poddający się szaleństwu… 
przed swoją „sześćdziesiątką” .

A Syriusz? W mitologii egipskiej przynależał 
bogini Izydzie .

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 

(Redaktor naczelna)

Syriusz na sklepieniu nieba… kanikuła albo psia 
gwiazda… powietrze wibruje od nadmiaru ciepła… 
lato . Jasność zdaje się trwać w nieskończoność, jakby 
chciała nadrobić swoją przedwiosenną leniwość… 
truskawki, pomarańcze i róży róż . 

Lato jest kulminacją życia, przechadza się ulicami 
miast w najpiękniejszych sukienkach, jędrne, smukłe 
i muśnięte słońcem jak dziewczyna z  „Pierwszego 
kroku w chmurach” Hłaski . Na granicach pól, na 
ugorach – makowo, chabrowo, w rumiankowy 
deseń . W końcu lato gra dzwoneczkami łyżeczek, 
rozbłyskuje szczebiotem i  przemyka szeptem pod 
parasolami kawiarenek tętniących gwarem długo w 
noc . Lato jest niebezpieczne – znużone upałem zalega 
w cieniu, czeka… Lato jest kobietą .  

I być może dlatego 26 numer Galerii jest tak ko-
biecy, choć tylu w nim mężczyzn . Jego kobiecość od-
zwierciedla się w różnorodności tematyki – począw-
szy od 70 . rocznicy rzezi wołyńskiej i przypomnianej 
przez Panią Bożenę Gorską postaci Dory Kacnelson . 
Ta urodzona w Białymstoku (1921) polska historyk, 
literaturoznawczyni i  slawistka, badaczka dziejów 
Kresów Wschodnich i polskich zesłańców – obok 
Zygmunta Jana Rumla i Wiktora Poliszczuka – zo-
stała patronką ogólnopolskich obchodów tej trudnej 
i dramatycznej rocznicy wydarzeń, które wciąż dzielą, 
a zarazem nierozerwalnie wiążą Polaków i Ukraińców . 
Dlatego w ramach szeroko zakrojonej debaty histo-
rycznej przywołujemy rozważania Wojciecha Pestki, 
który przypominając o V przykazaniu, jednocześnie 
odwołuje się do głęboko zakorzenionego w chrześci-
jaństwie wybaczenia i pojednania . 

Wśród rozważań stricte literackich Leszek Żuliński 
koncentruje się na zagadnieniu młodej poezji… czy 
w ogóle istnieje cokolwiek w pisaniu, czemu można 
by przypisać cechę młodości, moderny, żywiołowo-
ści? A w debiutach liryka Pauliny Surmy oraz proza 
Diany Walawender i wyróżniona laurami twórczość 
publikującej już w Galerii Agaty Grochowskiej . 

Dział prozy byłby w wyjątkowo męskim stylu, 
gdyby nie intensywne w nastrojach opowiadania Idy 
Łubińskiej . Na łamy Galerii powraca kolejna część 
powieści epistolarnej Wojciecha Kajtocha – „Listy 
z Moskwy” . Konrad Ludwicki upodobał dla siebie 
miniaturowe formy fabularne – miniaturowe także 
ze względu na opis klaustrofobicznej przestrzeni . 

Wyjątkowość prozy wyznaczają także dwa teksty 
– „Człowiek ze szramami na dłoniach” Janusza Miel-
czarka oraz fragment „Mgły” śp . Wojciecha Kopciń-
skiego – ale w tym przypadku nie zdradzę zawczasu 



POŻEGNANIE

4 galeria 26

Andrzej Kalinin

WSPOMNIENIE O ANDRZEJU IWIŃSKIM
(1934 - 2013)

nym do tego wyszynkiem . Całe przedszkole 
wiedziało potem, że ten pan, co w teatrze 
udaje Króla Maciusia I, jest narzeczonym 
naszej Ani . Do mnie zaś od tej pory mówił 
„Kochany teściu” .

I to był właśnie cały Jędruś . Zawsze po-
godny, życzliwy ludziom, z ogromnym poczu-
ciem humoru i z tą swoją charakterystyczną, 
malutką sylwetką .

Nieodżałowanej pamięci Marek Pere-
peczko, kiedyś dyrektor częstochowskie-
go teatru, zwykł był mawiać, że Jędrusia 
Iwińskiego chętnie nosiłby sobie w buto-
nierce zamiast kwiatka . Co przy różnicy 
wzrostu obu panów wydawało się zupełnie 
 

możliwe . Jędruś był przecież szczuplutki, 
drobniutki, tyle że z sercem dla ludzi wielkim 
jak dzwon . Z  tej swojej charakterystycznej 
postury potrafił jednak uczynić wielki poży-
tek . Ileż to znakomitych ról, teatralnych czy 
filmowych, zagrał dzięki temu . Na przykład 

27 marca 2013 roku, w dniu Międzyna-
rodowego Święta Teatru, zmarł nagle wybitny 
aktor Teatru im . Adama Mickiewicza w Czę-
stochowie, Andrzej Iwiński .

Razem z nim odszedł też niestety kawałek 
naszego częstochowskiego teatru . Bo Andrzej 
był przecież taką jego ikoną, legendą  i ulu-
bieńcem publiczności . Zawsze, gdy pojawiał 
się na scenie, wywoływał burzę oklasków, 
a potem salwy śmiechu .

Ostatni raz zagrał dla nas 17 marca 2013 
roku w spektaklu „Przyjazne dusze” w reżyserii 
Jerzego Bończaka, gdzie wcielał się w Anioła 
Stróża . W kilka dni potem dotarła do nas owa 
tragiczna wiadomość, w którą aż uwierzyć było 
trudno . Że Andrzej Iwiński nie żyje .

Nie do wiary – mówiliśmy – bo przecież 
tak jeszcze niedawno wszędzie Go było pełno . 
Jak zawsze zresztą, bo tak bardzo kochał życie, 
lubił fajne towarzystwo, ładne kobiety i nie 
gardził trunkami .

- Ale tylko i wyłącznie z dobrą zakąską 
– jak miał zwyczaj mawiać żartobliwie . Za-
przyjaźniony był z wieloma częstochowskimi 
domami, które co tu dużo mówić, bardzo 
sobie to ceniły . Mój dom w Kusiętach również .

Poznaliśmy się dawno temu, bo gdzieś 
w końcu 1970 roku . Andrzej grał wówczas 
główną rolę w sztuce Agnieszki Osieckiej pt . 
„Apetyt na czereśnie”, a  ja dla „Życia Czę-
stochowy” pisałem z tego spektaklu recenzję . 
Potem zatelefonował do mnie z podziękowa-
niami i właściwie od tamtego dnia byliśmy ze 
sobą prawdziwie skumplowani . Z  Jędrkiem 
zresztą inaczej się nie dało, przy Jego serdecz-
ności, bezpośredniości i  poczuciu humoru . 
Z  tego też powodu połączyły nas wkrótce 
nawet więzy rodzinne . Bo oto któregoś dnia 
Jędruś Iwiński przyjechał do nas z kwiatkiem 
w ręku i oświadczył się naszej, 6-letniej wów-
czas, wnuczce Ani . I został przyjęty z koniecz-

Marek Perepeczko i Andrzej Iwiński 
(fotografia ze zbiorów Andrzeja Kalinina)
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niezapomnianą postać Krappa w sztuce Sa-
muela Becketta „Ostatnia taśma” .

Fetowano wtedy w naszym teatrze jubi-
leusz 40-lecia pracy artystycznej Andrzeja . 
Wybrano do tego sztukę niezwykle trudną, 
ale na miarę talentu jubilata, dotyczącą 
spraw egzystencjalnych ale opowiedzianych 
w sposób metafizyczny, odrealniony, bardziej 
symbolicznie niż konkretnie . Reżyserował to 
Antoni Libera, wielki znawca tego autora . 
Jego Beckettowi Andrzej Iwiński potrafił 
nadać to, co w teatrze jest najważniejsze: na-
strój . Wprawić widownię w ów specyficzny 
stan abstrakcji, kiedy wszystko jest zrozumiałe 
choć bardzo odrealnione .

W didaskaliach do tej sztuki autor in-
formuje, że jego bohater o nazwisku Krapp 
powinien: być mały, szczupły, z  sinawym 
nosem, skrzeczącym głosem, krótkowidzem 
w okularach . A  więc jak ulał dla Jedrusia 
Iwińskiego . Nie określa przy tym jego pozycji 
społecznej ani zawodu, ani stanu intelektual-
nego . Trudniejszej roli nie można podobno 
sobie wyobrazić .

Pan Libera opowiadał mi potem (był 
u nas w Kusiętach z Markiem Perepeczko), 
że Andrzej Iwiński już w trakcie prób do 
„Ostatniej taśmy” pieklił się na cały teatr . - Ja 
nie dam rady tym intelektualnym łamańcom 
– krzyczał . A jednak Krapp Iwińskiego to był 
majstersztyk gry aktorskiej . Wielka dramatycz-
na rola wielkiego aktora . Tym swoim nowym 
wcieleniem scenicznym chwycił nas, widzów, 
za serce . Snop światła wydobywał z ciemności 
postać za stołem, na którym stał niegdysiejszy 
już szpulowy magnetofon . Stary człowiek od 
ponad czterdziestu lat nagrywa na nim swojego 
rodzaju kronikę życia . Potem w dzień swoich 
urodzin przesłuchuje tę taśmę . Głos ze sceny to 
głos z magnetofonu i tylko śmiech lub gest, lub 
krótkie słowo komentarza pochodzą od żywego 
aktora . Połączone razem tworzyło wielki teatr .

Albo inny przykład na wielkość tego 
aktora . To było za dyrekcji pana Ryszarda 
Krzyszychy, w teatralnym foyer odbywał się 
wieczór artystyczny prowadzony przez Gosię 
Chojnacką . W programie znalazł się również 

konkurs pod nazwą „żywe obrazy” i  kiedy 
odsłoniła się kurtyna, zobaczyliśmy Andrzeja 
Iwińskiego ucharakteryzowanego i udrapowa-
nego na – nie uwierzycie – „Damę z łasiczką” . 
W objęciach zamiast owej łasiczki trzymał czu-
le Kajtka, czyli zwyczajnego kundla, ulubieńca 
wszystkich mieszkańców Domu Aktora w 
Częstochowie . Brawom nie było końca, a wielu 
z nas tej przezabawnej kreacji nigdy, przenigdy 
Andrzejowi Iwińskiemu nie zapomni .

Bo poczucie humoru Jędruś miał nie-
samowite . Bywał też czasami roztargniony 
i jakby trochę wyalienowany z rzeczywistości . 
Kiedyś z  „Moralnością Pani Dulskiej” nasz 
teatr wyruszał do USA . Na lotnisko jechali 
autobusem przez pół Polski i  Jędruś w tym 
czasie bawił się w najlepsze; jadł, pił, pod-
śpiewywał i dopiero na Okęciu okazało się, 
że zapomniał zabrać z domu koniecznych do 
podróży dokumentów . Cała wyprawa z tego 
powodu miała wziąć w łeb, bo nie można było 
przecież zagrać spektaklu bez pana Dulskiego . 
Perepeczko dzwoni więc do kogoś wysoko 
postawionego w Warszawie, ale tamten mówi, 
że za mało jest czasu, żeby coś załatwić . - Ale 
spróbujcie tego Iwińskiego przemycić jako 
rekwizyt teatralny – radził . On jest przecież 
taki maleńki . W końcu jednak udało się, do-
kumenty na lotnisko dostarczono i nasz teatr 
odleciał po sukcesy do USA .

Przy tych wszystkich swoich zaletach 
potrafił też Jędruś pięknie opowiadać . Ileż to 
uciesznych dykteryjek na swój temat słysze-
liśmy przy różnych towarzyskich okazjach .

A  oto kilka z  nich . Był rok 1963 . W 
Teatrze im . Juliusza Słowackiego w Krakowie 
rozpoczęto właśnie próby do „Marii Stuart” . 
To tym przedstawieniem debiutujący wów-
czas młody Andrzej Iwiński miał rozpocząć 
swoją przygodę z  aktorstwem . - Jakoś zaraz 
na wstępie – opowiadał potem Jędruś Iwiński 
– podszedł do mnie reżyser przedstawienia 
i powiedział: „Panie Andrzeju! Czemu się pan 
tak uparł na to aktorstwo, co? Przecież pan 
ma znakomite warunki, żeby się sprawdzić w 
innym zawodzie . Dżokeja na przykład” .

Albo: rodzony wujek Andrzeja, sławny 
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aktor Władysław Hańcza, gdy usłyszał, że jego 
siostrzeniec ma zamiar studiować w Krakowie 
aktorstwo, powiedział swoim tubalnym gło-
sem: „To znaczy, że tam w Krakowie nawet 
krasnoludków na studia przyjmują” .

Albo ten sam Hańcza, gdy Jędruś po 
ukończeniu krakowskiej Wyższej Szkoły 
Teatralnej pojechał do Warszawy na skuterze 
marki „Osa” (który zresztą otrzymał w nagrodę 
od wujka Hańczy), zapytał go:

- A  jakiś engagement do teatru to już 
masz?

- Tak – odpowiedział Andrzej – do Sło-
wackiego w Krakowie .

- Oj, oj, to niedobrze, wiesz  – zasępił się 
Hańcza .

- A niby dlaczego?
- Bo tam scena ogromna, a ty taki malut-

ki, to i zgubić się łatwo możesz . Lepiej może, 
żebyś sobie jakiś mniejszy teatr znalazł .

Pomimo tych wszystkich żartobliwych 
uszczypliwości Andrzej Iwiński wyrósł jednak 
na aktora wysokiej klasy . Jego dorobek teatral-
ny jest równie duży, jak wysoki artystycznie . 
Kiedyś, gdy był moją gwiazdą w „Ratuszowym 
Salonie Wielkich Częstochowian”, zapytałem 
Go, kogo współcześnie uważa za największego 
polskiego aktora? Na to Andrzej skromnie 
odpowiedział: No, jest nas kilku .

Urodził się w Łodzi, ale jego ród wywodzi 
się z Iwińca na Litwie, gdzie była ich rodzinna 
posiadłość . Ojciec w okresie międzywojen-
nym był dyplomatą w Ambasadzie Polskiej w 
Londynie, mama zaś magistrem farmacji . Tuż 
przed wybuchem II wojny światowej ojciec 
wrócił do kraju, uznając, że tu w ojczyźnie 
i przy rodzinie jest jego miejsce . Zapłacił za 
to najwyższą cenę – został zamordowany w 
obozie koncentracyjnym Gross-Rosen . Był 
bowiem jednym z  ważnych dowódców wy-
wiadu AK .

Mama Andrzeja też zaangażowana była 
w działalność konspiracyjną, w wyniku czego 
znalazła się również w Gross-Rosen i  to na 
oddziale doświadczalnym . Szczęśliwie jednak 
przeżyła ten okrutny czas i osiadła potem w 
Łodzi . Jej ukochany Jędruś ukończył tu pod-

stawówkę, a potem sławne w Łodzi Liceum 
Ogólnokształcące im . Stefana Żeromskiego . 
Mówił potem, że był  zupełną nogą w ma-
tematyce . A maturę zdał jedynie dzięki swej 
wspaniałej nauczycielce i  jej fortelom, które 
miały pomóc autentycznemu, matematycz-
nemu antytalentowi . Studia aktorskie podjął 
jeszcze tego samego roku i była to sławetna 
krakowska Wyższa Szkoła Teatralna . Wybrał 
ją trochę przez przekorę, bo mógł przecież 
studiować w Warszawie, gdzie jego rodzony 
wujek, wielki polski aktor Władysław Hańcza, 
był dziekanem wydziału aktorskiego tamtej-
szej uczelni . Ale Andrzej miał swoje zasady . 
Nie chciał korzystać z żadnej protekcji .

W tych pierwszych i  najważniejszych 
życiowych wyborach zawsze przy Andrzeju 
stała jego wspaniała mama . Z  Nią bowiem 
łączyły go wszystkie najwspanialsze i najbar-
dziej serdeczne więzy przyjaźni i miłości, ale 
też wrodzone obojgu poczucie humoru .

Kiedyś w Kusiętach opowiadał nam przy 
kawie, że gdy pewnego dnia przyjechał z Czę-
stochowy do domu w Łodzi, był trochę po 
nocnej libacji u znajomych . Mama na powi-
tanie objęła Go oczywiście bardzo serdecznie 
i chyba coś poczuła, bo szybko podeszła do 
kredensu, wydostała karafkę z  domową na-
lewką i powiedziała: „Napij się! Bo bardzo nie 
lubię zapachu nieświeżego alkoholu” .

Kiedyś, a grał wtedy w teatrze jeleniogór-
skim, odebrał telegram z wiadomością, że jego 
mama w stanie ciężkim przebywa w jednym 
z  łódzkich szpitali . Oczywiście natychmiast 
załatwił sobie zastępstwo i niezwłocznie po-
jechał do domu . Tam się dowiedział, że na 
mamę zwalił się telewizor z regału .

- I co teraz? – zapytał Andrzej .
- No widzisz przecież – odpowiedziała . - 

Telewizor chodzi, a ja leżę .
Teatr  dla Andrzeja  oznaczał życie .
Opatrzności należy zawdzięczać, że po 

latach występów w teatrach Zabrza, Jeleniej 
Góry i  Radomia, Andrzej Iwiński na stałe 
osiadł wreszcie w Częstochowie . Tu w Teatrze 
im . Adama Mickiewicza stworzył wiele znako-
mitych ról aktorskich, zarówno teatralnych jak 
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i filmowych . Występował w Teatrze Telewizji, 
m .in . w spektaklach „Zorka” i „Łamigłówka” 
w reżyserii Łukasza Wylężałka, „W poszuki-
waniu zgubionego buta” w reżyserii Izabelli 
Cywińskiej .

Został nagrodzony za rolę męską w filmie 
„Darmozjad polski” Łukasza Wylężałka pod-
czas XXII Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni w 1997 roku . Rok później 
otrzymał Złotą Maskę za rolę Felicjana Dul-
skiego w „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli 
Zapolskiej w reżyserii Ignacego Gogolewskie-
go . Tego samego roku został uhonorowany 
Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury .

Jego śmierć zakończyła jeden z  bardzo 
pięknych okresów w kulturze naszego miasta .

Gdy po raz ostatni odwiedził mnie w 
Kusiętach wrócił był akurat z  Irlandii . Tam 
teraz mieszka Jego jedyny syn i najukochańsza 
wnusia Martynka, którą ze względu na odle-
głość niezbyt często mógł odwiedzać .

- I dopiero teraz naprawdę wiem, co to 
jest prawdziwa tęsknota za ukochaną kobietą 
– mówi,ł śmiejąc się . Dlatego zaraz, gdy się 
tylko zestarzeję, pojadę do tej Irlandii, żeby ze 
swoją wnusią być już na stałe . Albo może ona 
wcześniej przeniesie się do Polski, bo tam w tej 
Irlandii pogoda wstrętna, zimna i deszczowa . 
Wtedy będę dopiero szczęśliwy .

 Nie doczekał biedny .
Żegnałem Go w kaplicy przedkremacyjnej 

na częstochowskim cmentarzu komunalnym 
i chciałem w trzy dni potem pożegnać Go nad 
grobem w imieniu wszystkich widzów, jakim 
przez lata całe dostarczał niezapomnianych, 
artystycznych wzruszeń . Nie udało mi się 
jednak . Zagrypiony z dużą gorączką musiałem 
przeleżeć w łóżku, mimo, że ksiądz w kościele 
w Blachowni aż dwukrotnie wzywał mnie do 
powiedzenia kilku słów o zmarłym .

Teraz więc to robię, Jędrusiu!
I żegnam Cię z bolącym sercem .

Andrzej Kalinin

Naszej Koleżance  
Basi Strzelbickiej

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
Henryki Żuk

składają 

Koleżanki i Koledzy z Literackiego  
Towarzystwa Wzajemnej Adoracji 

„Li-TWA”

Panu 
Zbigniewowi Mydze  

oraz całej Rodzinie  
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy 
Stanisławy Mygi z d. Zięba

składa 

Zarząd oraz Członkowie
Literackiego Towarzystwa Wzajemnej 

Adoracji „Li-TWA”

KONDOLENCJE
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Z ostatniej chwili... 

HONOROWY PATRONAT STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO 
NAD OBCHODAMI 80-LECIA URODZIN ANDRZEJA KALININA

Chwała nam!
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23 lutego – wernisaż wystawy Mariana Panka 
w „Konduktorowni”;

27 lutego – promocja tomiku „Antologia 
wierszy część III” poetów Klubu Literackie-
go „Złota jesień”, prowadzenie: Agnieszka 
Złota (w Ośrodku Promocji Kultury „Gau-
de Mater”);

6 marca – promocja książek dla dzieci au-
torstwa Małgorzaty Nowakowskiej-Kar-
czewskiej („Bliżej drugiego nieba” i „Rena, 
lampionowce i  turkusowy ptak”) oraz 
książki Tomasza Barańskiego „Disco śmierć 
i melodia noworomantyczna” (w Ośrodku 
Promocji Kultury „Gaude Mater”);

6 marca – ukazała się „GALERIA” 25;
27 marca – promocja następujących książek: 

„Wczoraj” i  „Słowa i  obrazy” Alicji No-
wak oraz „Pomost” Małgorzaty Kościckiej 

KALENDARIUM    LUTY 2013 – MAJ 2013
(w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude 
Mater”);

12 kwietnia – rozpoczęcie prac redakcyjnych 
nad numerem 26 „GALERII”;

19 kwietnia – spotkanie z  ukraińskim pi-
sarzem Wasylem Słapczukiem i promocja 
jego książki „Kobieta ze śniegu”(w Ośrodku 
Promocji Kultury „Gaude Mater”) .

15 maja – promocja książek Agnieszki Złotej 
„Studium filozofii upadku” oraz debiu-
tanckiego tomiku wierszy „Różne odcienie 
szarości” Macieja Skalika (w Ośrodku Pro-
mocji Kultury „Gaude Mater”) .

28 maja – 60 . urodziny Wiesia „Kardynała” 
Wyszyńskiego .

Rafał Socha

70. ROCZNICA WOŁYNIA
Wołyń… są takie słowa, na których 

dźwięk budzi się pamięć . I  same w sobie 
znaczą – bez zbędnych definicji . Wypowia-
dane z powagą, budzą niepokój i przywołują 
świadomość zdarzeń, nawet jeśli nie były one 
udziałem całego narodu, a jedynie jego części . 

Stąd rok 2013 został ogłoszony ROKIEM 
PAMIĘCI I  UROCZYSTYCH OBCHO-
DÓW 70 . ROCZNICY BANDEROWSKIE-
GO LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO 
NA OBYWATELACH POLSKICH II RP: 
Polakach, Żydach Ukraińcach, Rosjanach, 
Czechach, Ormianach i Romach oraz innych 
mniejszościach . 

Ogólnopolski Komitet Obchodów 70 . 
Rocznicy Banderowskiego Ludobójstwa Na 
Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-
1947 za patronów obchodów obrał Zygmunta 
Jana Rumla (przyjaciela Ukraińców, tortu-
rowanego przez UPA i uznanego za symbol 
męczeństwa Kresowian), Dorę Kacnelson 
(wybitną postać świata nauki, Żydówkę i żarli-

wą patriotkę polską) oraz Wiktora Poliszczuka 
(ukraińskiego patriotę, przyjaciela Polaków, 
niestrudzonego badacza prawdy historycznej) .

 Wydarzenia wołyńskie w szerokiej 
i  głośno wyrażanej świadomości polskiego 
społeczeństwa istnieją od niedawna . Większa 
część tych 70 . lat, jakie dzielą nas od tamtych 
wydarzeń, była wyciszana, a niejednokrotnie 
spotykała się z  nieufnością rdzennych Po-
laków do tych „zza Buga”, „Ukraińców”, w 
końcu repatriantów przesiedlonych na Zie-
mie Odzyskane . Jak wiele musieli przejść, by 
wreszcie odnaleźć spokojne miejsce do życia, 
wiedzą tylko oni sami, przez lata pokrywający 
doświadczenia okrutnego losu milczeniem 
i lękiem o jutro . 

Wszyscyśmy z Ukrainy – bowiem dzisiaj 
Wołyń pojawia się w debatach społecznych, 
politycznych i kościelnych . Dotyka każdego 
z nas . Nie dziwi polaryzacja stanowisk i opinii 
granicząca z konfliktem wielu racji, tak charak-
terystyczna przy omawianiu kwestii ważnych 
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KONKURS „PRAWDA REPORTAŻU” CZAS ZACZĄĆ…
Szanowni Czytelnicy, mamy niewątpliwą 

przyjemność ogłosić rozpoczęcie konkursu 
portalu www .Polscott24 .eu, obejmującego 
formy reportażowe . Nosi on nazwę „Prawda 
reportażu”, a  poświęcony jest pamięci red . 
Kajetana Wojtysiaka (1938-2002), który sam, 
co prawda, reportażystą nie był, wychował 
natomiast kilka znakomitych piór, poru-
szających się w obrębie tej formy prasowej . 
Wiedza, takt i  cierpliwość red . Wojtysiaka 
owocują nadal pracami jego uczniów, którzy 
nie tylko opisują świat, ale też – jak zalecał 
ich dziennikarski mistrz – starają się w nim 
obywatelsko uczestniczyć .

Planowaliśmy rozpoczęcie I edycji w X-le-
cie śmierci Kajetana Wojtysiaka, którego rów-
nież miałem okazję poznać (był wtedy zastępcą 
red . naczelnego „Tygodnika Współczesnego”), 
czyli w grudniu – tak, by konkursowe prace 
mogły spływać znacznie dłużej . Niestety, jak to 
w życiu, nie wszystko udaje się dopiąć na czas .

Dlaczego reportaż? Od niemal 20 lat 
reportaż prasowy (pomijając płaskie opisy eg-
zotycznych podróży) jest niechętnie widziany 
przez wydawców i naczelnych polskich tytułów . 
Publikowany bez cenzury, musiałby pokazywać 
rzeczywistość inną od uznanej za „obowiązu-
jącą” przez propagandę neoliberalnego sukce-
su . Nieco lepiej ma się reportaż telewizyjny 

a (głównie dzięki ośrodkowi wrocławskiemu) 
nie obniżył poziomu reportaż radiowy .

Postanowiliśmy ogłosić konkurs w III 
kategoriach – reportażu prasowego, telewizyj-
nego (materiały prosimy przesyłać na płytach 
DVD) i radiowego (DVD z plikami MP3) . W 
przypadku prac filmowych prosimy o reporta-
że nie dłuższe od 30 min ., w przypadku nagrań 
radiowych – 25 min . Jeśli chodzi o kategorię 
prasową – nie narzucamy Autorom objętości, 
podobnie jak nie staramy się tworzyć zbęd-
nych podziałów tematycznych .

Spectrum wypowiedzi reportażowej za-
wsze było szerokie, chcemy tylko przekonać 
się, czy forma ta ma jeszcze coś do powiedzenia 
w dobie ponowoczesnej i w jaki sposób radzi 
sobie z opisywaniem labilnej rzeczywistości . 
Konkurs adresujemy przede wszystkim do 
młodych dziennikarzy i studentów (nie tylko 
wydziałów dziennikarstwa), toteż nie będą 
brane pod uwagę teksty, nagrania i materiały 
filmowe tych osób, które dłużej niż 5 lat pra-
cują dla różnych redakcji .

Oprócz prac konkursowych prosimy 
więc Autorów o  nadesłanie podstawowych 
informacji o sobie i odpowiedź na zasadnicze 
pytanie: skąd ta, nie inna forma Państwa 
wypowiedzi? Czy jest przypadkiem na drodze 
zawodowej nadsyłających materiał, czy kwestią 

dla historii państwa . Nie dziwi radykalizacja 
postaw i żądań, tak naturalna dla odradzają-
cego się niebezpiecznie nacjonalizmu, wobec 
którego wszelkie alternatywy wyrastające na 
fundamencie humanizmu i  chrześcijaństwa 
wydają się za słabe . Nie dziwią symbole 
męczeństwa, przywoływane liczby ofiar po 
obu stronach waśni, nie dziwią wreszcie tak 
straszne opisy okrucieństwa, które bezustannie 
przywoływane – niczym glejt uprawniający do 
domagania się zadośćuczynienia – nie tylko 
przestały poruszać, ale stoją na przeszkodzie 
ku porozumieniu .  

Dziwi brak spójnej oceny – oceny uczci-
wej tak dla Polaków, jak i  dla Ukraińców . 
Dziwi brak wspólnoty działań obu narodów 
przy rozważnym sądzeniu faktów, przy poszu-
kiwaniu dróg ku wybaczeniu i  pojednaniu . 
Dziwi wreszcie to uparte milczenie jedynych 
przeciwko konsekwentnemu wołaniu drugich .

Czy obchody 70 . rocznicy rzezi wołyńskiej 
wpłyną znacząco na zmianę postaw?  

aka
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świadomego wyboru? Rzutować na werdykt 
owa odpowiedź i tak nie będzie, jurorów ma 
interesować głównie praca, przedstawiona 
do oceny; odpowiedzi potrzebne są raczej 
do ogólnej konstatacji nad stanem polskiego 
reportażu A .D . 2013 .

Nie interesuje nas, czy Autorzy mieszkają 
w Polsce, ile mają lat, czy mieli już do czynie-
nia ze środkami masowego przekazu – czy jest 
to może ich debiut…

Termin definitywnego spływu prac 
ustalamy na 1 .XII .2013 r . Werdykt jurorów 
przedstawimy ostatniego dnia roku bieżącego .

Fundatorem nagród w kategorii reportażu 
prasowego i telewizyjnego jest pomysłodawca 
konkursu – redakcja www .Polscott24 .eu  . 
O  nagrody za reportaż radiowy zadba red . 
Dariusz Drygas, szef internetowego Radio 
Hallo z Peterborough . Zwycięzca każdej ka-
tegorii medialnej otrzyma statuetkę z imienną 
grawerką oraz po 100 funtów . Dla osób serio 
traktujących swoje pisanie – zdecydowanie 
ważniejsze jest zaistnienie w polonijnych 
mediach . Z  nagrodzonymi przeprowadzone 
zostaną wywiady, które opublikujemy później 
na łamach www .Polscott24 .eu i zaprzyjaźnio-
nych z nami portali oraz w „Echo Liverpool” . 
Zwycięzca w kategorii reportażu radiowego 
nie tylko zaprezentuje swój materiał na antenie 
Radio Hallo – ale może liczyć na stałą, własną 
audycję w Peterborough .

Najlepszy tekst prasowy przetłumaczymy 
na język angielski i opublikujemy również w 
tej formie, co daje szansę na pracę w mediach 
brytyjskich, o ile Autor radzi sobie z językiem . 
Teksty, reportaże radiowe i tv, które zostaną 
również pozytywnie ocenione przez jury, 
liczyć mogą na opublikowanie przez www .
Polscott24 .eu i inne portale polskojęzyczne .

Jako jurorzy zgodzili się współpracować 
z nami:

Wojciech Kajtoch – kierownik Zakładu 
Semiotyki i  Historii Mediów Popularnych 
Instytutu Dziennikarstwa i  Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, red . 
naczelny „Zeszytów Prasoznawczych” . Wcze-
śniej redagował krakowski almanach literacki 

„Proza, proza, proza…” (pierwsze 4 tomy), był 
też członkiem zespołów redakcyjnych „Pisma 
Literacko-Artystycznego” i „Ulicy Wszystkich 
Świętych” . Autor kilku książek, z  których 
największe uznanie zdobyły „Językowe obrazy 
świata i człowieka w prasie młodzieżowej i al-
ternatywnej” (t . 1-2) oraz „Bracia Strugaccy 
(zarys twórczości)” . Jego książki i artykuły tłu-
maczono m .in . na rosyjski, serbski i angielski .

Leokadia Komaiszko – reportażystka 
i pisarka z Liège, Belgia . Autorka 3 tomów 
reportażowych i 5 książek poetyckich, z czego 
2 woluminy ukazały się w języku francuskim . 
Od 1996 redaguje i wydaje „Listy z daleka” 
– czasopismo Ogólnoświatowego Korespon-
dencyjnego Klubu Emigrantów, włączone do 
Biblioteki Klasycznych Tekstów Literatury 
Świata, realizowanej w ramach UNESCO .

Janusz K. Krawczyk – publicysta, red . 
naczelny najdłużej nieprzerwanie edytowa-
nego niezależnego czasopisma RP (w roku 
bieżącym – XX-lecie), czyli „Innego Świata” . 
W razie potrzeby użycza swego pióra zaprzy-
jaźnionym tytułom .

Radosław Malinowski – publicysta 
i reportażysta z Nairobi, Kenia . Współtwórca 
Human Assiatance Awarness Research Traf-
ficking (HAART), konsultant Dennis Hurley 
Peace Institute, wykładowca The Catholic 
University of Eastern Africa . Wraz z zespołem 
prawników z RPA bierze udział w szkoleniach 
w Południowym Sudanie z zakresu konstytu-
cjonalizmu i  efektywnych metod rządzenia 
na szczeblu ministerialnym i samorządowym .

Lech L. Przychodzki – przewodniczący 
jury . Reportażysta, filozof sztuki, publicysta 
i tłumacz . Autor 5, współautor 4 książek . Red . 
naczelny międzynarodowego portalu humani-
stów www .bezjarzmowie .info .ke . Wcześniej 
związany m .in . z kwartalnikiem „Galeria EL”, 
„Tygodnikiem Współczesnym”, TV Lublin3, 
Kwartalnikiem Elbląskim „TygiEL”, „Innym 
Światem”, Magazynem „Obywatel”, „Konste-
lacją Cienia”, „Ulicą Wszystkich Świętych”, 
kwartalnikiem „Galeria” i  portalami: www .
SilesiaSuperior .net, www . RegioPolis .net oraz 
www .infopol .lt/pl  . Jeden z  wychowanków 
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red . Kajetana Wojtysiaka .
Mirosław Puciłowski – fotografik i ope-

rator telewizyjnych filmów dokumentalnych 
i  reportażowych, związany z  białostockim 
ośrodkiem telewizyjnym .

Antoni P. Radczenko – reportażysta, 
publicysta i  filmowiec z  Wilna, Litwa . 
Redaktor prowadzący polskiej edycji (pl .
delfi .lt) największego litewskiego portalu 
informacyjnego www .delfi .lt  . Wcześniej 
związany z  „Chaosem”, „Gazetą Wileńską”, 
„W paszczu”, „Ulicą Wszystkich Świętych” 
i portalami: www . RegioPolis .net oraz www .
infopol .lt/pl  .

Filmy wideo i reportaże radiowe prosimy 
wysyłać na adres:

Antoni P . Radczenko,
A . P . Kavoliuko 24/4,
2050 Vilnius, Lietuva/Lithuania
zaś reportaże prasowe pocztą mailową 

(pliki doc . lub RTF) na konto:

konkurs .reporter@btinternet .com

 Redakcji Polscott24 .eu nie interesują pry-
watne poglądy jurorów, tylko ich fachowość . 
A  fakt, iż nieco się tymi poglądami różnią, 
może tylko dodatnio wpłynąć na wewnętrzne 
kryteria oceny prac – w innym przypadku 
(gdyby oceniała tylko „prawica” czy „lewica”) 
część tekstów, nagrań MP3 i filmów z góry 
skazana by była na przegraną . Osoby do jury 
zaproszone są nie tylko fachowcami, ale też 
od lat wykazują zawodową rzetelność – należy 
więc spodziewać się werdyktu uczciwego .

 Andrzej M. Szumiło

Za: http://polscott24.eu/konkurs-„prawda-reporta-
zu”-czas-zaczac/  ; http://www.bezjarzmowie.info.
ke/test/?p=9266

Rys. Arkadiusz Zając 
2007, ołówek

http://polscott24.eu/konkurs-
http://polscott24.eu/konkurs-
http://www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9266
http://www.bezjarzmowie.info.ke/test/?p=9266
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Droga Panno N .
Być może szaleństwem jest zaczynać list 

tak dziwacznie, ale tak wypada, że wypada co 
ma wypaść . Rzecz nawet nie w tym, że forma 
grzecznościowa jest pretensjonalna – wszak  
w rzeczywistości zwracam się do Ciebie, nie 
jak do panienki, nawet nie jak do Pani, ani 
osoby płci przeciwnej, lecz jak do Kogoś . Już 
bardziej o to, że podmiot jest liryczny, a nawet 
archaiczny, by nie rzec – antyczny .

Przeczytałem Twoje listy ze świata, które-
go nie ma i sam postanowiłem list wysłać do 
Tej – Której – Nie – Ma . Zaraz na początku 
popadłem w nieliche tarapaty, bo uświadomi-
łem sobie, że brak mi wiedzy i wykształcenia . 
Po prawdzie „Odyseję” czytałem w liceum 
i  nic bym z  niej nie pamiętał, gdyby nie 
usłużny pan Piotr Głowacki, który zechciał 
streścić przebieg akcji arcydzieła . Trzy tysiące 
bez mała lat, to szmat czasu . Brak mi wiedzy 
i wykształcenia, ale czy brak mi zrozumienia? 

Pewnie gdyby nie braki w wykształceniu 
mógłbym subtelniej odczytać przekaz rzuco-
ny przez Ciebie w twarz światu, a gdyby nie 
braki w wiedzy, może udałoby się poszerzyć 
pole bitwy, ale by Cię rozumieć, wystarczy 
przecież być .  Żyli, kochali umierali – czy 
coś nas różni od starożytnych Greków, czy 
naprawdę wierzycie, że Nauzykai pożegnała 
Odysa tysiące lat temu?    

W świecie, którego nie ma, jest więcej 
pytań – prostych i  skomplikowanych, ale 
zacznijmy od tego, co oczywiste – od kobiet 
i  mężczyzn . Pewien pisarz prawie trzy ty-
siąclecia po Homerze powiedział, że nie ma 
żadnych abstrakcyjnych Anglików, Niemców 
czy Rosjan, a tylko konkretni Smith, Schmidt 
i Kowaliow . Czy są zatem abstrakcyjni męż-
czyźni i kobiety, czy tylko konkretna panna N . 

i konkretny pan C .? Czy można się utożsamiać 
z kobietami,  mówić  – „my kobiety…, cechą 
nas kobiet…, nami kobietami powoduje…?” 
A czy ja się z mężczyznami utożsamiam? Czy 
czuję się mężczyzną, czy raczej Kimś uwięzio-
nym w mężczyźnie? Banały? Może . Kto pyta, 
ten już wie …

  Domyślam się zatem, że kobiecość jest 
pułapką zastawioną przez naturę na człowieka . 
Z obu stron, bo czyż nie mówi się o niektórych 
mężczyznach, że są zniewieściali? I zauważmy, 
że jest to obelga zarówno dla kobiet jak i dla 
mężczyzn .  A to z kolei znaczy, że kobiecość 
jest też pułapką na mężczyzn, a w każdym razie 
na ich próżność . W ten oto sposób rodzi się 
bunt zarówno w kobietach jak i mężczyznach . 
Bunt męski jest dobrze (aż do znudzenia) 
znany i rozpoznany, bo to „Odyseja” stanowi 
część dziedzictwa ludzkości, a postać Nauzykai 
– cóż, wiąże się tylko  z epizodem doświad-
czonym przez Odysa w drodze do domu . 
I  trwa to tak przez stulecia, bo przecież nie 
zmyli nas niespodziewana zmiana nazwiska 
głównego bohatera po 29 wiekach na Ulissesa 
i nie będziemy nawet dochodzić, któż miałby 
grać rolę Nauzykai w deszczowy wieczór w 
Dublinie . Może zresztą był to poranek i był 
słoneczny .

Bunt kobiet jest dopiero przed nami – ten 
prawdziwy, bo bunt kobiety, która nie chce 
się różnić od mężczyzny, domaga się równych 
praw i równych obowiązków, jest niczym w 
porównaniu z buntem kobiety przeciw kobie-
tom, domagającej się swej osobności i prawa 
do szaleństwa . Ale czy ten bunt jest możliwy?  
A  jeśli jest możliwy, czym się wyrazi? Czy 
koniecznie w sztuce? Czy zatem powracająca 
z dalekiej podróży, po burzliwych przygodach, 

Jan Nitka

LIST DO NAUZYKAI
powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy  
bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz

Zbigniew Herbert „Przesłanie Pana Cogito”
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Nauzykai spotka na swej drodze jako epizod – 
Odysa, by jednak powrócić do swego Księcia? 
Nie byłożby to tylko szyderstwem i nędzną 
prowokacją?

Porozmawiajmy więc lepiej o  wolności,  
czyli o tym, co najbardziej boli; bo dopraw-
dy, czy jest większe wyrzeczenie niż wolność? 
Człowiek wolny musi się wielu rzeczy wyrzec 
i tylko ten zakres wolności, który sobie wy-
znaczy, zadaje miarę wyrzeczeniom, które chce 
ponieść – taką to pułapkę świat z kolei na nas 
przygotował . W męskim wydaniu wolność 
oznacza często ascezę, odwrócenie się od świa-
ta albo dobrowolnie wybraną służbę prawdzie 
lub fikcji A w żeńskim – przecież to samo, 
choć może nie tak samo . Czy stoimy nad 
przepaścią, którą starają się wypełnić wpierw 
religie, a potem ich zdegenerowane mutacje 
– ideologie? Co prawda pierwsze z nich dają 
nam ukojenie i  uspokojenie, zaś drugie już 
tylko prawo niszczenia pod dowolnie wy-
branym dobrotliwym pretekstem . Pozostaje 
buddyzm, który de facto nie jest religią (ale 
i nie ideologią), proponując nam rezygnację, 
wyrzeczenie się świata w sposób radykalny, by 
osiągnąć doskonałość .

Domagasz się więc prawa do wolności, 

ale do kogo kierujesz te żądania – do swego 
Księcia, do pana N ., do nas, do całego świata? 
A czym jest wolność i co jest jej gwarancją? 
Pewien groźny myśliciel napisał, że niczym 
nie ograniczona monarchia jest gwarancją 
wolności dla ludu, zaś w innym miejscu 
i czasie napisał z kolei, że człowiek nie da się 
pozbawić wolności i  jeśli nie znajdzie innej 
drogi, to zwariuje, by tak ocalić wolność . Przez 
lata tułaczki miałem te dwa zdania za najlepszy 
dowód, że nawet największy umysł nie unika 
błędu  i czasem plącze się w zeznaniach . Dziś, 
gdy staram się, niczym Odys, przybić do jakie-
goś brzegu po trudach podróży, przerażający 
geniusz Dostojewskiego jawi mi się wyraziściej 
niż kiedyś, a w zdaniach tych nie widzę już 
sprzecznych myśli, a  tylko przepaść właśnie 
ziejącą w samym środku świata .  

Czy zatem trudzimy się daremnie – Ty w 
swoich listach, a ja w swoim? Kto to wie… 

Jan Nitka,  w maju 2012 r .

PS  Czy zatem możliwe jest, że oto Ty, Nauzy-
kai, wynurzasz się z morskich głębi, by rzec do 
Odysa, czy do kogo tam innego: 

A n i  n a m  w i t a ć  s i ę  a n i  ż e -
g n a ć  ż y j e m y  n a  a r c h i p e l a g a c h  
A ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą książę

  J.N.
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Wojciech Pestka

PIĄTE PRZYKAZANIE: NIE ZABIJAJ!1

Liczba Polaków zamordowanych na 
Wołyniu od lutego 1943 r . do lutego 1944 r . 
 nie została precyzyjnie ustalona i  nigdy 
dokładnie znana nie będzie . To zresztą i tak 
by niczego nie zmieniło . Jakakolwiek próba 
„oszacowania” liczby zamordowanych jest 
swego rodzaju przyzwoleniem na pewien, 
niewyobrażalny wprost, margines błędu . Przy-
kazanie Dekalogu nakazujące uszanowanie 
życia, ma postać kategorycznego, moralnego 
imperatywu: nie zabijaj! Okrucieństwo, jakie 
stało się symbolem XX wieku, uświadomiło 
ludzkości, że szacunek dla życia człowieka 
nie jest – mimo że chcielibyśmy w to bardzo 
wierzyć – najważniejszym z  nakazów . W 
stwierdzeniu historyków, że życie straciło 
50–60 tys . Polaków, mieszkańców byłego 
województwa wołyńskiego, kryje się jedynie 
chłodna matematyka, sprowadzająca ten mord 
do poziomu rachunkowego uproszczenia . Tak 
jakby nie szedł za nią ogrom tragedii każdego 
z zamordowanych .

Słowo mord nie oddaje rozmiaru tej 
zbrodni . Właściwszym wydaje się słowo rzeź, 
ponieważ po stronie ofiar była bezbronna 
ludność cywilna: nie oszczędzono nawet 
kobiet i dzieci . Z definicji agresja jest częścią 
natury ludzkiej, aktem fizycznej przemocy, na 
który człowiek zdobywa się wobec przeciw-
nika, zmuszając go do odstąpienia od swoich 
zamiarów i praw . W świadectwach z okresu 
międzywojennego pojawiają się obrazki jak 
z  ludowych bajek, o  zgodnym współżyciu, 
wzajemnym szacunku i wspólnym działaniu . 
Konflikt, którego kulminacją była zbrodnia 
wołyńska, nie pojawił się jednak nagle . Był 
z jednej strony konsekwencją dążeń niepod-
ległościowych, z drugiej – częstych, chociaż 
nie aż tak drastycznych, aktów dyskryminacji 

i upokarzania rdzennej ludności ukraińskiej .
Czy musiało się stać to, co się stało? Każdy 

z narodów tworzy własną historiografię, która 
uzasadnia przyjęte stanowisko, i staje w jego 
obronie . O ile jest rzeczą oczywistą, że mamy 
określony jednoznacznie swój punkt widzenia 
na wołyńską zbrodnię, o tyle już nie jest tak 
oczywiste, dlaczego nie chcemy podjąć dialogu 
ze stroną ukraińską . Zbrodnia jest zbrodnią, 
nie ma dla niej żadnego usprawiedliwienia – to 
stwierdzenie, skądinąd prawdziwe, powtarza-
ne przez różne media, kończy jakąkolwiek 
rozmowę zanim do niej dojdzie . Także strona 
ukraińska nie próbuje podejmować i ułatwiać 
nam tego dialogu . Historycy ukraińscy wy-
pracowali swój punkt widzenia i nawet jeśli 
nie szukają usprawiedliwienia dla mordów, 
to przedstawiają je w nieco innym świetle . 
Wydaje się, że obie strony traktują dialog 
jako proces stwarzający zagrożenie dla jasno 
wykreślonej własnej linii interpretowania 
historii XX wieku . I jeśli nawet dochodzi do 
rozmowy podczas wspólnych spotkań, to stają 
się one jedynie forum dla wyrażenia swoich 
oficjalnych poglądów i stanowisk . Argumenty 
padające w dyskusji mają wagę dla stron tylko 
wtedy, kiedy mogą zostać użyte do potwier-
dzenia wypracowanych i utrwalonych, często 
schematycznych sposobów oglądu wspólnej 
historii .

Nie tak dawno spierałem się z ukraińskim 
historykiem, pracownikiem naukowym Kato-
lickiego Uniwersytetu we Lwowie, Andrijem 
Pawłyszynem o  to, czy w stosunku do wo-
łyńskich zbrodni UPA można użyć terminu 
ludobójstwo, które jest kwalifikowaną postacią 
zbrodni przeciw ludzkości . Od zwykłej rzezi 
odróżnia je zamierzone w ramach ideologii 
działanie, którego celem jest zniszczenie w ca-
łości lub części określonych grup narodowych, 
etnicznych, rasowych lub religijnych . Myślę, 
że dla tamtych ofiar nasz spór o definicję lu-
dobójstwa nie ma i nie będzie miał żadnego 

1 Tekst artykułu w przedruku z publikacji: Pojednanie 
przez trudną pamięć. Wołyń 1943, pomysł, wybór, 
redakcja: Aleksandra Zińczuk, wyd . Stowarzyszenie 
„Panorama Kultur”, Lublin 2012, s . 82 – 84 .   
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znaczenia . Chciałbym jednak przywołać tu 
głos prawnika i  znawcy tej problematyki, 
Tadeusza Andrzeja Olszańskiego, który po 
latach w komentarzu do swojego artykułu 
Konflikt polsko – ukraiński 1943 – 1947 na-
pisał: „W 1991 r . [ . . .] wyraziłem pogląd, że 
wielka czystka etniczna na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej (depolonizacja) z lat 1943–1944 
nie miała cech ludobójstwa . Dziś muszę ze 
smutkiem przyznać, że pomyliłem się w tej 
sprawie . Coraz więcej ujawnianych doku-
mentów świadczy nie tylko o  tym, że akcja 
depolonizacyjna miała charakter zaplanowanej 
operacji wojskowej i  że istniał odpowiedni 
rozkaz kierownictwa OUN–UPA (choć sam 
rozkaz wciąż nie został odnaleziony), ale tak-
że o tym, że celem tej operacji była fizyczna 
eksterminacja (wymordowanie) przynajmniej 
większości polskiej tych ziem, a nie tylko – jak 
mylnie uważałem – jej wypędzenie . Zatem 
była to zbrodnia ludobójstwa” .

W relacjach dotyczących okresu mię-
dzywojennego pojawiają się obrazki jak 
z  ludowych bajek o  zgodnym współżyciu, 
wzajemnym szacunku i wspólnym działaniu . 
Padają imiona, nazwiska sąsiadów, szkolnych 
kolegów, przyjaciół z „tamtej” strony . Pewnie 
było i  tak . Rodzi się jednak pytanie: na ile 
wiarygodne są zebrane świadectwa? Pamięć 
jest plastyczna, różnego rodzaju bodźce 
płynące z zewnątrz, często mające charakter 
ideologicznej manipulacji wpływały i  wciąż 
wpływają na to, jak oceniamy wydarzenia 
z  przeszłości . Ale i  w nas jest wewnętrzna, 
podświadoma potrzeba wyrzucania z pamięci 
rzeczy przykrych, mitologizowania okresu 
dzieciństwa i  młodości . Konflikt, którego 
kulminacją była zbrodnia wołyńska, nie 
pojawił się przecież nagle, z niczego, musiał 
mieć swoje zadawnione przyczyny . Przypomi-
nam sobie rozmowę z 2007 r . z nieżyjącym 
już ks . Ludwikiem Rutyną, urodzonym w 
Buczaczu, który wrócił, już jako emeryt, na 
Ukrainę: „Od zawsze byli na tych ziemiach 
lepsi i  gorsi […] podziały religijne pokryły 
się z tymi narodowymi, to też miało wpływ . 
Nie jest prawdą, że szkoła była zamknięta 

dla Ukraińców, każdy mógł się uczyć . Ale 
nie każdy mógł awansować: w administracji, 
sądownictwie, wojsku, policji . Te wyższe, 
odpowiedzialne stanowiska były zastrzeżone 
dla Polaków . Tak jak ziemia z  parcelacji, 
która trafiała w ręce osadników wojskowych, 
rodzin oficerów . Kiedy zaczęły się akty terroru, 
podpalenia stogów ze zbożem, do pacyfikacji 
[podziemia ukraińskiego – przyp . W .P .] skie-
rowano oddziały z Poznańskiego . Ci młodzi 
żołnierze nie znali języka ani mentalności ludzi 
tu mieszkających . Winny uciekł, uderzano 
więc tego, kto został . Cała kara spadała na 
przyzwoitych i niewinnych . To była kolejna 
kropla goryczy w tym kielichu . Jeśli władze 
pozwoliły na budowę w Buczaczu biblioteki 
i ukraińskiego domu «Proswity» – to dlaczego 
nie reagowały, gdy młodzież strzelecka nocami 
przewracała rusztowania, obalała ściany . Albo 
napadała na wracających z  zajęć przysposo-
bienia wojskowego ukraińskich chłopców: 
z «Siczy», «Łuhu» . Szydzono z nich, szarpano 
takie wyszywane koszule – «soroczki», łamano 
drewniane karabiny, zrywano «krasiwki» . Wy 
nam wstążki, my wam gardła – te słowa łatwo 
wypowiada się w gniewie . Za to ktoś inny, w 
innym czasie, później, płacił życiem . Pozwa-
lano sobie czasami na zbyt wiele” .

Bez względu jak będziemy patrzeć na te 
krwawe mordy, z  jednej strony były konse-
kwencją uzasadnionych, chociaż niewłaściwie 
ukierunkowanych dążeń niepodległościowych, 
z drugiej, wprawdzie nie aż tak drastycznych, 
ale powtarzających się aktów dyskryminacji 
i upokarzania rdzennej ludności ukraińskiej . 
To jednak tylko zaledwie część przyczyn .

O  tym, jak trudno się porozumieć, jak 
bardzo różne są oceny tych samych wydarzeń 
i stanowiska wypracowane przez ukraińskich 
i polskich naukowców oceniających historycz-
ne fakty pod kątem ich znaczenia dla naro-
dowej idei – nie trzeba nikogo przekonywać .

Symboliczna data 1 września 1939 r . dla 
nas oznacza wybuch II wojny światowej, dla 
obywateli byłego Związku Radzieckiego jest 
jedynie datą inwazji Hitlera na Polskę . Dla 
nich początek wojny, dla której propaganda 
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komunistyczna stworzyła odrębny termin 
Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, związany jest 
z datą 22 czerwca 1941 r . Ukraińcy, a raczej 
ta ich część, która uważa się za nacjonalistów, 
za początek II wojny światowej zwykli uważać 
15 marca 1939 r . – datę ataku Węgrów na pro-
klamowane, niepodległe państwo ukraińskie, 
nazwane Karpato-Ukrainą (taką nazwę nosiło 
Zakarpacie w federacyjnej Czechosłowacji) . 

W większym stopniu te różnice w ocenie 
dotyczą postaci przywódców, w tym sztanda-
rowej dla Ukrainy postaci Stepana Bandery . 
Popularne w Polsce określenie banderowiec 
jest używane nie tylko w znaczeniu histo-
rycznym w odniesieniu do członków OUN-B 
(frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów), ale jako obraźliwy, znieważający epitet 
w stosunku do wszystkich Ukraińców . Tym 
tłumaczy się oburzenie nie tylko środowisk 
kresowych, wywołane przez ogłoszony 22 
stycznia 2010 r . dekret prezydenta Ukrainy 
Wiktora Juszczenki o nadaniu Stepanowi Ban-
derze tytułu Narodowego Bohatera Ukrainy, 
a słowa  uzasadnienia: „za niezłomność ducha 
w obronie idei narodowej, za bohaterstwo 
i poświęcenie w walce o niezależne Państwo 
Ukraińskie” zostały potraktowane jako znie-
waga pamięci o ofiarach mordów . Po drugiej 
stronie Bugu, zamordowany po wojnie przez 
agenta KGB, Stepan Bandera, jest symbolem 
walki o niepodległość, patriotyzmu, odwagi . 
Internowany w Berlinie po proklamowaniu we 
Lwowie 30 czerwca 1941 r . niepodległej Ukra-
iny, 15 września został osadzony w więzieniu w 
Spandau, skąd w 1943 r . trafił do obozu kon-
centracyjnego w Sachsenhausen w 1943 r . Jego 
dwóch braci: Ołeksandr i Wasyl zostało za-
mordowanych przez Niemców w lipcu 1942 r . 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz . To 
tylko jeden z  wielu, jaskrawy przykład roz-
bieżności stanowisk, który w żaden sposób 
nie wpływa na zmianę kwalifikacji wołyńskich 
mordów, ale dobitnie uzmysławia, jak trudne 
jest wypracowanie porozumienia .

Problem w tym, że mamy obowiązek 
pamiętać, ale nie bardzo wiemy dzisiaj, co 
powinniśmy zrobić z  tak trudną pamięcią 

tych tragicznych doświadczeń . Te zadawnione, 
latami utrwalane stereotypy mają tak wielką 
moc, że oficjalne przyjęcie przez stronę ukra-
ińską odpowiedzialności za mordy wołyńskie 
wydaje się dzisiaj bardzo trudne, wręcz nie-
możliwe . Zamiast rzeczowego dialogu mamy 
uniki, wymianę drugorzędnych argumentów, 
które zmieniają płaszczyznę rozmowy . Padają 
oskarżenia o odwetowe działania w ramach ak-
cji „Wisła”, kolaborację z komunistami, rolę, 
jaką odegrały polskie bataliony samoobrony 
(w nomenklaturze rosyjskiej – istriebitielnyje 
bataliony) w walce z ukraińskim podziemiem, 
skalę represji ze strony sowieckiej władzy . 
Porozumienie zastępuje chłodna dyplomacja, 
milczenie w trudnych kwestiach, poprawność 
polityczna tam, gdzie zaczynają się sporne 
tematy . To o  tyle bolesne, że zamyka drogę 
odwoływania się do dobrych momentów 
naszej wspólnej historii .

Jeśli zatem podejmujemy tak trudną 
rozmowę, to nie dlatego by się oskarżać czy 
udzielać sobie rozgrzeszenia i  wymazywać 
winy, ale po to, by odwołać się do tych do-
brych przykładów przeciwstawiania się złu: 
ostrzegania, udzielania schronienia, dostarcza-
nia żywności, pomocy potrzebującym . Sami 
rozmówcy nie traktują tego w kategoriach 
bohaterstwa, mówią o tym jak o czymś natu-
ralnym, zrozumiałym, zwyczajnym, chociaż 
musieli wiedzieć, że za udzielanie pomocy 
Polakom groziła śmierć . To przypomnienie 
tamtych wydarzeń uzmysławia, że człowiek 
w każdej sytuacji może zachować się godnie . 
I  pozwala mieć nadzieję, że do podobnych 
tragedii nie dojdzie w przyszłości .

Wojciech Pestka*

* 24 czerwca 2013 roku Wojciech Pestka został 
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Pro-
zatorskiego im . Bolesława Prusa, który od 25 
lat jest organizowany przez Lubelski Oddział 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich . Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów .

 red.
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Bożena Gorska
ZMÓWCIE  ZA  NIĄ  KADISZ

„Pan Tadeusz” to jest poemat n a r o d o w y, w którym j e d y n a 
f i g u ra  s e r i o  jest ŻYD... Zresztą: awanturniki, safanduły, 
facecjoniści, gawędziarze. (...) j e d z ą ,  p i j ą ,  g r z y b y  z b i e ra j ą  i 
c z e k a j ą ,  a ż  F ra n c u z i  p r z y j d ą  z r o b i ć  i m  O j c z y z n ę ...”

[Cyprian Norwid, List do J.I. Kraszewskiego]

Każdy piszący docenia wagę pierwszego 
zdania . Jeżeli jest mocne, czytelnik je  zapamię-
ta . Ono nie tylko otwiera tekst . Bywa, że na-
tychmiast przyjmuje rolę przewodnika myśli . 
„Ja, Dora Kacnelson, Żydówka, urodzona w Bia-
łymstoku...” – czy to dobry początek tego ży-
ciorysu? Tak rozpoczyna autorka „Wspomnie-
nia bardzo osobiste z różnych lat”, opublikowa-
ne w 1998 roku w „Ateneum Wileńskim” .  

Dora Kacnelson, córka Basewy z  domu 
Dojno i  Berla Kacnelsonów, urodziła się w 
Białymstoku 19 kwietnia 1921 roku . Jej rodzi-
ce pochodzili z  Bobrujska w guberni Mohy-
lewskiej . Matka była nauczycielką w wiejskich 
szkołach . Ojciec w młodości uczył się w szko-
le rabinów, ale w roku 1905 przerwał naukę . 
Powodem było nasilenie się w Rosji antyse-
mityzmu i powtarzające się pogromy Żydów . 
Berl Kacnelson zajął się organizacją bojówek 
samoobrony, zdobywaniem broni – zakupy-
wanej w Finlandii, przy wydatnej pomocy PPS 
i Piłsudskiego – a  także szkoleniem młodych 
bojówkarzy . Z czasem został zawodowym dzia-
łaczem Bundu . Kilkakrotnie był przez władze 
carskie więziony w Bobrujsku . A  kiedy po 
prześladowaniach carskich nastąpiły sowieckie, 
w roku 1920 Kacnelsonowie uciekli do Polski 
i zamieszkali w Białymstoku .

Warto wspomnieć, że nazwisko Kacnelson 
stało się sławne w Palestynie, a  to za sprawą 
stryjecznego brata ojca Dory, także Berla, któ-
ry wyjechał tam w roku 1908 i  zasłynął jako 
wykładowca filozofii i  socjologii, pisarz, dzia-
łacz polityczny, współpracownik Ben  Gurio-
na . Tam umarł w roku 1944 .  Pod Tel Awiwem 
znajduje się muzeum jemu poświęcone . 

Dzieje Dory Kacnelson są wyrazistym 
przykładem wpływu, jaki na kształtującą się 
osobowość młodego człowieka ma wychowa-
nie w dwu kulturach i czym ta wielokulturo-
wość może zaowocować w dorosłym życiu . 

Uformowały ją bowiem tradycje żydowska 
i polska . W wywiadzie udzielonym redaktoro-
wi Zbigniewowi Lipińskiemu w grudniu 2002 
roku tak o tym powiedziała: 

„Wyrosłam i wychowałam się wśród dwóch 
narodów: żydowskiego i polskiego. Oba dały mi 
swoją tradycję, mentalność i  kulturę. Były dla 
mnie jak matka i ojciec, toteż oboje kocham rów-
nie mocno.” 

Już w białostockiej szkole powszechnej 
mocno wrosła w historię i tradycję polską . Po 
latach tak to wspomina:

„W szkole panował wtedy kult pamięci 
wieszczów i  bohaterów powstań narodowych: 
rozstrzelanego w 1839 roku w Wilnie Szymo-
na Konarskiego, straconych bohaterów Powsta-
nia Styczniowego – Romualda Traugutta, księ-
dza Antoniego Mackiewicza, księdza kapucyna 
Agrypina Konarskiego, Zygmunta Padlewskiego, 
Zygmunta Sierakowskiego. Jeszcze w dzieciń-
stwie umiłowałam polskich poetów-patriotów 
i  męczenników-powstańców. Organizowałyśmy 
wtedy wieczorki, śpiewałyśmy piosenki ludowo-
-żołnierskie z czasów powstań: Kościuszkowskie-
go, Listopadowego, Styczniowego, recytowaliśmy 
wiersze Mickiewicza, Słowackiego. Mojej miłości 
do wielkiej polskiej poezji romantycznej i bohate-
rów narodowych pozostałam wierna na zawsze.”

A  „tłumacząc się” z  zainteresowań po-
wstaniem węgierskim i Wiosną Ludów, jedną 
z przyczyn upatruje w . . . starej piosence „o bo-
jowym sojuszu Polaków i Węgrów, która dotarła 
w żywej autopsji do czasów mojej młodości. Pa-
miętam, jak śpiewano ją w latach trzydziestych 
naszego [tj . XX] wieku w Białymstoku:

Polak, Węgier – dwa bratanki,
I do szabli, i do szklanki!
Obaj dzielni, obaj żwawi,
Niech ich Pan Bóg błogosławi!” 
Po wybuchu wojny, w roku 1939, rodzi-

na Kacnelsonów wyjechała do krewnych w 
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Leningradzie . Rodzice zginęli z głodu w 1942 
roku podczas blokady miasta . 

Od wojny Dora Kacnelson mieszkała w 
ZSRR, dźwigając los pisany wielu na nieludz-
kiej ziemi . Studiowała filologię słowiańską na 
Uniwersytecie Leningradzkim . Wydaje się, że  
doświadczenia dzieciństwa i atmosfera polskiej 
szkoły wpłynęły nie tylko na wybór zawodu, 
ale uformowały absolwentkę także jako przy-
szłego literaturoznawcę, wyznaczając kierunek 
zainteresowań . Na przedmiot swoich badań 
wybierała Dora tematy takie jak recepcja po-
ezji Mickiewicza wśród uczestników polskich 
powstań narodowych – Listopadowego, Wio-
sny Ludów i Styczniowego . Byłoby jednak nie 
w porządku przypisywać całą zasługę student-
ce, bowiem trafiła na wyjątkowych mistrzów . 
Tak o tym pisze we wspomnieniach:

„Miałam szczęście być uczennicą wybitnych 
profesorów slawistyki: Żydów – Pawła Berkowa, 
Grzegorza Gukowskiego i Marka Azadowskiego. 
W kręgu ich szerokich zainteresowań znalazła się 
również literatura i  kultura polska. (...) Paweł 
Berkow był wybitnym znawcą polsko-rosyjskich 
kontaktów literackich XVIII wieku, autorem 
kilkunastu cennych rozpraw o  Adamie Mickie-
wiczu, dał świetną interpretację jego „Sonetów 
krymskich”. Korespondował ze słynnym polskim 
mickiewiczologiem Juliuszem Kleinerem. W la-
tach 1946-1949 byłam doktorantką katedry fi-
lologii słowiańskiej. Profesor Berkow był promo-
torem mojej pracy na temat „Adam Mickiewicz 
a twórczość ludowa”. Bardzo wiele mu zawdzię-
czam.”   

Okazało się jednak, że realizację planów 
zawodowych utrudniało Dorze „piętno” ży-
dowskiego pochodzenia, które już w czasach 
pokoju komplikowało życie .

„Jako Żydówka miałam poważne trudności 
z  rozpoczęciem studiów doktoranckich. Mimo 
dobrych wyników wstępnych egzaminów, mini-
sterstwo odmówiło zatwierdzenia 17 doktoran-
tów żydowskich, było to w październiku 1946 
roku. Mark Azadowski bardzo mi wtedy pomógł, 
napisał mi rekomendację do ówczesnego rektora, 
profesora Aleksandra Wozniesieńskiego. Jednocze-
śnie znalazłam współczucie i poparcie rosyjskie-
go uczonego, profesora Borysa Tomaszewskiego, 
wspaniałego znawcy twórczości Puszkina i Mic-
kiewicza. Napisał on też list do rektora i mini-

sterstwa w mojej obronie. Demokratyczny i  to-
lerancyjny rektor pojechał osobiście do Moskwy, 
żeby wystarać się o przyjęcie nas na doktoranckie 
studia. Niestety większość żydowskich dokto-
rantów została jednak odrzucona. Tylko kilku 
zatwierdzono, m. in. i mnie. Swoją niezależną 
i  humanitarną postawę przypłacił profesor Wo-
zniesieński życiem. Z rozkazu Stalina został po 
kilku latach, w roku 1949, rozstrzelany.” 

A wszyscy trzej wspomniani profesorowie 
Żydzi byli represjonowani przez stalinowski 
reżim .  

Zaczęła się kamienista droga naukowa 
Dory Kacnelson . Po obronie doktoratu mi-
nisterstwo szkolnictwa wyższego skierowało 
ją do pracy na Uniwersytecie Mińskim, gdzie 
jej nie przyjęto z  powodu żydostwa . Po wie-
lu staraniach trafiła do Połocka, do nowo 
otwartej Wyższej Szkoły Pedagogicznej . Trzeba 
przyznać, że oprócz „niewłaściwego” pocho-
dzenia młoda wykładowczyni odznaczała się 
jeszcze silnym bezkompromisowym charakte-
rem .  A  to była cecha nader niewygodna dla 
otoczenia – i w konsekwencji dla niej samej . 
Szykanowano więc Dorę „za niezależną posta-
wę i odmowę wystawiania niezasłużenie dobrych 
ocen dzieciom nomenklatury”, a także za organi-
zowanie domowych spotkań ze studentami – 
rodzaju seminariów literacko-społecznych . Na 
uczelni w Połocku udało się badaczce, pomimo 
rozlicznych komplikacji, utrzymać do roku 
1959, to znaczy do zamknięcia szkoły . 

Tu wypada wpleść wątek osobisty . W 1955 
roku Dora Kacnelson wyszła za mąż za kole-
gę ze studiów, Rosjanina, Aleksego Jegorowa . 
Było to możliwe dopiero wtedy, po jego po-
wrocie z łagrów na Kołymie, gdzie spędził dzie-
sięć lat . Bowiem w roku 1941 Jegorow wstąpił 
jako ochotnik do Armii Czerwonej, po czym 
słuch o nim zaginął . Okazało się, że trafił na 
cztery lata do niewoli niemieckiej . A takich so-
wiecka ojczyzna traktowała jak zdrajców naro-
du . Pomimo kłopotów wynikających z samego 
brzmienia jej panieńskiego nazwiska, Dora nie 
przyjęła mężowskiego, tłumacząc swoją decy-
zję: „w najcięższych czasach wytrwałam przy 
swym nazwisku. Kiedy mnie do pracy nie przyj-
mowano i  koleżanki mówiły – zmień, będziesz 
Jegorowa... będziesz miała pracę, dadzą ci spokój 
– mówię: mój ojciec nie miał synów, więc ja to 
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nazwisko muszę donieść choć do grobu...”
Potoczyło się życie w niewygodzie, prymi-

tywnych warunkach, ciasnocie – „mieszkaliśmy 
w jednym pokoiku, kuchenka wspólna z  sąsia-
dami, ale młodzież z zapałem odwiedzała nas” 
– tu mimowolnie przychodzi na myśl „półtora 
pokoju” Brodskiego . Szczególnym utrudnie-
niem było inwalidztwo męża, który powrócił 
z łagrów prawie niewidomy . 

Z Połocka niedaleko do Wilna, więc Dora 
Kacnelson często tam jeździła badać archiwa . 
Efektem tej pracy była książka „Z dziejów pol-
skiej pieśni powstańczej w XIX w.”, wydana we 
wrocławskim Ossolineum w roku 1974 . W 
Wilnie wykładowczyni zaprzyjaźniła się mię-
dzy innymi z polskim historykiem sztuki, dok-
torem filozofii, Jerzym Ordą i z polsko-litew-
skim historykiem i  tłumaczem Władysławem 
Abramowiczem .  

A kiedy w roku 1959 zamknięto WSP w 
Połocku, Dora została bez posady . Inni pra-
cownicy uczelni jakoś ulokowali się po różnych 
miastach – ona nie . Poszukiwania pracy zaję-
ły dwa lata . Potem nadarzyła się okazja . . . we 
Wschodniej Syberii, w Ułan Ude, a po roku 
– w Czycie . Taki to już los „Żyda Wiecznego 
Tułacza” . . . Na pięć lat utknęła w archiwach, 
wyjątkowo bogatych w materiały najbardziej 
ją interesujące . Wykorzystywała tę okazję, na 
przekór trudnościom, w sytuacji, kiedy doku-
menty trzeba było własnoręcznie przepisywać, 
bo jeszcze nie było ani ksero, ani mikrofilmów . 
Znalazła materiały o Piotrze Wysockim, który 
spędził na katordze dwadzieścia lat . Zbadała 
losy innych zesłańców, księży: Jana Boguń-
skiego, Tyburcjusza Pawłowskiego, Augustyna 
Łappy . Część tych odpisów dokumentów uka-
zała się potem w zbiorach Instytutu Historii 
PAN pod redakcją Stefana Kieniewicza . Pisała 
rozprawy naukowe o Piotrze Wysockim, Józe-
fie Zaliwskim, księdzu Ściegiennym i innych . 

Trudno byłoby w krótkim szkicu scha-
rakteryzować całą działalność naukową Dory 
Kacnelson . Warto zapamiętać, że jej zaintere-
sowania koncentrowały się wokół losów Pola-
ków-zesłańców i  dziejów kultury polskiej na 
Wschodzie . Ta tematyka była ciągle obecna . 

Tak więc, dotarłszy do bogatego materiału 
archiwalnego, uczona badała między innymi 
popularność „Ody do młodości” i „Pieśni filare-

tów” oraz ballad i wierszy Mickiewicza umiesz-
czanych w zapiskach i nekrologach poległych 
powstańców . Analizowała wiersz „Do matki 
Polki” jako credo i  testament konspiratorów . 
Sprawdzała żywą obecność sonetów, ballady 
„Czaty”, wierszy „Farys”, „Nocleg” i „Pieśń żoł-
nierza” Mickiewicza i innych utworów z poezji 
naszych romantyków w recepcji uczestników 
Wiosny Ludów . A także popularność „Śmierci 
pułkownika” i „Reduty Ordona” uwidocznioną 
w rękopiśmiennych zbiorach skonfiskowanych 
u powstańców 1863-1864 roku . 

W jednej z rozpraw ujawnia badaczka wła-
sne credo i daje poznać, z jakiej inspiracji zro-
dziły się jej zainteresowania i powstawały pra-
ce: „Prawie każda książka o recepcji Mickiewi-
cza uwydatnia jego wpływ na uczestników walk 
narodowo-wyzwoleńczych, zwolenników brater-
stwa ludów i wolności.” Czy może dziwić fakt, 
że sowieckie uniwersytety wielokrotnie blo-
kowały pracę i nie zezwalały na publikacje jej 
efektów? Bo droga naukowa Dory Kacnelson 
nie była karierą, ale codziennym heroizmem .

W roku 1965 przyjechała ponownie do 
Wilna na kwerendy . Pomagała wtedy profeso-
rom z  Polski . Literaturoznawcy i  folkloryście 
Stanisławowi Świrce w jego pracy nad wpły-
wem Mickiewicza na filomatów i  filaretów, 
a  Edmundowi Jankowskiemu w zbieraniu 
materiałów do monografii o Orzeszkowej . Po 
latach wspomina: „Była to praca bardzo trud-
na, ponieważ władze sowiecko-litewskie zabro-
niły polskim naukowcom dostępu do katalogów 
historycznego archiwum w Wilnie. (...)  Zapro-
ponowałam tym świetnym polskim historykom 
literatury swoją pomoc w odszukiwaniu sygnatur 
rękopisów. (...) Jako obywatelka sowiecka mia-
łam prawo korzystać z inwentarzy. Ktoś z urzęd-
ników na pewno zauważył, że odpisuję sygnatury 
dla Polaków i doniósł o tym dyrektorowi. Ten w 
najwyższym stopniu zsowietyzowany Litwin za-
wołał mnie do swego gabinetu i wrzeszczał, że 
nie mam prawa dostarczać jakichkolwiek infor-
macji cudzoziemcom. Groził, że napisze list do 
rektora WSP, w której pracuję, i  zażąda mego 
zwolnienia. Nie wpuszczono mnie więcej do sali 
z  inwentarzami; wówczas mnie i warszawskim 
uczonym przyszedł z  pomocą świetny historyk 
sztuki i  archiwista, doktor filozofii Jerzy Orda, 
jeden z  najlepszych znawców zabytków starego 
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Wilna. Sowiecko-litewska władza nie uznała 
jego dyplomów, on zaś nie chciał ją o  nic pro-
sić. Musiał więc ciężko pracować jako woźny w 
archiwum historycznym, roznosząc na różne pię-
tra ciężkie foliały teczek archiwalnych. Wysoko 
wykształcony doktor Orda, który nie skorzystał 
z repatriacji, żeby na straconej placówce ratować 
szczątki polskiej kultury, potajemnie odpisywał 
dla nas sygnatury poszukiwanych rękopisów, do-
dając z pamięci cenne wiadomości o  tym, jakie 
akta są jeszcze niepublikowane.” 

W roku 1966 nowy rektor uczelni w Czy-
cie zwolnił Dorę Kacnelson z  pracy, pod za-
rzutem „antysowietyzmu”, po tym jak się ujęła 
za dwoma bezprawnie usuniętymi kolegami . 
Udało się jej wtedy przenieść do Drohobycza, 
na etat docenta w Wyższej Szkole Pedagogicz-
nej . Następnym terenem jej poszukiwań stały 
się archiwa we Lwowie: byłego Ossolineum 
i lwowskie archiwum historyczne .

Zamieszkawszy w Drohobyczu, zajęła się 
uczona między innymi  poszukiwaniem śla-
dów Brunona Schulza . Rozpoczął się nowy fa-
scynujący etap . Pionierski, bo podążała o krok 
za Ficowskim w czasach, kiedy w Drohobyczu 
jeżeli ktoś w ogóle wiedział o Brunonie Schul-
zu, to najwyżej tyle, że był przed wojną taki 
cichy nauczyciel w miejscowym gimnazjum, 
niewydarzony syn kupca bławatnego Jakuba . 
(Tu nie oprę się pokusie uczynienia dygresji 
i   zacytowania znamiennych słów Wiesława 
Budzyńskiego: „Krzysztof Kąkolewski zwrócił 
mi uwagę na potoczną, a jakże widoczną pośród 
wspomnień o Schulzu, ułomność ludzką: niewi-
dzenia wielkości koło siebie! Ci, którzy Schulza 
znali, do dziś zdradzają zdziwienie. Pamiętają 
zazwyczaj, że nie potrafił sobie poradzić z dzieć-
mi w szkole, a zupełnie nie dostrzegają wymiaru 
wielkości...”) A to był młodszy o dziewięć lat –  
a jednak bliźniaczy – brat w literaturze innego 
nieudanego kupieckiego syna . Tego „meszuge” 
z Pragi .

Dora Kacnelson z  zaprzyjaźnionymi dro-
hobyczanami jeszcze w sowieckich czasach 
zabiegała u  władz miasta o  wmurowanie ta-
blicy na domu rodzinnym Schulza . Trzy razy 
bezskutecznie . Tablicę wmurowano dopiero w 
1989 roku . W setną rocznicę urodzin pisarza, 
12 lipca 1992 roku, odsłonięto jego popier-
sie w budynku dawnego gimnazjum, obecnie 

Instytutu Pedagogicznego . A  po bezpraw-
nym wywiezieniu przez instytut Yad Vashem 
z Drohobycza do Izraela odkrytych w willi ge-
stapowca Landaua fresków Brunona Schulza, 
gorliwa strażniczka jego pamięci publikowała 
swoje protesty w prasie międzynarodowej . 

Kiedy runęło imperium, na początku lat 
90 ., Dora Kacnelson miała marzenia być może 
utopijne, a  jednak oparte na realnych podsta-
wach . . . o odzyskaniu przez Polskę Kresów . W 

Dora Kacnelson (foto: net)

wywiadzie udzielonym Zbigniewowi Lipiń-
skiemu powiedziała: „W czasie, gdy Związek 
Sowiecki rozpadał się, w radio i telewizji wystąpił 
Anatolij Sobczak, wojewoda petersburski, profe-
sor prawa międzynarodowego. Stwierdził, że jeśli 
rozpada się federacja, to terytoria, które zostały 
do federacji przyłączone po jej powstaniu mają 
prawo wrócić do poprzedniego statusu. Gorba-
czow chciał Polsce oddać Stanisławów, Tarnopol, 
Lwów, Grodno, Wilno. Ale już wówczas rządzący 
Polską w sposób lokajski podlizywali się Ukrainie 
i Litwie.” 

Pytanie, co by się stało, gdyby się ta jej 
utopia ziściła . Co można by zrobić z  takim 
spadkiem w dzisiejszej rzeczywistości politycz-
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no-społecznej, przy relatywnie małej liczbie 
Polaków na terenie dawnych Kresów i wobec 
odgórnej demoralizacji trzech już pokoleń 
mieszkańców tych ziem, reprezentujących róż-
ne narodowości, a w ciągu ostatniego półwie-
cza zniewolonych i manipulowanych polityką 
daleką od idei jagiellońskiej . Ale uczona nie 
żywiła tych obaw – z perspektywy Drohobycza 
jej doświadczenia były inne:

„Ukraińcy w większości chcieli przyłączenia 
do Polski. Wiedzieli, że przynajmniej nie głodo-
waliby. Społeczność ukraińska lubi Polskę, wielu 
Ukraińców uczy się polskiego, nienawiść do nas 
żywią tylko szowiniści ukraińscy.” 

W roku 1983 Dora Kacnelson przeszła na 
emeryturę, co nie znaczy, że przestała praco-
wać . Kontynuowała swoje badania naukowe, 
część prac wydawała, inne, z braku wydawcy, 
tylko przygotowała do druku . O  tych latach 
pisze: 

„Uzupełniając materiały zebrane w archi-
wach Wilna i Petersburga aktami sądu austriac-
kiego we Lwowie, ukończyłam swoją książkę 
„Skazani za lekturę Mickiewicza”. Została przy-
jęta do druku przez Instytut Badań Literackich 
PAN. Wydałam kilka rozpraw o  kapłanach, 
męczennikach za wiarę i  wolność, zwłaszcza 
o księżach-sybirakach wieku XIX – Piotrze Ście-
giennym, Wincentym Kroczewskim, Tyburcju-
szu Pawłowskim oraz o  więźniu łagrów stali-
nowskich księdzu Janie Szeteli, którego miałam 
zaszczyt poznać na ziemi lwowskiej. 

Upadek nieludzkiego sowieckiego reżimu 
umożliwił mi wyjazdy na konferencje naukowe 
do Polski i Niemiec. Ogłosiłam kilkanaście od-
czytów, między innymi (...)o  żydowskiej kultu-
rze w Drohobyczu (Lesko), o losach syberyjskich 
księdza Piotra Ściegiennego (Lublin), o lekturze 
polskich katorżników na Syberii (Warszawa), 
o  trwałych wartościach twórczości Mickiewicza 
(Kraków), o  lwowskich, wileńskich, petersbur-
skich archiwaliach do dziejów powstań i  sybi-
ractwa w XIX wieku (Toruń), o prześladowaniu 
żydowskiej inteligencji przez Stalina (Berlin, 
Lublin), o Brunonie Schulzu w żydowskim śro-
dowisku Drohobycza (Berlin), o polskiej kulturze 
galicyjskich miasteczek XIX wieku i ich powiąza-
niach z  życiem umysłowym Europy Zachodniej 
(Trzcianka, woj. Piła).

We Lwowie poznałam wspaniałych pełnych 

ofiarności polskich naukowców, którzy świado-
mie i  celowo wybrali męczeńską drogę służenia 
ojczystej kulturze na ziemiach straconych. Byli to 
profesor Mieczysław Gębarowicz, teoretyk i histo-
ryk sztuk pięknych światowej sławy oraz doktor 
filozofii, wspaniały znawca zabytków i pamiątek 
Lwowa, Ludwik Grajewski. (...) Miałam za-
szczyt poznać dzielnych obrońców polskiej kultu-
ry bibliotekarzy Ossolineum Jana Rogalę, Kazi-
mierza Giebułkowskiego, Wacława Ozalewicza 
i wielu innych. (...)

W ciągu ostatnich pięciu lat [pisała to w 
roku 1993 – B .G .] poświęcam dużo czasu pra-
cy charytatywnej i  społecznej. W polskiej prasie 
krajowej i  zagranicznej umieściłam kilkanaście 
rozpraw, występując w obronie praw Polaków na 
Wschodzie do autonomii, do podwójnego obywa-
telstwa, do leczenia w Polsce. W latach 1991-
1992 odwiedziłam wioski drohobyckiego powia-
tu i  ułożyłam listę polskich wieśniaków, którzy 
żadnej emerytury nie mieli z  powodu tego, że 
nie przystąpili do kołchozów. Przekazywałam te 
wiadomości do ówczesnego polskiego konsula we 
Lwowie Janusza Łukaszewskiego, on zaś w try-
bie szybkim wystarał się o nadanie im przez rząd 
posowiecki emerytury; ogrom pracy  Łukaszew-
skiego został przerwany bezpodstawnym odwoła-
niem konsula przez ministra K. Skubiszewskiego.

Obecnie prowadzę pracę charytatywną 
wśród potrzebujących pomocy starych, schorowa-
nych Żydów i Polaków nie tylko na ziemi droho-
byckiej, lecz też w Samborze, Stryju, Podburzu, 
Stebniku i  innych miejscowościach. Należę do 
gminy żydowskiej drohobyckiej i do Związku Po-
laków Drohobycza.”

Dora Kacnelson, osoba prywatna, zaj-
mowała się sprawami, które należały do obo-
wiązków kolejnych rządów Rzeczypospolitej 
Polskiej . Tak więc starała się załatwić polskie 
emerytury kombatantom z 1939 roku .  Wo-
bec braku zainteresowania ze strony władz 
polskich, wypraszała pomoc finansową na 
żywność dla dzieci polskich na Kresach . . . 
u  Niemców . Publikowała w prasie polskiej 
i  zagranicznej artykuły na temat działalności 
społecznej polskich księży . Bowiem „tylko Ko-
ściół dociera do zapadłych wiosek, zapomnianych 
przez Wspólnotę Polską, fundacje i inne instytu-
cje powołane ku temu” . 

Bardzo surowo oceniała politykę władz III 
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RP wobec Polaków na Kresach Wschodnich . 
W wywiadzie udzielonym redaktorowi Lipiń-
skiemu powołała się na konkretne przykłady 
wręcz antypolskich działań:

„Mianowana przez ówczesnego szefa MSZ 
ambasadorem RP na Litwie Eugenia Tejchman 
oczerniała AK-owców i  wspierała oszczerstwa 
litewskich szowinistów pod adresem Polaków. 
Podobnie postępował inny ambasador RP – Jan 
Widacki. Oboje przysłużyli się do zniszczenia 
Uniwersytetu Polskiego w Wilnie, co można po-
równać tylko z „wyczynem” Nowosilcowa, który 
zamknął uniwersytet w tym mieście. Wprawdzie 
– na skutek interwencji Polonii zachodniej – 
uniwersytet nie uległ kompletnej likwidacji, ale 
Litwini, korzystając z przyzwolenia polskich dy-
plomatów, po cichu odebrali placówce uprawnie-
nia akademickie. Obecnie pełni on rolę studium 
przygotowawczego dla młodych Polaków przed 
wstąpieniem na uniwersytet litewski. W obronie 
polskiego uniwersytetu nie stanął również prezy-
dent RP, którego interesuje wstąpienie Litwy do 
NATO i UE, a nie dramatyczny los Polaków na 
Litwie. Podobnie milczał Geremek, gdy Litwini 
aresztowali i zesłali do obozu koncentracyjnego 
czterech Polaków, którzy domagali się autono-
mii dla okręgu solecznikowskiego. Dopiero gdy 
zebrałam 40 podpisów w czasie międzynaro-
dowego forum Dziennikarzy Polonii Świata w 
Tarnowie, który to dokument wysłano do sejmu 
litewskiego, zrobił się skandal i  uwięzionych 
zwolniono.” 

Wobec podejmowanych na Ukrainie,  
w Polsce i  na Zachodzie prób „rehabilitacji” 
OUN-UPA – sprawców najokrutniejszego w 
XX wieku ludobójstwa dokonanego na oby-
watelach polskich Kresów Wschodnich  – wy-
powiadała się odważnie i zdecydowanie:

„Banderowcy i  ich duchowi spadkobiercy 
podnoszą głowy, ponieważ dysponują wsparciem 
antypolskich sił na Zachodzie i w USA, a nadto 
hołubieni są przez władze III RP.”

Kiedyś publicznie „dopiekła” utytułowa-
nym fałszerzom historii:

„Ich [tj . banderowców – B .G .] adwokatem 
jest np. prof. Władysław Serczyk, który uporczy-
wie wybiela UPA. W 1997 r. na konferencji 
polsko-ukraińskiej w Krakowie powiedział, że 
AK czyniła to samo, co banderowcy. Ponieważ 
nikt nie zareagował, wstałam i odrzekłam: „Czy 

nie zakrawa na ironię fakt, że oto ja, Żydów-
ka, przyjechałam do Krakowa aż z Drohobycza, 
żeby bronić polskiej AK przed oszczerstwami 
polskich panów profesorów?”. Podobnie zacho-
wuje się wykładowca UJ – Grzegorz Mazur, 
który w pracy habilitacyjnej o  AK przyrównał 
ją do banderowców. I szacowne gremium profe-
sorów UJ zaakceptowało tę pracę! Dzięki Bogu, 
nie mam wnuków, bo nie chciałabym, żeby tacy 
profesorowie ich uczyli.” 

Ostro przeciwstawiała się także szkalowa-
niu Polaków zarzutami antysemityzmu, bro-
niąc narodu, wśród którego się wychowała 
i który dobrze znała, przed atakami z Zachodu 
– wygodnymi zwłaszcza dla osób, środowisk 
i organizacji o nieczystych sumieniach:

„Książka Grossa jest nieuczciwa i obłudna. 
(...) W Warszawie rozmawiałam z kilkoma rabi-
nami z USA, którzy pytali, czy jako Żydówka nie 
przesadzam z potępieniem Grossa. Odparłam, że 
wzniecanie nienawiści do Polaków jest szczegól-
nie sprzeczne z  interesami Ameryki, ponieważ 
Polska należy do NATO i Polacy są gotowi prze-
lewać krew za amerykańskie interesy, co zresztą 
czynili już w Afganistanie. Muszą więc szano-
wać Polaków, a nie ciągle oszczerczo ich oskarżać 
o „mordowanie Żydów”, używać pojęcia „polskie 
obozy koncentracyjne” czy nazywać Polaków 
„narodem morderców”. Muszę powiedzieć, że ra-
bini przyjęli moją argumentację. (...)

Środowiska antypolskie w Stanach i na Za-
chodzie nienawidzą niezależności polskiego du-
cha, który wiódł Polaków na barykady i dzięki 
któremu pierwsi obalili komunizm. Usiłują wiec 
zdeptać polskie poczucie honoru i  godności, jak 
dotąd nieskutecznie.” 

Walcząc z  przejawami antypolonizmu w 
niektórych środowiskach ukraińskich, litew-
skich, amerykańskich i żydowskich, Dora Kac-
nelson wyręczała bierne i milczące władze III 
RP w obowiązkach dbania o dobre imię Polski .

W 1997 roku otrzymała nagrodę Wschod-
niej Fundacji Kultury „Akcent” w Lublinie za 
działalność w obronie praw polskiej mniejszo-
ści narodowej na Ukrainie . A  w roku 2002 
została uhonorowana Orderem Polonia Mater 
Nostra Est, przyznawanym przez Społeczną 
Fundację Pamięci Narodu Polskiego .

W roku 2001 opuściła Ukrainę i przenio-
sła się do Berlina . 
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Błogosławionej pamięci Dora Kacnelson 
zmarła w Berlinie 1 lipca 2003 roku .

Jej najważniejsze prace dostępne w Polsce 
to: „Poezja Mickiewicza wśród powstańców – 
wiek XIX. Z archiwów Wilna, Lwowa i Czyty”; 
„Folklor powstania styczniowego. Z dziejów po-
ezji powstańczej polskiej XIX wieku”, kilkadzie-
siąt rozpraw o  syberyjskich losach Polaków, 
o  udziale Polaków w rewolucji węgierskiej 
1848-1849 oraz szkice wspomnieniowe o wy-
bitnych Polakach ziemi lwowskiej i wileńskiej .

W uznaniu wyjątkowych zasług uczonej 
– orędowniczki porozumienia polsko-ukraiń-
skiego w duchu prawdy historycznej – Spo-
łeczny Ogólnopolski Komitet Obchodów 70 . 
Rocznicy Ludobójstwa Dokonanego przez 
OUN-UPA na Ludności Polskiej Kresów 
Wschodnich w Latach 1939-1947 wybrał 
Dorę Kacnelson na patronkę uroczystości . Ra-
zem z nią patronami będą poeta Zygmunt Jan 
Rumel i historyk Wiktor Poliszczuk .

Bożena Gorska

ŹRÓDŁA  INFORMACJI  I  CYTATÓW:
Wiesław Budzyński, Schulz pod kluczem, Warsza-

wa 2001 .  
Dora  Kacnelson, Poezja Mickiewicza wśród po-

wstańców – wiek XIX. Z  archiwów Wilna, 
Lwowa i  Czyty, przełożył Lubomir Puszak, 
Kraków 1999, UNIVERSITAS .

Dora Kacnelson, Wspomnienia bardzo osobiste 
z  różnych lat, w: „W Kręgu Kultury (Ate-
neum Wileńskie)”, nr 1-2 (18-19), Wilno, 
styczeń-czerwiec 1998 r .

Kto przeprosi za bestialsko mordowanych Polaków? 
– z doc . dr Dorą Kacnelson rozmawia Zbi-
gniew Lipiński, w: Stosunki polsko-ukraińskie. 
„Głos Kresowian”, wybór i  opracowanie Jan 
Niewiński, Warszawa 2005 .

Rok 1863 na Polesiu Kijowskim. Pamiętnik Józefa 
Sobkiewicza, opracowanie: Krzysztof Gębu-
ra, Dora Kacnelson, wyd . Akademia Podla-
ska, Siedlce 2000 .

J . B .-S ., Dora Kacnelson nie żyje. Wierna po-
wstańcom i  Schulzowi, „Rzeczpospolita”, 
4 .07 .2003 r .

Nekrolog Dory Kacnelson, „Gazeta Wyborcza”, 
17 . 07 . 2003 r .

Bożena Gorska

ŚWIADECTWO

Ewie Siemaszko

  ...czy kości te 
  powrócą znowu do życia?
    [Ez 37, 3]

U stóp Bożej Męki
zasiew czerwony . 
Pole nimi obsiane
jakie wyda plony?
Budzą, dręczą po nocy,
krzyczą niemi .

- Mamo, co z nami będzie?
- To co ze wszystkimi .
  19.12.2009

Arkadiusz Zając „Kuglarze na południu nieba” 
1998, tusz, 61x40 cm
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Leszek Żuliński

O NOWY HAMLETYZM,
CZYLI CZY ISTNIEJE MŁODA POEZJA?

Czy młoda poezja jeszcze istnieje? To 
pytanie jest, rzecz jasna, tyleż retoryczne, 
co prowokacyjne . Młoda poezja nie tylko 
istnieje, ale istnieć będzie zawsze . Takie jest 
prawo natury, pardon, kultury . Kultura 
wszak jest funkcją natury, a więc i jej nie da 
się oszukać . Poezja, zwłaszcza młoda, jest do 
pewnego stopnia „czymś biologicznym” . Sta-
nowi wyraz dojrzewania . Tak właśnie: wyraz! 
Niemal każdy nastolatek staje nagle zdumiony, 
olśniony światem . Budzi się ze snu głębokiego 
dzieciństwa i  dostrzega sensy, które rewalo-
ryzują świat, ukazują go w zupełnie nowym 
świetle . To może być szok, szok pozytywny 
lub negatywny, ale niemal zawsze odkrywczy . 
I z tym odkryciem trzeba coś począć, trzeba 
na nowo zobaczyć samego siebie, trzeba zadać 
światu fundamentalne pytania, czasami jeszcze 
naiwne i sztubackie, ale w rezultacie – twórcze . 
Jak sobie z tym poradzić? Ludzie o określonej 
strukturze psychicznej, skłonni do autoekspre-
sji i czuli na słowo, chwytają za pióro . Ono 
jest jak yalowski klucz, którym otworzy się 
świat . I jak klucz wiolinowy, którym określi 
się własne brzmienie .

Poezja jest jednym z  najpiękniejszych 
„narzędzi” dorastania . Jest nie tylko odkryciem 
języka, a więc odkryciem uczuć i świadomości, 
lecz także osobliwym doznaniem piękna, jakie 
może kryć się w tej metodzie .

Dlatego nie boję się o  młodą poezję 
i z takim przekonaniem piszę, że jest wieczna .

Ostatnio na tym portalu ukazało się kilka 
artykułów narzekających, jak to literatura 
schodzi na psy . Zasadniczo się z  nimi nie 
zgadzam . Dzieje się wciąż w młodej poezji 
i prozie bardzo dużo, powstają wciąż dobre 
książki . To raczej my, starcy i tetrycy, jak man-
trę powtarzamy ów mit o naszych zasługach 
i talentach . Owszem, były! Ale nieprawdą jest, 
że jest gorzej .

Jest, Kochani, inaczej!
Młodzi piszą jak najęci . Ale ta „piękna 

choroba” (jak chciał Mieczysław Jastrun) nie 
zawsze ma sprzyjający dla siebie klimat . Z hi-
storii literatury wiemy, że były okresy, kiedy 
liryka stanowiła gen narodowej świadomości 
i przenosiła góry, ale też zdarzały się czasy, gdy 
odsyłano ją w kąt i miano za pięknoduchową 
fanaberię, ot, nic wielkiego . Obawiam się, 
że dziś znajdujemy się w takim właśnie mo-
mencie . Nie brakuje nam poetów, nie brakuje 
nam debiutów – brakuje nam dobrych czasów 
dla poezji . A to z kolei dezorientuje samych 
poetów .

Wielokrotnie padały już odnośne diagno-
zy: w społeczeństwie, które chce się dorabiać, 
kultura schodzi na drugi plan . Wartości ma-
terialne biorą górę, najpierw „mieć” – potem 
„być”, egzystencja poprzedza esencję . . . Stali-
śmy się właśnie takim społeczeństwem, społe-
czeństwem dążącym do produkcji i wymiany, 
do kompensacji rozmaitych traumatycznych 
doświadczeń poprzez konsumpcję, a  nie 
kontemplację . Nie piszę tego z przyganą – te 
procesy są jedyną szansą dla Polski, by wydo-
była się z cywilizacyjnego zacofania . Ale też 
takie czasy nie sprzyjają, by język literatury 
(sztuki w ogóle) stał się bardzo ważnym kodem 
społecznej komunikacji; kodem postawotwór-
czym . Mówiąc prościej: te fascynujące czasy 
są dla yuppich z laptopem, a nie dla bardów 
w pelerynach .

Poezja schodzi więc do głębszego under-
groundu, niż kiedykolwiek była . Zamyka się w 
subkulturowych grupach, w wąskich kręgach 
towarzyskich, w portalowych salonikach . 
Przestaje być istotnym składnikiem powszech-
nego życia kulturalnego . W tej chwili wkracza 
ekspansywnie do Internetu, gdzie powstają 
wirtualne pisemka literackie, choć mające 
wąskogrupowy i marginalny charakter .
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Debiutów i  pism młodoliterackich jest 
więcej niż w poprzednich dekadach . Zde-
cydowanie więcej . Ale – po pierwsze – są to 
małe nakłady, niechętnie przyjmowane do 
kolportażu przez sieć profesjonalnej dystrybu-
cji, a więc funkcjonujące tylko w wybranych 
miejscach i  środowiskach, bez siły przebicia 
do tzw . ogólnonarodowego nurtu kultury . 
Artykuły, dyskusje, polemiki z  tych łamów 
nie trafiają na wokandę rozważań publicznych . 
A samych tomików poetyckich po prostu nie 
ma jak zdobyć i przeanalizować .

 Kiedy ja wydawałem swój debiutancki 
tomik, a był to rok 1975, sytuacja była pro-
sta i jasna . W 1975 roku było 35 debiutów . 
Wszystkie wydane w oficynach nadzorowa-
nych przez Naczelny Zarząd Wydawnictw 
MKiS . Krytyk śledzący sytuację na rynku 
poezji mógł sobie łatwo zdobyć te 35 książek, 
przeczytać je i  opisać . Tak m .in . przez całe 
lata czynili Andrzej K . Waśkiewicz i  Jerzy 
Koperski wydając coroczne antologie z cyklu 
„Debiuty” – swoistą dokumentację ruchu 
młodopoetyckiego .

W latach 1975 – 1980 ukazało się około 
330 debiutów poetyckich . Obecnie prawdo-
podobnie mniej więcej tyle ukazuje się każde-
go roku . Wolność i łatwość druku dają znać 
o sobie . No i dobrze . Tylko jak to wszystko 
ogarnąć? Gdzie to kupić, kiedy często autor 
drukuje zbiorek własnym sumptem, odbiera 
cały nakład z drukarni, niesie do domu i roz-
daje znajomym . Jak z lotu ptaka spojrzeć na 
tendencje młodej poezji?

  Przedmiot stał się nieuchwytny . I  naj-
lepiej „oglądalny” w tych miejscach, gdzie 
lobbystycznie przedarł się ku bardziej spek-
takularnym pozycjom . A więc do niedawna 
jeśli chciałeś być znanym, młodym poetą, 
musiałeś koniecznie wedrzeć się na łamy by-
tomskiego „Fa-artu”, warszawskiej „Frondy”, 
krakowskiego „bruLionu”, poznańskiego 
„Czasu Kultury” czy rzeszowskiej „Okolicy 
Poetów” i  tego rodzaju pism, które zdołały 
sobie wypracować rolę „trybuny młodych” . 
Musiałeś postarać się, by znaleźć się w leksyko-

nach „Parnas” lub „Parnas bis”, zawierających 
biogramy poetów urodzonych po 1960 roku . 
By trafić do antologii „Mamy swoich poetów” . 
Powinieneś był wystąpić także w grupowych 
spotkaniach w Zamku Ujazdowskim, bo tam 
się smażyła cała ta „qchnia artystyczna” . Jeśli 
tworzyłeś poza stadem lub wbrew modnym 
poetykom – skazywałeś sam siebie na outsi-
derstwo . A trzeba się wiele nacierpieć, by być 
dostrzeżonym jako outsider . Są prostsze drogi 
do sukcesu .

Ale i one to może już przeszłość? Od kie-
dy Robertowi Tekielemu objawiła się religia, 
„bruLion” przestał być tym, czym był . Od 
kiedy Rafał Grupiński poszedł w dygnitarzy, 
stracił swój środowiskowy impet „Czas Kul-
tury” . Nie wychodzi już poznański „Nowy 
Nurt”, nie wychodzi ostrołęcka „Pracownia” . 
„Borussia” się ustabilizowała . „Kresy” były 
z roku na rok coraz gorszym pismem . . . Coraz 
większa liczba młodych poetów (np . Wojciech 
Wenzel) i krytyków (np . Cezary Michalski) 
to dziś bardziej postaci ze świata ideologii 
i polityki niż kultury . Odnoszę też wrażenie, 
że tzw . art-zinowcy, czyli młodzi literaccy 
happeningowcy, którym patronowała „Lampa 
i  Iskra Boża”, wyrośli z  krótkich spodenek 
zgrywy . Czy ktoś zajmuje te wolne miejsca?

Owszem, zajmuje! Jest ich legion . Ale tak 
zróżnicowany i podzielony na „podśrodowi-
ska”, że trudno go ogarnąć .

Otóż proszę zauważyć, że ostatni dobry 
„miot” młodych poetów przekroczył próg 
trzydziestki lub niebezpiecznie się do nie-
go zbliża – a  dalej magma . Nasza wiedza 
o młodych kończy się mniej więcej na Mar-
cinie Świetlickim, Jacku Podsiadle, Miłoszu 
Biedrzyckim, Marcinie Baranie, Wojciechu 
Wenzlu, Darku Foksie, Kaziku Malinow-
skim, Jarosławie Mikołajewskim, Mariuszu 
Grzebalskim, Krzysztofie Jaworskim, Robercie 
Mielhorskim . . . Z pań na: Ewie Sonnenberg, 
Agnieszce Herman, Bożenie Ptak, Marzannie 
Kielar . . . Inni – jak np . Jarosław Klejnocki, 
Tomasz Majeran czy Karol Maliszewki – głów-
nie zajmują swoje mocne pozycje w okopach 
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krytyki . Ograniczam się tu do przykładowych 
nazwisk; jest ich trzykrotnie, czterokrotnie 
więcej, do tego dochodzi mocna grupa mło-
dych prozaików i  ta właśnie fala stanowił 
ostatnią „zmianę warty” . Taką, o której można 
powiedzieć coś bardziej „konkretnego”, coś 
bardziej „zwartego” .

Wszystko odbyło się zgodnie z regułami 
pokoleniowej sztafety: w miarę tupeciarsko, 
arogancko i tromtadracko . Romantycy zaata-
kowali klasyków . Tak jak kiedyś pryszczaci, jak 
poeci „Współczesności”, jak Nowa Fala . Tym 
razem specyficzną domieszkę stanowił „anty-
komunizm” i  neokonserwatyzm . Ale z  tego 
właśnie powodu zaczęto wylewać dziecko 
z kąpielą, bo w dążeniu do udowodnienia kul-
turalnej jałowości minionych 50 lat tym mło-
dym chciano przypisać szczególną rolę . Nagle 
między Miłoszem, Herbertem i Szymborską 
a Świetlickim – pustka! Nikogo godnego uwa-
gi . No, oczywiście z wyjątkami dla Barańczaka, 
Zagajewskiego, Krynickiego i garstki innych, 
ale liczba „prawdziwych poetów” nagle zaczęła 
być gwałtownie weryfikowana . Jakby wszyscy 
za-pomnieli o – powiedzmy – Urgaczu, Hara-
symowiczu, Śliwiaku, Miłobędzkiej, Kawiń-
skim, Gąsiorowskim, Żernickim, z młodszych 
o Wyrwie-Krzyżańskim, Filipczuk, Kaliszew-
skim, Warzesze, Lenartowskim i wielu, wielu 
innych . Jednym wydobyto na wierzch wczesny 
stalinizm, innym późny serwilizm . Tym młod-
szym – jałową biografię . Tyle że nijak się to 
miało to rzeczywistych wymiarów ich poezji .

Nie chcę nie doceniać debiutantów z lat 
90 . Ale ze zgrozą obserwuję ich przecenianie . 
Owszem, czas objawi prawdę . Kiedy dziś, 
po latach, czytamy „Zmianę warty” Jana 
Błońskiego też dziwimy się, jak wieloma 
nazwiskami bez późniejszego znaczenia (np . 
Magda Leja) przejął się ten wybitny krytyk . 
Ale nasi obecni „parnasowcy” to wyjątkowi 
szczęściarze . Narobiono wokół nich hałasu, 
ubito pianę, choć ledwo co oduczyli się robić 
błędy ortograficzne, acz i to nie jest pewne . Ci 
wszyscy o’harowcy typu Wojciecha Wilczyka, 
ci „autorzy jednego wiersza” (jak Sajnóg, który 

napisał słynne „Flupy z pizdy”), ci skandaliści 
w rodzaju Artura Cezara Krasickiego, twórcy 
idei onanizmu w dziele literackim, ci boha-
terowie art-zinów piszący tzw . antypoezję . . . 
– gdzież oni? Ta zmiana warty postrzegana 
grupowo wygląda żałośnie, niepokojąco .

Nie chcę być tetrykiem . Nie chcę powta-
rzać starej śpiewki o coraz gorszej młodzieży . 
Przecież i tak nie mamy żadnego wpływu na 
zmiany pokoleniowego stylu, zaś reguły gry 
raczej gwarantują, że z tej subkultury wyłoni 
się niebawem pełnowartościowa kultura . To, 
co niepokoi, to raczej rozziew między kalibra-
mi literackich przesłań i misji . Świat Wielkich 
Znaczeń – wielkich wyborów, dramatów, 
konfliktów sumienia i postaw – ten świat jakby 
gwałtownie ucieka z poezji, ustępuje miejsca 
miałkim i  banalnym zabawom . Herbert w 
pokoleniu Świetlickiego nie narodził się . Ta 
skala intelektu i kreacyjności, nawet wyobraź-
ni, jest nieobecna .

Niedawnych liderów – Świetlickiego 
i Podsiadłę – zaliczam do poetów utalento-
wanych . Problem w tym, że nowe widzenie 
świata w młodej poezji wciąż jakby kończy się 
na demaskowaniu zastanych zwidów i warto-
ści . Jeśli Podsiadło pisze:

„A jeśli mój syn (któremu pozostawiłbym 
przecież

Wolny wybór) zechciałby jednak umierać za 
ojczyznę,

Zaprowadziłbym go do lasu i powiedział: 
„Pamiętaj,

Szyszka to rzecz święta”

…to wiem, że jest to wiersz piękny 
i  szlachetny, ale też wiem, że egzystencjalny 
i  historyczny świat w tego typu poezji jest 
bliżej nieokreślony . To protest przeciw zmar-
nowanemu życiu ojców, przeciw fałszowi 
ich idei, przeciw wojnom, bohaterszczyźnie, 
tradycyjnym pojęciom patriotyzmu, protest 
przeciw wszelkiemu hamletyzowaniu . . . Ale 
w tym samym czasie rodzą się nowe wojny, 
nowe idee, nowe konflikty sumienia . I z nimi 
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ta poezja może się rozminąć . I – moim zda-
niem – się rozmija . Nie mam nawet żalu 
o treści historyczne . Rzeczywiście, być może 
literatura polska powinna się od nich w końcu 
nieco uniezależnić . Mam pretensje o niedoro-
zwój treści egzystencjalnych – „izirajderskie” 
luzactwo, zgrywa, dyskotekowa grypsera nie 
zagłuszą tych spraw . Są raczej przejawem eska-
pizmu, natrętnej ucieczki w subkulturowość . 
Są na siłę demonstrowaną młodzieńczością . 
Antypatią wobec świata powszechnej praktyki 
społecznej . Nawet się nie dziwię tym fobiom . 
Lecz wiem, że ucieczki nie ma . Dorosłość 
wyjrzy z  lustra . Zapyta o  racje, o odpowie-
dzialność, o danie świadectwa . . .

Jaki jest „krajobraz po bitwie”, krajobraz 
po generacji „bruLionu” i „Nowego Nurtu”? 
Otóż tego nie wie już nikt . Bo nawet jakby 
wyczerpała się recepta na sukces tego typu 
pism . A raczej zabrakło sponsorów . Wiedzą, 
że to wszystko dusi się we własnym sosie, 
a świat pędzi i  tak po innej trajektorii . Oto 
komedia pomyłek: młodzi poeci gardzą świa-
tem praktyki społecznej, świat zaś niczego nie 
chce wiedzieć o  młodych poetach . Po obu 
stronach – ignorancja!

Jest to przede wszystkim dysharmonia, 
rozdźwięk komunikatów, o  której pisałem 
na początku . Społeczeństwo wytwórcze nie 
bardzo potrzebuje liryki, lirycy zaś mocniej 
wyładowują swoje emocje na świecie ojców 
i  minionych, zwietrzałych lub skompromi-
towanych etosach niż na towarzyszącej im 
rzeczywistości . Nie ma w tym wszystkim 
współbrzmienia .

No, to pomarudziłem sobie . Wszystko w 
imię jednego: by apelować do młodych po-
etów o głębsze, bardziej wstrząsające widzenie 
świata . O nowy hamletyzm! Po ironizmach 
Gombrowicza, wściekłości Bursy, szaleństwie 
Wojaczka, reizmie O’Hary, antyestetyzmie 
Różewicza, niezasiedziałości Stachury, werbo-
technice Karpowicza i Milczewskiego-Bruna, 
po odkryciu Grochowiaka, że bunt nie prze-
mija, bunt się ustatecznia, po tych i  innych 
doświadczeniach literatury XX wieku nie ma 
co wracać do beztroskiej młodości . Trzeba na 
nowo budować świat dramatu . Bo innego, 
lepszego świata człowiek nie posiada .

Leszek Żuliński
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Agata Grochowska 

Nostalgia

Pozostało zdjęcie
pożółkły papier wspomnień

bosy chłopiec w marynarskiej bluzie
– niespełnione marzenie
o dalekich lądach

drewniany płot
biały dom kryty gontem
rodzinna przystań pachnąca chlebem
jakże daleka . . .

już nigdy tam nie wrócę
– westchnienie starca

są jeszcze wspomnienia . . .

Poranek we Lwowie   

Wciąż w mych snach nieśmiałych
jesteś
wieżami kościołów
          kamienic otulone
drzemiesz
wśród bukietu swojskiej kresowej
           zieleni

budzisz się nieśpiesznie
biczem dorożkarza
  prędko poganiane

rżeniem koni bydła
z bezkresu pól
ciasnych uliczek

powoli przeciągasz się
wstajesz
otwieranymi witrynami sklepów
            kramów pstrokatych
jak dama kiedy stroi się w swym buduarze
dobierasz najpiękniejsze barwy rześkiego 
poranka

i już
w swej okazałości
różnorakiej
wśród chust handlarek
pobielanych murów
jarmułek żydowskich

możesz przeglądać się
w zwierciadle błękitnego nieba
– które urody
od zarania dziejów
skrycie Ci zazdrości

Kresowe tęsknoty

Kresy – 
   serce moje –
z piersi polskiej wyrwane
  wśród
bezkresnych łąk
życiodajnych lasów
bagien niezmierzonych
leżysz samotne
jeszcze pulsujące
każde Twoje poruszenie
odczuwam
         obrazami
chat tak bliskich szarym dymem z komina
świetlistymi zbożami,
które zdawały się iskrzyć
      niemal płonąć
w dobrodziejstwie słońca

dalekiego echa dzwonu kościelnego
         dotąd słyszę szepty . . .

w rytmie Twego bicia
   w snach słodkich
przechadzam się po starym Lwowie
rozpoznaję dotykam
nierzeczywistego świata
dawno w dzieciństwie zabranego
z którego jednak wyrosnąć się nie da . . .

Kresy – 
   serce moje
Ty wrośnięte jesteś – a ja razem z Tobą
w biel i czerwień – 

żyłami pamięci
tętnicami tęsknoty
krwią łez wylanych . . . 

Agata  Grochowska – uczennica klasy IIa Gim-
nazjum Dwujęzycznego nr 59 w Warszawie .

Cykl wierszy o Kresach inspirowanych wspo-
mnieniami dziadka Autorki – Władysława Nowa-
ka – jest fragmentem pracy wyróżnionej w kon-
kursie Kresowe portrety, zorganizowanym przez 
Muzeum Niepodległości w Warszawie . 
Rekomendowane przez Bożenę Gorską . 



POEZJA DEBIUT

30 galeria 26

Paulina Surma

WIERSZE*

Róże 

Na miękkiej bieli
wyszywam ciszą róże
takie młode, skromne
już dawno nie miałam igły w dłoni .

Na tygrysich barwach
proszę o czekoladki
takie smaczne, pracowite
już dawno nikt mi nie pomagał .

Może róże urosną?
Kto to wie?

  
Modlitwa 

Przy śpiewie czarno niebieskiej skrzynki 
rozmyślam nad sowim losem 
proszę Boga o skrawek przeciwnocnej 
                                                     pelerynki
nie chcę pracować tylko nosem .

Fotografia ze zbiorów Autorki.

Przy niebieskim stoliku, licząc minuty
rozmyślam nad rozpoczęciem kolejnego biegu
proszę Boga o nowe buty
nie chcę biec w klapkach po śniegu .

Życzliwi ludzie

Nie wierzą we mnie, mądrzy inaczej
w bólu gardzę nimi, przeklinam
idę przez pustynię z butelką wody
rozpadam się kawałek po kawałku .

Śmieją się ze mnie, sławni inaczej
udaję, że są mi bliscy
szukam wyjścia z kolczastej klatki
poraniona siedzę w kącie i płaczę .

Znowu 

Widziałam Cię w tłumie
bałam się, schyliłam głowę
zdjęłam płaszcz z pustym spojrzeniem
zrezygnowałam, nie rozmawiałam 
                                                    z Bogiem .

Ile jeszcze solanek mam do wypicia

przecież to niezdrowe
ile jeszcze upadków
przecież muszę dojść do celu .
Usiadłam wygodnie w trzech ścianach
nie przywitałam się, zaczęłam pracę
rozpoczęłam kolejny rodzaj rozpaczy
zapłakałam, odeszła monotonia radości .

Kamienie w ciele 

Wypchano mnie kamieniami            
wstaję i siadam
skrycie łzy jadam
nie widzę nikogo .
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Wycięli mi serce
patrzę na kwiat i nie wiem jak go zerwać
nie potrafię rozpaczy przerwać
nie słyszę jedzenia dla duszy .

Sztuczna uciecha

Sztuczna uciecha zawładnęła sercem 
                                                 człowieka .
Usta ma napięte niczym cudne mięśnie 
                                                           atlety,
Grymas twarzy zdolny jest aż do wzbudzenia 
                                                      podniety .
A gdzieś tam w oddali ogniste uczucie 
                                                           czeka .

Majętna istota, a jakże uboga .
Żyje beztrosko, głodu nie zna, tylko ten 
                                                      fałszywy,
Nie wie, co to umysły szalone . Człek to 
                                                    płochliwy .
A lista jego marzeń nadzwyczaj mnoga .

                                        
Sama zostałam 

Sama zostałam na arenie lwów
Wnętrzności już mi wydzierają
Wrogowie pieśń żałobną grają
Uszy więdną od szyderczych słów
Przyjazne dusze ode mnie uciekły
I w ogniu mój mózg upiekły
Ale myśl o Tobie trzyma mnie w pionie
A dzięki Tobie me serce w rozkoszy tonie .

 
Atak 

Trzymasz kamień w ręku?
Rzuć go z odwagą!
Ja jestem odporna na ból,
Zobaczysz jedynie moje poranione kolana .
A potem wstanę jak martwy z grobu,
Nikt nie pozna gdzie i z kim byłam .
Będę taka, jakiej mnie nie znałeś 
Powiem ci: przegrałeś ! 

Konsultant teleczony 

Halo! Dzień dobry!
A tu ciągle ból w sercu
diabeł w kokonie staje na piedestale .
W takim razie, do usłyszenia!

Halo!? Słyszy mnie Pan?
A tu nagle wyłupiaste oczy
ślepa rodzicielka tworzy obraz .
Dobrze, zadzwonię za kilka minut .

Halo! Z tej strony X .
A tu nagle uśmiech na twarzy
koc euforii okrywa zimne ciało .
Dziękuję za poświęcony mi czas . Do 
                                                    usłyszenia! 

                                  Paulina Surma

Paulina Surma – ur . 23 . 12 . 1986 r ., ab-
solwentka filologii polskiej i wiedzy o spo-
łeczeństwie w Akademii im . Jana Długosza 
w Częstochowie . Obecnie realizuje studia 
doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa . 
W czasie studiów była członkiem SKP „Atra-
ment” . Jej wiersze znalazły się w tomie Wiersze 
atramentem pisane (2011) oraz w Antologii 
wierszy poetów częstochowskich Klubu „Złota 
Jesień” (2012) . Wiersze zaczęła pisać w szkole 
średniej . Interesuje się polską literaturą naj-
nowszą i literaturą niemieckojęzyczną . 

*Wiersze rekomendowane przez Agnieszkę 
Złotą.
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Agnieszka Złota

CZĘSTOCHOWSKI SPLIN – O DEBIUCIE PRASOWYM 
PAULINY SURMY

 
Zostaw mi swoje serce, głos i twarz możesz zabrać ze sobą, to nie ty. 

G . B . Show, Pigmalion 

/A  oto mój sekret . Jest bardzo prosty: 
dobrze widzi się tylko sercem . Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu . Twoja róża ma 
dla Ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ 
poświęciłeś jej wiele czasu […] stajesz się 
odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś . 
Jesteś odpowiedzialny za twoją różę / (A . de 
Saint- Exupéry) . Wiersze Pauliny Surmy uwi-
kłane są w swoistą dialektykę słów róża i serce 
/ wycieli mi serce, patrzę na kwiat i nie wiem 
jak go zerwać/ . Uczucie jako przejaw życia 
serca pozwala rozpoznać sposób w jaki można 
zerwać kwiat, aby go nie zranić? nie sprawić 
mu bólu? Tymczasem autorka być może 
świadomie dąży do komplikacji treściowej? 
niejednoznaczności? . Brak serca powoduje, że 
nie rozpoznajemy idei, dlatego nie potrafimy 
połączyć jej z określonym desygnatem, jakim 
jest kwiat . Uczucie staje się spoiwem prawdy 
umiejscowionej, koincydentalnej . W wierszu 
Róże poetka wyszywa ciszą róże na miękkiej 
bieli . Piękny to obraz, wielce plastyczny 
a  jakaż zgrabna metafora . Podmiot liryczny 
rozważa myśl/ może róże urosną? kto to wie?/ 
może uczucie zdoła ożywić kanwę materiału 
z pięknym haftem . Motyw serca pojawia się 
w wierszu Sama zostałam, Sztuczna uciecha, 
Konsultant teleczony . Serce w tej poezji po-
strzegane jest mam wrażenie przez pryzmat 
tradycji chrześcijańskiej jako siedziba życia 
i duszy . W tym ujęciu posiada bogatą sym-
bolikę, oznacza m .in . miłość, uczucia, dobro, 
niewinność, miłosierdzie, życie . Podobnie 
jest w omawianych wierszach, poza tym staje 
się również symbolem odwagi, bólu, smutku 
i żalu . Jest rezerwuarem różnorodności prze-
życiowej, wskaźnikiem nastroju, nośnikiem 
energii życiowej, pryzmatem przez który 

należy postrzegać pozostałe elementy tego 
świata poetyckiego .

Podmiot liryczny tych wierszy zdaje się 
być, a może jest w istocie introwertykiem? me-
lancholikiem? romantykiem? Typowym wraż-
liwcem, który niczym sejsmograf wychwytuje 
nastroje, uczucia, a nawet intencje otoczenia/ 
nie wierzą we mnie, mądrzy inaczej w bólu 
gardzę nimi, przeklinam…/Brak zaufania ro-
dzi niechęć, a ta z kolei staje się konsekwencją 
udawanych uczuć, które pozbawione są au-
tentyczności . Niemniej jest to jedyne wyjście 
z sytuacji, tymczasowe bynajmniej . 

Wiersze Pauliny Surmy to <poezja 
zmierzchów bezpowrotnych>, uczuć które 
odeszły, upadków, niemal drogi krzyżowej 
przez którą każdy człowiek musi przejść 
aby ocalić siebie, swoje człowieczeństwo/ 
rozpoczęłam kolejny rodzaj rozpaczy, zapła-
kałam, odeszła monotonia radości/ . Autorka 
stopniuje uczucia, próbuje je racjonalizować 
wyznaczając stadia przejściowe dla stanów cią-
głych, można napisać przewlekłych . Rozpacz 
jest tym co napędza, dynamizuje istnienie 
podmiotu tych wierszy . Pojawia się swoista 
dialektyka, uobecniająca się każdorazowe 
między cierpieniem utożsamionym z  ist-
nieniem pełnowymiarowym, a  „monotonią 
radości” . Uczucia negatywne, podświadomie 
obciążające dojmującym balastem egzystencję 
sprawiają, że istnienie zyskuje na autentyczno-
ści, stając się pełnowartościowym, bogatszym 
w szerszą gamę uczuć . Obserwujemy w tej 
poezji również zmierzch przyjaźni/wrogowie 
pieśni żałobne grają/ . ./ przyjazne dusze ode 
mnie uciekły/ . Albo /śmieją się ze mnie, 
sławni inaczej udaję, że są mi bliscy/ .Podmiot 
liryczny tych wierszy jest osamotniony/ już 
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dawno nikt mi nie pomagał/ powie o sobie . 
Jest pełen obaw (Modlitwa), choć chciałby 
zmienić swoje położenie w imię wielkich po-
rywów serca (Znowu) . Antidotum na apatię, 
staje się miłość, trudno jednak jednoznacznie 
stwierdzić czy jest to uczucie odwzajemnione 
czy chodzi o idee miłości (Sama zostałam) . Jak 
się okazuje miłość powoduje ambiwalencje od 
„monotonii radości”, rozkoszy w sercu, po 
uczucie dezintegracji osobowości związane 
z rozpaczą . Pojawia się również intencjonal-
ność wyrażona w stwierdzeniu/ a gdzieś tam 
w oddali ogniste uczucie czeka/ połączone ze 
świadomością iluzoryczności uczuć/ sztuczna 
uciecha zawładnęła sercem/ . 

Autorka rozważa w skupieniu dojmujące 
odczucie samotności, które powoduje w kon-
sekwencji niemal modernistyczny ból istnie-
nia . Uczuciu osamotnienia towarzyszą klau-
strofobiczne wizje przestrzeni zamkniętych, 
wyobrażonych w różnej skali: kokon, arena, 
ściany, klatka, kąt . Symbolika tych miejsc jest 
dość bogata w znaczenia . Zamknięte przestrze-
nie ujawniają stany emocjonalne-mentalne 
ukazane w tych tekstach, zawężając perspek-
tywę opisu/Jestem odporna ból, zobaczysz 
jedynie moje poranione kolana . Pojawia się / 
rozgraniczenie bólu fizycznego od duchowej 
udręki, uczuciowych wstrząśnień/ szukam 
wyjścia z  kolczastej klatki/ . Zamknięcie 
utożsamione z bólem, raną, możliwością skale-
czenia, zranienia . Podmiot liryczny odważnie 
chciałby przeciwstawić się sytuacji i zmienić ją, 
jednak nie jest to możliwe, pojawia się figura 
płaczu, znamionująca oczyszczenie (Kamienie 
w ciele) . Złemu losowi towarzyszy lęk oraz 
kamuflaż uczuciowy .

Pojawia się w tych wierszach wyobraźnia 
modernistyczna sygnowana przez dekadenc-
ki pesymizm? melancholię? splin? Nastrój 
smutku i  przygnębienia przeszywający na 
wskroś tę poezję, ujawnia się poprzez niechęć 
do działania ./ rozmyślam nad rozpoczęciem 
kolejnego biegu/Jednak nie wykazuje czynu, 
dostrzegamy niemoc, która staje się przyczyną 
inercji i marazmu . Autorka wspomina o „prze-

ciwnocnej pelerynce”, „ płaszczu z  pustym 
spojrzeniem” . Nastrój zniechęcenia, apatii 
doskonale koresponduje choćby z  formami 
czasownikowymi: rozmyślam, przeklinam, 
rozpadam się, siedzę, patrzę, zrezygnowałam, 
bałam się . Często pojawiają się formuły odsyła-
jące do adresatki wskazujące, że opisuje siebie 
poprzez próbę dystansu lub stylizacje w duchu 
młodopolskiej maniery . Czynności stanowią 
niemal zautomatyzowane, wyćwiczone gesty 
będące konsekwencją rutyny czy też niemoż-
ności podjęcia czynu . Konflikt między uczu-
ciem a rozumem jest dość istotnym punktem 
odniesienia, każdorazowo implikuje bezwład, 
uświadomioną inercję . W poezji tej pojawia 
się również spekulacja, nieobca jest również w 
świecie tych wierszy ironia . Otoczenie budzi 
usankcjonowaną nienawiść, ironiczne współ-
czucie, nie pozbawione szyderstwa . Niemniej 
okazuje się, że motywacja jest równie silna co 
jej uzasadnienie . Podmiot liryczny znikąd nie 
spodziewa się pomocy, wyzwolenia , dlatego 
dąży do izolacji, jest to wybór świadomy, 
gdyż w tej poezji wszystko jest takie, istnieje 
głęboka motywacja psychologiczna każdej 
sytuacji lirycznej . Poczucie niemocy i z niego 
wyprowadzona dyrektywa bierności ciągnie 
podmiot liryczny ku metafizycznemu, tam 
gdzie jeszcze tli się niepewność, gdzie intelekt 
wciąż jeszcze pokornieje . 

Wiersze Pauliny Surmy są polifoniczne 
zarówno w formie jak i  w treści . Opisując 
siebie podmiot liryczny używa form czasow-
nikowych: nie wiem, nie potrafię, nie chcę . 
Jest to próba definicji przez negację . Pojawia 
się pierwsza komplikacja formalna . Formy 
czasownikowe sugerują, ze wzbrania się lub 
świadomie odmawia uczestnictwa w świecie, 
gdzie nie znajdują zrozumienia istotne dla nie-
go wartości, gdzie nie ma miejsca na inność . 
Innym razem mówi; gardzę, udaję, płaczę, 
rozpadam się . Są to formy emocjonalnie 
nacechowane o dużym potencjale ekspresji . 
Pojawiają się ambiwalencje, między obawa 
a  chęcią odwetu za doznane krzywdy, czy 
między alienacją ( niemniej z wyboru) a by-
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ciem w tłumie . Otoczenie jest nieprzychylne 
śmieje się, nie wierzy, wydziera wnętrzności, 
jest zawistne i bezwzględne, co tylko potęguje 
obraz grozy i  zagubienia . Podmiot liryczny 
mówi o  sobie w 1 . osobie lub abstrahuje, 
opisując siebie przez pryzmat II osoby, 
poprzez relacje otoczenia do siebie . Mamy 
dwie perspektywy . Ciekawą strategią jest 
kreacja podmiotu, który nie jest opisywany, 
oceniany przez otoczenie, ale sam się opisuje 
i ocenia . To zasadnicza różnica sugerująca, że 
ma odwagę dokonania konfrontacji, a  jego 
bierność jest tylko pozorem albo świadomym 
wyborem, konsekwentnie realizowanym . Po-
etka zastosowała tutaj strategię wyjścia poza 
siebie i oglądu własnej osoby z zewnątrz jako 
pewnej hermetycznej odrębności podmiotu 
poddanego aktowi empirii .

W poezji tej istotną rolę odgrywa egzal-
tacja, połączenia ze świadomością swojej nie-
mocy, pokora wyrażona poprzez gest schy-
lenia głowy, rezygnację które nie oznaczają 
bynajmniej wyzbycia się wielkich porywów 
serca . Ekspresyjność niektórych stwierdzeń 
jest uderzająca, a silna motywacja racjonali-
zująca tylko wzmaga dramatyzm odważnych 
myśli podmiotu często bezkompromisowego 
w rozrachunku z  bezduszna i  niewdzięczną 
współczesnością/ sama zostałam na arenie 
lwów, wnętrzności już mi wydzierają/ . Jak 
widać autorce nieobca jest również poetyka 
turpizmu . 

Rozrachunkowi z współczesnością, z rze-
czywistością zastaną towarzyszy ironiczne 
stwierdzenie /nie słyszę jedzenia dla duszy/ 
lub w innym miejscu / wypchano mnie ka-
mieniami/ . Poczuciu osamotnienia, niezgo-
dy na świat towarzyszy nastrój wzniosłości //
trzymasz kamień w ręku rzuć go z odwagą/ . 
Podmiot liryczny choć pełen obaw śmiało 
dąży do rozstrzygnięcia, stwierdzając z emfa-
zą/ a potem wstaję jak martwy z grobu/ . 

Wiara albo niewiara jako przekrocze-
nie transcendencji staje się orężem w walce 
z  niesprawiedliwością świata /proszę Boga 
o skrawek przeciwnocnej pelerynki/ . Oznacza, 

że poetka chciałaby za sprawą pokory uzyskać 
błogosławieństwo w postaci szaty pozwalającej 
skryć się przed nieprzychylnym otoczeniem . 
Mam wrażenie, że światem jako siedliskiem zła 
w duchu gnostyckim . Tę sytuację mentalno-
-przeżyciową doskonale opisuje stwierdzenie/ 
diabeł w kokonie staje na piedestale/ albo /
ślepa rodzicielka tworzy obraz/ . Bóg który daje 
i odbiera feruje wyroki jest kategorią bardziej 
intelektualną niż dostrzegalną w bezpośred-
nim odczuciu kontaktu z absolutem w sytuacji 
modlitwy . Bóg jawi się w tej poezji jako ten, 
przed którym należy być pokornym i cichym . 
Poetka pisze o nim /zrezygnowałam, nie roz-
mawiałam z Bogiem/ . Widać w tym ujęciu 
przeczuwany brak oparcia w Bogu jako in-
stancji do której można się zwrócić w sytuacji 
żalu, niepewności . Jako deistyczny demiurg 
który tworząc świat nie interesuje się nim 
zbytnio, a poczucie jakże dojmujące udziela się 
podmiotowi lirycznemu tych wierszy niemalże 
namacalnie . Autorka ukazuje Boga również 
z innej strony jako słabego, który wydał swego 
Syna na świat by go pognębiono skazano na 
wieczną pokutę za niepopełnione winy . Naj-
wyraźniej zło świata udzieliło się Bogu, który 
go zlekceważył, i odebrało mu potęgę . Materia 
obdarzona złem emanuje z niezwykłą mocą 
próbując zniekształcić ideę dobra . Pierwiastek 
dobra i  zła przenikają się w dialektycznym 
powinowactwie, stąd motyw psychomachii, 
który podskórnie przenika tkankę tej poezji . 

Podmiot liryczny tych wierszy widzi dalej 
i głębiej, dostrzega świat, który się zdegene-
rował, ludzi zagubionych, pozbawionych toż-
samości, pusty krajobraz bez widoków . Idzie 
/przez pustynię z butelką wody, rozpada się 
kawałek po kawałku/ . Owa butelka wody staje 
się w tej perspektywie istotnym rekwizytem 
odsyłającym do innych niż stricte biblijny 
kontekstów . Staje się nośnikiem nadziei, szan-
są ocalenia dzięki świadomości realizowanej w 
konkretny sposób/ już dawno nie maiłam igły 
w dłoni/ . Jest szansa, że ocalenie przyniesie 
czyn, realizowany jako kantowski imperatyw 
humanizmu . Intuicja biblijna przemyca pew-
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ne struktury mentalne stale dając znać o sobie 
w postaci ponadrzeczywistości (rzeczywistości 
naddanej w jej wierszach) . Pojawia się motyw 
drogi krzyżowej /ile jeszcze upadków/ cierpie-
nia Chrystusa na krzyżu /ile jeszcze solanek 
mam do wypicia/ . Reinterpretacja wątku 
odbywa się poprzez wykorzystanie strategii 
ironii z  odniesieniem do samego podmiotu 
działającego poprzez słowo .

W wierszach Pauliny Surmy odnaleźć 
można również ciekawe metafory/ na ty-
grysich barwach proszę o  czekoladki, takie 
smaczne, pracowite/ albo /usiadłam wygod-
nie w trzech ścianach/, /koc euforii okrywa 
zimne ciało/ . Pojawiają się strofy rymowane 
(Modlitwa, Sztuczna uciecha, sama zostałam) 
obok wiersza białego . Autorka stosuje neolo-
gizmy/konsultant te leczony/, frazeologizmy 
/jedzenie dla duszy/, archaizmy/rodzicielka, 
człek/ . Wierszom tym nieobcy jest podniosły 
styl, pełen ekspresji, kryjący w sobie bogac-
two możliwości które poetka potrafi odpo-
wiednio wyzyskać . 

Wiersze Pauliny Surmy są przejawem po-
szukiwania środków wyrazu dla wielości treści, 
które chciałaby przedstawić w swoich utwo-
rach możliwie najpełniej, wieloaspektowo . 
Tym, co może utrudniać ich lekturę może być 
stosowanie skrótów myślowych, mimowolne 
porzucanie związku przyczynowo-skutko-
wego wywodów na rzecz swobodnej kreacji 
wyobrażeniowej (uwalniania wyobraźni), 
zaciemnianie znaczeń . Specyfika tego języka 
jest dość niejednoznaczna, trudna w analizie 
a ciąg skojarzeń czytelnika może nie nadążyć 
momentami za refleksją samej autorki . Są 
to wiersze uwikłane w dialektykę uczuć i ra-
cjonalistycznych powikłań . Ekspresja języka 
ubrana w skondensowane formy wyrażeniowe 
przemawia bogactwem uczuć do czytelnika . 
Język ujawnia w tych tekstach swą niewystar-
czalność, czego autorka ma świadomość, stąd 
zamiłowanie do skrótu myślowego .

/na miękkiej bieli wyszywam ciszą 
róże/…/może urosną? kto to wie?/ . Jeśli róże 
to wiersze to z  pewnością tak, bo Paulina 

Surma jest dobrze zapowiadającą się przed-
stawicielką młodego pokolenia poetów, które 
nie obawia się iść własną drogą w pisaniu, 
stosując eksperymenty językowe, pisząc o tym 
co niewygodne, marginalizowane z  odwagą 
i polemicznym komentarzem . Autorka z pew-
nością jeszcze nie raz nas-czytelników zaskoczy 
świetnym zbiorem poetyckim, ujawniającym 
nowe możliwości treściowo-formalne wierszy 
a częstochowski splin stanie się znakiem fir-
mowym tej poezji .

Agnieszka Złota

Rys. Arkadiusz Zając „Łucznik życia i śmierci”, 
2002, ołówek, akryl, 30x21 cm
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Tadeusz Chabrowski

WIERSZE Z TOMU  
– MAGISTER WITALIS1

Ćma Witalisa

Witalis jest wśród motyli, patrzy na ćmę,
która grzęźnie w sosie pomidorowym,
szuka dla siebie treści,
nogi odmawiają posłuszeństwa,
pewnie umrze, bez napisania historii swojego życia .

Wczoraj myślał, że chciałby mieć jej talenty,
umieć latach po ciemku, nie troszczyć się
o wydarzenia polityczne, żyć w jednym    
                    pomieszczeniu
i umieć straszyć niepokornych jak zmierzchnica
- trupią główką

Czy to dobrze – pyta Witalis – mieć cel w życiu,
dokądś zmierzać, marzyć o popielatych skrzydłach,
które nie poderwą do lotu ociężałego tułowia,
ale pomnożą zwoje nadziei w umyśle?

Wiara w Boga, który smakuje jak jogurt z jagodami
i jest dostępna wszystkim, jest tymczasem
rozwiązaniem dylematu . Według teologa z Krakowa,
do zbawienia wystarczy tylko ablucja święconą wodą,
sakrament spowiedzi i pokuta .

Heidegger twierdzi, że życie jest walką ze śmiercią,
miąższ wątroby, płuc i serca, są tyle warte,
co obiecana przez religię wieczność .
Komu więc wierzyć, jeśli nie słyszy się żywego słowa,
a tylko spogląda na cienie znaków na ścianie .   

Pisz bez składni i rymów

Zacznij od wyliczania liczebników,
najlepiej od zera do sześćdziesięciu siedmiu;
w tym czasie – jeśli Bóg istnieje – stanie się cud
metafora religijna jak mewa uniesie się

1 Tadeusz Chabrowski, Magister Witalis, wyd. 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 2011. 

nad wzburzonymi wodami oceanu,
nawet zwykła aluzja przyklei się do języka,
będziesz mógł ją przegryzać jak gumę do żucia .

Mów bez składni i ładu jak prorocy,
zajmij się pojedynczą literą, jej kształtem;
gra słów znudziła się już tym, co rozwiązują   
     krzyżówki,
sylaby należy lepić nie z papieru,
nie z gliny lub miedzi,
ale jak plomby w zębach – z czystego złota .

Mów bez składni i rymów jak pingwin
płynący samotnie na krze lodu, mów tak,
żeby zrozumiały cię bociany i jaskółki,
długie czasowniki przesylabizuj litera po literze,
rzeczowniki spychaj ze schodów,
by sprawdzić, czy się nie rozsypią .

Mów bez rymów jak w piosenkach,
żeby słowa fruwały w powietrzu melodyjnie,
żeby można je przypiąć do ucha jak kolczyki,
na pocztówce, którą napisałeś do żony,
pozuj nago, żeby obwieścić światu, że ją kochasz .     

Prawda

Prawda jest jak sopel lodu – chłodna,
przymarznięta grzbietem do chmury,
która unosi się nad ziemią;
czasami zawadza o górę, łamie się i kruszy,
można ją w małych kryształkach pozbierać z   
            trawy .

Sokrates mówił, że nic nie jest w stanie się jej   
          oprzeć,
Platon, że jest najpiękniejszą ideą,
Kościół, że jest religijna i cnotliwa,
Hegel, że istnieje tylko w naszym myśleniu,
nowożytni twierdzą, że nie jest podmiotem,
nie jest też przedmiotem,
jest zwykłą zagadką naszego mniemania .  

Witalis do gazety

Ściera kurz z biurka, żeby przypadkowo
nie zaśmiecić treści, którą będzie chciał wysłać
do gazety . Kontury poematu muszą być wyraziste
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- zaznaczył redaktor naczelny – najlepiej czarno 
             -białe
jak na fotografii, żeby każdy obywatel z ulicy mógł
kupić pismo . Jako agnostyk, najczęściej pisze   
            wiersze
o Bogu, uspokaja w ten sposób sumienie i nie   
              myśli,
co będzie potem . 

…sumienie jest zbyt uproszczoną wersją religii,
w której wychowaliśmy się; samo echo to jeszcze
nie głos boży, którego należy się lękać
…wsłuchiwanie się przeszkadza patrzeniu,
dlatego żaden z nas jeszcze Go nie ujrzał w   
        plenerze .

Pomóżcie mi znaleźć haczyk, na którym  
       zawieszę
to, czego się nie widzi, czego się nie słyszy
i to do czego powinniśmy się modlić . 

Egzystencjalista

Nie jest łatwo wypruć kamizelkę egzystencji
podpiętą do własnej skóry – pomyślał Witalis
- części ciała natychmiast przestają kontaktować się 
ze sobą, ręka nie jest w stanie przesunąć
niesforny włos za ucho, kolano nie uklęknie,
bo boi się posadzki, oko nie zerknie
na rozbierającą się dziewczynę w oknie,
choć błyszczy jak posrebrzana róża .

Samoświadomość, czyli kartezjańskie Cogito,
nie ma żadnej treści w sobie, jeśli nie wypełni się 
jej
przedmiotami z zewnątrz: chmurą na niebie,
rzeką Wartą, dwupiętrowym domem, pralką,
policzkiem posmarowanym kremem Nivea;
drobiazgi te swoimi przypadłościami niepokoją
Absolut .

Wyobraźnia, która jak pająk skacze po siatce
myśli, pozostawiona samej sobie gnuśnieje,
rozmazuje się jako tusz na gazecie
wyrzuconej z okna podczas jesiennej ulewy .

Ręce

Zamiast patrzeć w oczy, spoglądajcie na ręce,
na dziewczynę, która palcami odgarnia włosy na szyi,
na tego poczciwca,
który otwiera paczkę papierosów…

Ręce mogą trzymać kielnię, zaciskać się w pięści,
żeby wybić szybę;
mogą pod kranem spłukiwać talerze,
w napadach nudy grzebać w piasku, pisać esy floresy;
mogą kolor zielony i lila wymieszać kciukiem w   
               słoiku,
mogą opuszkami czule prześlizgnąć się po czole i 
         policzkach .

Wiadomo przecież, że są ręce głupie, ręce  
    uduchowione,
ręce artystów Renoira, Gauguina i van Gogha,
ręce stukocące w szachownicę,
ręce chwytające za krtań podżegacza, dłonie delikatne
jak skrawki pergaminu, lewe ręce niezdatne do   
           niczego
i prawe kujące w granicie cierpliwie jak Michał Anioł . 

Chcę być zbawiony
O. Januszowi Z.

Żeby nie zbezcześcić tematu o przeznaczeniu
i piekle, napisałem żółtym mazakiem na  
    klasztornym
murze – chcę być zbawiony; na to
wyskoczył braciszek w białym habicie z rózgą:
- za graffiti na ścianach można iść do piekła,
jego lewe oko jak guzik tryskało igiełkami gniewu;
gapiłem się na słowa,
które jak ćmy jeszcze fruwały w powietrzu .

Najchętniej porwałbym jego gorliwość na strzępy;
Cyceron, sadził swoje maksymy w glebie,
w której zakwitały jak niezapominajki .   

Tadeusz Chabrowski
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Agnieszka Złota

Z CYKLU – RAPORT  
O ZIELENI
(część II)
 

Autarkia 

Codziennie trzeba uważać 
by nie rozpraszać zbytnio energii mentalnej 
skrajnymi emocjami 
huraganem myśli 

nie zaśmiecać 
duszną mnogością podeptanych dyskursów 
błahymi nieważnościami 
zasłyszanymi pseudoinformacjami 

energia myślowa 
powinna być spożytkowana roztropnie 
z umiarem Twaina 
na sprawy ostateczne 
albo pierwsze 
w łańcuchu epistemy 
z uszanowaniem kategorii czasu 
na ćwiczenia stanów autarkicznych

Bez wkładu własnego…
 
Nie jest łatwo 
oswoić długopis 
choćby własny 
co innego 
psa 
papugę żako 
albo sąsiadkę z naprzeciwka… 

a taki długopis 
zwłaszcza z uświadomionym wkładem 
wie doskonale 
że jest jedyny w zasięgu przestrzeni pokoju 
potrafi być uparty i marudny 
jak urzędnik 

nie chce pisać 
przerywa 
brudzi zewnętrzną krawędź ręki 
pozbawia estetyki papier 

na dodatek 
nie można mu nic powiedzieć 
zwrócić uwagi 
jest martwy jak spróchniały pień 
i głuchy na pochwały 

niezmiennie konsekwentny 
w egzystencjalnym dylemacie 
pisać albo nie pisać…

Częstochowski splin 

Dzień był jesienny 
o zamglonych źrenicach 
a nad nim wisiał 
perłowoszary deszcz wspomnień 
liści uśpionych 
szarpaniną chłoszczącego wiatru
 
ponure skrzydła wieczoru 
pochmurne szarością 
nadciągnęły 
otaczając welonem melancholii 
niedoskonałą planetę 
przyjazną tylko dekadentom 
w czarnych paltocikach 
skrojonych na miarę 
zbawionych opiumistów 

w okamgnieniu 
zgasła ziemia 
opustoszała 
a latarnie uliczne 
kłaniały się w skupieniu 
przechodniom
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Epifania 

epifania 
może nastąpić przypadkiem 
za sprawą ledwo rozbłysłych strumieni 
sztucznego światła latarni 
migotliwej pomarańczowatości 
rozedrganej ciepłem emanującego oranżu
 
jest to epifania 
w skali mikro 
na miarę przeciętnego Kowalskiego 

rozgrzewa 
pojedyncze komórki jaźni 
prześwietla 
pierwszą powłokę skóry 
błyszczy w źrenicach 
unosząc brew sceptyka 
o niezbadanym dotąd Π R

Lampa 

Są różne lampy 
naftowa 
wyładowcza 
plazmowa 
fluorescencyjna 
z żarówką tradycyjną 

moja jest mocno wysłużona 
patrzy na mnie uważnie 
zanim zdążę włączyć komendę on 
posłusznie zapala się za muśnięciem dłoni 

i tak patrzy na mnie 
inwigiluje moje lektury i notatki 
i świeci jaśnieoświecona 
na dumnym statywie 

a ja czekam jak dziecko 
na iluminacje 
bezskutecznie… 

tylko nóżka się rozgrzewa 
z zasilaczem 

wtedy martwię się 
na ile żarówek 
obliczone jest jej świetliste życie…

 *** 
łyżeczka 
chce być potrzebna 
choćby od święta 

olśnić gości blaskiem 
wypolerowanej metalowej skóry 

unieść molekuły cukrowe 
posłusznie w kierunku filiżanki 
pogrążonej w kontemplacji 
aromatu kawy 

dotknąć po przyjacielsku spodka 
zetknąć się z żywą tkanką skóry 
choć przez chwilę 
ogrzać ciepłem dłoni 

trudno jej niezmiernie 
oswoić się 
z koniecznością bycia 
zaledwie stopem metali

*** 
temperatura dążeń 
spadała skokowo 
acz sukcesywnie 
niezależnie od jakiegoś czasu… 

przypływy i odpływy 
wzajemnych obietnic i zapewnień 
nie pozwoliły się czasoprzestrzennie 
przypiąć spinaczem entuzjazmu 
do kołnierzyka motywacji 
amplituda życzliwości 
malała jak wysychające na asfalcie 
przypadkowe krople deszczu 
w końcu spadła do zera 
zmroziła powietrze wokół ust 
a słowa 
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pozbawione opieki 
wyszły na ulice 
rozjechane przez dwuślady .

*** 
tragizm prawdziwy 
dokonuje się niepostrzeżenie 
za woalem uśpionej czujności 
w białych rękawiczkach z aksamitu 

z precyzją chirurga naczyniowego 
podcina żyłę wyobraźni 
tamując dopływ tlenu do marzeń 

zbacza z drogi 
biegnąc przez las bez trzewików 
targa suknie o cierniste krzewy róż 
brudzi stopy błotem sennych koszmarów 
ścina kłosy 
trzaskając ich mnogie czaszki 
na przydrożnych kamieniach 

a kiedy zechce odejść 
odchodzi 
pozostawiając 
cienkie pajęczyny dramatu istnienia 
odziera ze skóry 
tkankę życia 
woła pustymi haustami powietrza 
aż do przeterminowania udręki 
kaleczy włókna ramion 
rozpostarte na drzewie życia

*** 
Za horyzontem mgła 
wokół same zamyślone 
puste badyle drzew 
na wietrze nawet nie drgną zwątpieniem 
pośród krajobrazu w letargu 

liczą na zmartwychwstanie 
które tylko w przypadku roślin 

uchodzi za pewnik 
odpuszczone winy 
w postaci pożółkłych liści 
poniewierają się po chodniku 
drzewa nie muszą się nimi zamartwiać 
wiedzą 
że na wiosnę 
otrzymają nową porcję odpuszczonych win 
pod postacią zielononiezależnych 
myśli obszytych blaszkami 

jesienią 
proces przenikania myśli z solami 
mineralnymi 
odbywa się proporcjonalnie 
do autonomizujących się pożółkłych prze-
winień

*** 
Ze smutkiem należy 
postępować ostrożnie 
jak z dzieckiem… 

karmić go nostalgią 
kołysać w ramionach melancholii 
uśmiechać się doń czule 
przez różowe włókna wyobraźni 

a gdy dorośnie 
pozwolić mu rozsypać ziarna przemyśleń 
rozbić na mikroelementy 
molekuły doświadczeń 

zabrać go na długi spacer po parku 
dotlenić się wraz z nim 

powietrzem butwiejących liści 
aż do znużenia 
etymologią dekadencji

Agnieszka Złota
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Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz

WIERSZE

Czystoręki

5
to jest książka książkę napisał autor
książka posiada tytuł i autor ma tytuł
mam i ja zatem tytułem wstępu
podałem co wyżej
przechodząc do poniżej

4
przechodząc do książki 
to mi się podoba bo jest gorsza od moich 
przechodząc do autora
to pióro ma lekkie choć niż moje nie lżejsze

3 
lecz nie o mnie tu mowa
mowa tu o książce i książki autorze
„koledze po piórku” jak wynika z powyżej

2
więc może nie na miejscu w tym miejscu   
              autoportret
po koleżeńsku wszakże ta recenzja w tle

1 
a com napisał napisałem

Światopodgląd

z mojego punktu widzenia 
widać najlepiej 
dla mnie

nie zasłaniają 
punkty odniesienia

no nie jest
ładnie

Krótki kurs gramatyki języka polskiego

pamięć – rzeczownik upierdliwy (…)
              bardzo

Modlitwa autsajdera

i skoro mnie już obsadziłeś
bez jednej próby bez castingu 
to zostaw choć swobody trochę
I NIE OŚLEPIAJ REFLEKTOREM

pokombinować daj przy roli
gaży obcięciem nie szantażuj 
nie strasz mnie wizją prapremiery
I REFLEKTORM NIE OŚLEPIAJ

choć ze trzy słowa na afiszu:
„statysta w ważnym epizodzie”
fotosik mały czarno-biały 
I NIE OŚLEPIAJ REFLEKTOREM

i kwestię jakąś daj powiedzieć
nie wszystek umrę pomnik wzniosłem 
choć tyle by ktoś zapamiętał
I REFLEKTOREM NIE OŚLEPIAJ

Człowiek zimy

jestem człowiekiem zimy
nie jestem ciepłym człowiekiem

utrzymuję chłodne stosunki
choć stosunkowo nieliczne
nie liczę na wiele
wiele nie oczekuję
patrzę chłodnym okiem

obmarzam

Otrzymawszy w prezencie zegarek

czas leczy rany
rany czas leczy
leczy rany czas

powtarzam i zaklinam
i oswoić chcę

ale to czas jest raną
wielką i bolesną
więc jakbym nie przestawiał
nie kombinował jakbym
z upływem
coraz bardziej
bo mija
mijam 

boli
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Brzydkie słowa 

w pracy dużo pracy
w domu dom na głowie
padam padnięta leżę 
a jeszcze ty z poezją

to nie do wytrzymania
to nie dla mnie to

no bo te twoje wiersze 
to nie są ładne słowa

i nie o wulgaryzmy chodzi mi
mnie nie o przekleństwa chodzi

Ballada o diable i poetach

kiedy już stworzył Bóg truskawki
jaszczurkę sarnę i człowieka

pobłogosławił i odpoczął
a diabeł tylko na to czekał

załatwił nam eksmisję z raju
uwikłał nas w morderstwo pierwsze

a po aferze z wieżą Babel
nauczył ludzi pisać wiersze

i już nie dane nam wytchnienie
bo każda myśl jest żywą raną

na wieki wieków i na jutro
drżącą prawicą zapisaną

ale i tego diabłu mało
(natura taka upierdliwa)

posiał w nas ziarno dylematu
- kto jest poetą a kto bywa?

i oto sądny dzień nastąpił
egipty przekleństw i rozpaczy

będący tępią bywających
i tych co są choć są inaczej

zlepy espepy ciemnogrody
noble bruliony jasne góry

a diabeł szczerząc diable zęby
otworzył skup makulatury

Serce

jeśli coś ze mnie zostanie
jakaś nieruchoma ruchomość
narzędzia narządów jakieś
możecie tym dysponować
gdy będę już dyspozycyjny
kiedy do dyspozycji już będę 

jedynie co do serca
mam określoną wolę
otóż ono niech trafi
pod żebra urzędnika 
koniecznie od tzw .
pomocy społecznej

serce dla urzędnika

się zdziwi!

Cyceronki, Lermontowcy

ta pani z zawodu 
gwiazdą jest
pani dla tłumu migoce
tłum fleszami miga

ten pan z zawodu 
celebrytą jest
tłum pana celebruje
pan tłumu nie zawodzi

ci państwo bohaterami 
naszych czasów są
o, tempora tępe!
o, marne mores!

Pod tytułem

niepodległa republika wiersza

Koryntczyk

na strychu w kartonowym pudełku 
po butach które już dawno odeszły
z tego świata

breloczek z papieżem
czterolistna koniczyna
rękopis młodzieńczego erotyku
i takie tam

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz
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Wojciech Kajtoch

MÓJ KOT ZAMIESZKAŁ 
W LUSTRZE
Koty mieszkają pod drzewem, 
w kotłowni lub na strychu
i czarne kocie cienie
migną za okienkami .
O szybki stuka gałąź,
kołacze w nie listkami .

Mój kot zamieszkał ze mną,
miał koszyk swój na oknie, 
czekała miska chrupek,
monitor komputera .
Wołałem kici, kici .
gdy chował się po szafach
i gotowałem rybę,
gdy miska była pusta .

Teraz też czasem wołam, lecz ona nie  
                wychodzi .
Zamieszkał mój koteczek po drugiej stronie  
          lustra . 

Tak, tak . W tej łazience,
gdzie często myję ręce,
a Mrusi obmywałem sparaliżowane łapki,
zza martwej, twardej tafli
odzywa się mój kot:

Nie byłeś razem ze mną,
a było mi tak zimno .

Nie byłeś razem ze mną .
Wymiotowałam krwią .

Najwyżej byłeś obok .

A gdy mnie zabijano, 
to nawet obok cię
nie było .

Wojciech Kajtoch

Barbara Strzelbicka

WIERSZE
Portfolio

popatrz na mnie
jaka jestem ładna
i godna miłości

po diecie z tygodnika
wszystkotylkodlaciebie
zrzuciłam
zbędne dla mojego mózgu
kilogramy
wybieliłam zęby
do siódmego stopnia doskonałości
moje włosy
układają się we właściwe strony
pod kątem wyznaczonym
inteligencją pianki

popatrz
mam ładne zdjęcia
byłam na sesji fotograficznej
chciałam zostać modelką
ale się nie udało
mama na mnie nakrzyczała
że znów wszystko popsułam
bo te blizny wyszły
myślałam
że uda się zatuszować
są wszędzie
i nie chcą zniknąć

chyba znów się potnę

Kobieta wyzwolona

nakłamała wszystkim
oszukała cały świat
żeby tylko wyglądało
jak chciała
bal kareta książę
i północ

przećwiczyła
opowieści na potem
narracja powinna iść gładko
bez potknięć
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kilka starych wątków
taki recykling
broń Boże konfabulacja

potem będzie chichotać w rękaw
widząc
jak przyrodnia siostra
rani sobie stopę
i na siłę wciska
ten cholerny pantofelek
porzucony przez zupełnie inną pannę

ona tymczasem
wyłączyła telefon
zamknęła drzwi
bo nie chciała spotkać wróżki
która wydobędzie mak z popiołu

wolała zrobić to sama

Zabiegi

powiększę sobie usta
piersi
wywabię plamy na skórze
wygładzę zmarszczki naciągnę
zrobię tatuaż

włosy przedłużę ufarbuję ułożę zgolę 
wyprostuję
zastosuję dietę oczyszczającą
albo
żeby było szybciej
każę wypłukać z siebie złogi

wstrzyknę truciznę
albo tłuszcz odessany z innej części
wytnę żebra
by uzyskać doskonałą smukłość talii
i wcięcie

paznokcie pomaluję upiłuję przykryję 
lepszymi
i ładniejszymi
zęby wybielę wyrwę wszczepię
aby uśmiechem olśniewać
kogo siebie

niepotrzebne skreślić

Barbara Strzelbicka

Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk

KAZIMIERZA „STOLORZA” 
KOWALCZYKA

ZAKŁAD PRZETWARZANIA  
I UTYLIZACJI SŁÓW I MYŚLI

„STARA WIERSZOWNIA”
Seria pierwsza

ANNIE GOŁUCHOWSKIEJ

I.

W snach jestem wyprostowany,
Jak brzoza, jak jodła, jak drut .
W snach jestem wysportowany,
Nie kuleję – chodzę jak z nut .
Dają radę złości zimy,
Nawet gołoledź „olewam” .
Bez cudacznej pantomimy,
Kroczę i podziwiam drzewa,
A te jakby z przerażenia,
Ni to wyją, ni to jęczą,
A gdy krajobraz się zmienia,
Biegnę zachwycony tęczą .
Wszystkim dotrzymuję kroku,
A zwłaszcza młodym dziewczynom,
Nie straszna mi ciemnia mroku
Ciężar lat podnoszę miną .
Sny się kończą bladym brzaskiem,
Myśli niepokój zalewa,
Gdzie stary „posiałeś” laskę?,
A która to ręka lewa? .
Jak ty się pokażesz miastu?,
I tak już od lat piętnastu…
W snach jestem wyprostowany…
W snach jestem wysportowany . . .

12 września 2012 r .

II.
Te dwie damy bladolice,
Co sobotę, po śniadaniu,
Biorą mnie gdzie płoną znicze,
Zapomnienia się w spotkaniu,
Zagubienia w korytarzach,
Białych tak jak one same,
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Ludzie o znajomych twarzach
Siłą ciągną mnie za bramę .

Bo tam niebo karmelowe,
Osłodzi chwile udręki,
Anieli ostudzą głowę,
By jej nie spaliły lęki .

Czuję lekkość tak jak ptaki,
Obejmuję wiatr za szyję,
Poznaję tajemne znaki,
Na wpół martwy wiem, że żyję .
Dla mnie nie ma już znaczenia
Żaden gniew i żaden afront,
Widzę jasność, mam dość cienia,
Biegnę co sił za horyzont .

Bo tam niebo karmelowe,
Osładza chwile udręki .
Anieli ostudzą głowę,
By jej nie spaliły lęki .

Nawet Lucy z diamentami,
Marmoladą ubrudzona,
Czeka za żółtymi drzwiami,
By utulić ją w ramionach .
Mnóstwo kryształowych dzwonów,
Czas odmierza delikatnie,
Wśród truskawkowych zagonów,
Znajduję spojrzenia bratnie .

Bo tam niebo karmelowe,
Osłodzi chwile udręki .
Anieli ostudzą głowę,
By jej nie spaliły lęki .

Ściągnąłem żelazne buty,
I z włosów wyplotłem kwiaty .
Niebieski potwór otruty,
Wyparował gdzieś w zaświaty .

Nie chcę zemsty ni rozliczeń,
Miłości wszystkim potrzeba,
Przyjazne postawy ćwiczę,
Dłonią pragnę dotknąć nieba .

Bo tam niebo karmelowe,
Osłodzi chwile udręki .
Anieli ostudzą głowę,
By jej nie spaliły lęki .

Gdy mglista drzemka w niedzielę .
Na piersi spuszcza mi głowę,
Z damami szczęściem się dzielę,
Dla nich pół i mnie połowę,
Od jutra chwile bezduszne,
Pościelą mi twarde łoże,
Będą uczyć się co słuszne,
Czy damy powrócą… może .

28 września 2012 r .

III.
Aby siec słowem niczym rózgą,
Jeszcze nie umiem choć się staram,
Może to tylko defekt mózgu,
Albo przypadłość lub przywara .
Nie umiem jeszcze wielu rzeczy,
Na przykład kłamać patrząc w oczy,
Posyłać uśmiech by zaprzeczyć,
Pod wiatr historii mocno kroczyć,
Boję się chwili gdy zrozumiem,
Gdy ciekawości już ustaną,
Nie będę mógł już krzyczeć w tłumie,
Bo usta zamknie śmierci anioł .

3 października 2012 r .

IV.
Mówię Ci miła,
Jak trudno zasnąć z takim garbem,
W którym się gnieżdżą podejrzenia,
Nigdy nie będą żadnym skarbem,
Bo burzą spokój i wspomnienia,
Taka podejrzeń moc i siła,
Mówię Ci miła .

Mówię Ci droga,
A mówię szczerze aż do bólu,
Że świat zapomniał co to miłość
Ludzie się kręcą jak rój w ulu,
Byle coś zdobyć, nawet siłą .
Bo często włada nami trwoga
Mówię Ci droga .

Mówię Ci luba,
Ile poezji w garści piasku,
Zaklętej w sumie i lekkości,
I ukojenia w letnim brzasku,
Które niech w sercu twym zagości,
Oby nie było niczym zguba,
Mówię Ci luba .
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4 października 2012 r .

V.
Chcę mieć na stałe przenikliwość myśli,
Nie dla rządzenia lecz by współczuć umieć,
Nierozgarniętym co w porę nie przyszli,
I niczym dzieci poginęli w tłumie .

O to Cię proszę Wielki Boże,
I nie nazywaj mnie pyszałkiem,
Jam ziarnko piasku, Tyś jako morze,
Które mnie owładnęło . Całkiem .

Nie pozwól Panie by jesienna słota,
Szarość swą wlała w zakątki mej duszy,
I myśli jasne gubiła gdzieś w błotach,
Zabierając to co potrafi wzruszyć .

O to Cię proszę Wielki Boże,
I nie nazywaj mnie pyszałkiem,
Jam ziarnko piasku, Tyś jako morze,
Które mnie owładnęło . Całkiem .

Niech głosy dzwonów do nieba zaniosą,
Twą chwałę Boże a nie żagiew trwogi,
Niech przez gąszcz grzechu przejdę stopą bosą,
Jak przez ściernisko – nie kalecząc nogi .

O to Cię proszę Wielki Boże,
I nie nazywaj mnie pyszałkiem,
Jam ziarnko piasku, Tyś jako morze,
Które mnie owładnęło . Całkiem .

Gdy prośby zamknę, zapomnę o niebie,
To mi przypomnij to co zapomniane,
Przyślij anioła i wezwij do siebie,
We śnie głębokim, najlepiej nad ranem .

5 października 2012 r .

VI.
Lato odeszło, złość we mnie narasta,
Choć jesień ponoć ma swoje uroki,
A ja nie znoszę jesiennego miasta,
Bo wyziębione ściąga wczesne zmroki .
Czasami tylko słońcem nam rozjaśni,
Głębię kolorów w alejach i parkach,
I twarzy nastrój bez kłótni i waśni,
Lecz to jest chwilka, wąska czasu szparka .
Przez nią przechodzą burze, te spóźnione
I w ciągu nocy zmieniają oblicze,

Drzewom zdejmując stubarwną koroną,
Ścierając barwy jak gąbka tablicę .
W mglistych porankach i mglistych wieczorach,
Ugrzęzło echo i przycichły kroki,
Nic nie poradzisz – to jesienna pora,
A jaka pora takie i uroki .

6 października 2012 r .

VII.
Romantyczność umiera wprost proporcjonalnie,
Do zagrożenia marzeń  myślową inflacją,
Wszystko da się wyjaśnić byle racjonalnie,
Byle kłamstwa wierutne ponazywać racją .

Romantyczność umiera w hospicjum nieznanym,
A dopytują o nią poeci pijani,
By jej słodkim natchnieniem leczyć duszy rany,
Bo to ich otacza od dawna ich rani .

Mnie rani coś innego, coś innego dręczy,
Czy uda się uniknąć niechcianych zaręczyn
I czy moje marzenie wraz z wiatrem doleci .

Nie wiem, bo zatonąłem w wiatru nut powodzi,
Jak narkoman muzyki, jak narwany młodzik,
Szukam romantyczności bardziej niż poeci .

6 października 2012 r .

VIII.

Pora osiąść na stałe, dosyć tej tułaczki,
Pora by czas co został obrósł grubą korą,
Zwątpienie niech wypiorą tęgie, mocne praczki,
I łzawe wątpliwości niech także wypiorą .

Trzeba praczkom pozwolić porozwieszać pranie,
Niechaj wyschnie co moje na wietrze historii,
By nabrało świeżości, bym mógł patrzeć na nie,
Tak do końca realnie a nigdy w teorii .

Niech wieczór jak herbata spokojem naciąga,
I ukojenie składa w coraz większych sągach,
Bym mógł wyłuskać drzemkę z poręczy fotela .

A może gdzieś odnajdę okruchy wesela,
By uśmiechem przywitać gwiazdy migotliwe,
Choć odległe i zimne to przecież szczęśliwe .

8 października 2012 r .

Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk
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Izabela Kołdej – Ptak

Z TOMU – DÉJÀ VU

Zachód

w ciszy zmierzchu
zarysy chałup
dryfują
po horyzont
tonąc
w łunach zachodu

zaspana zieleń 
traw
sosen
wiatru
dopełnia
wieczorne
malowidło

Już nie chcę być dzielny!

Po co Ci mój ból ? 
- pyta cierpiący . 
  
Po co Ci moje zagubienie?  
- pyta niewidzący . 
  
Po co Ci mój lęk ? 
- pyta nerwowy . 
  
Kolekcjoner 
ludzkich słabości 
spogląda 
- zdziwiony .

Pytanie do Bernarda Showa

dokąd możemy
dokąd wolno nam
manewrować 

drugim
gdzie granica
gdzie Eliza
a gdzie Higgins
i kiedy człowiek
już człowiekiem
nie jest
bo przestał 
nim być
zmodelinowany

wpływają na nas
lodowce
ale i my
deformujemy je

wzajemnie 
się
zmieniając

Niepewność

między piekłem i niebem
zawieszona za
jedno skrzydło
waham się
co
z
sobą
począć
czy
dalej
czekać
na
cud

Odyseusz  

Zbyszkowi Wołczyńskiemu

Powrót twój
gdzie twoje miejsce
gdzie
grube korzenie dębu
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gdzie nocą – Bogurodzica
i światło na wieży

gdzie piszesz

w domu
starym
przytulnym
poczciwym
własnym  

Zmęczony  

Pani Małgorzacie Kościckiej

Zmęczony diabeł, Małgorzato,
odwiedził mnie ostatnio .
Nie musiał namawiać .
Piliśmy, cośmy nawarzyli:
on swoje,
ja swoje .
Narzekał, na zdarte kopyta,
brak pracy,
spowiadających z seksu,
- na konkurencję . 

Mamuśki

Mamy są – jak tapeta
ciasno przytulają do serca
aż – po brak oddechu

po brak miejsca
na błędy

aż – po westchnienie .

Rozmowa z Mężem 
  
a gdyby tak 
świat rozpadł się 
na pół 
i jedna półkula 

tęskniła 
za drugą 
po wszechświecie 
błądząc? 
  
na jednej Ty 
- na drugiej ja . . . 
  
zatęsknisz?

Nie jesteś śmieciarzem 

Jackowi Gierasińskiemu

noc – bez snu
znalazłam wiersz
twój wiersz
jeszcze krwawił
obskurny – jak przedwiośnie
szczery – jak brudne ulice Łodzi

Jeszcze w nim serce
biło gołębie
jeszcze w nim tyle żaru
który nie gaśnie
że łza – jak perła
urosła w muszli serca

 . . .

wzruszona
zimna 

Izabela Kołdej-Ptak
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Jacek Gierasiński

WIERSZE

Z podwórka

w moim mieście
w dzielnicy raków
chłopaki z dziewczynami
piją tanią wódkę i 
palą papierosy trzydzieści
groszy za sztukę
niezgorzej skręcone

uprawiają seks brudny
nieogolony
z kobietami
o dziurawym uśmiechu
za łby się łapią
potargane 
żeby chociaż krwią
zaznaczyć na chodnikach 
na których spali
pól nocy
przed tygodniem

w dzielnicy raków
chłopaki z dziewczynami
większość czasu
spędzają w melin kościołach
z każda następną setą
zapominają o głodzie
wyzywają swoje matki
od kurew w dzień emerytury

w mojej dzielnicy
chłopaki i dziewczyny
noszą spodnie oszczane i 
nie umyte twarze
a miasto
drukuje im klepsydry
z miejscem na datę
wykropkowaną

Odnaleźć siebie

gdzie jesteś…

ty dzieckiem spokojnym
gdzie się podziałaś
radosnym spojrzeniem
w środku nocy
wygodnie śpiący
ściskając w dłoni
snów ocalenie

gdzie te podwórka
rozbieganych uśmiechów
chleb z cukrem i wodą
gdzie anioły
co w noc się modlą
i piękne oczy 
przedszkolanek

gdzie jesteś

jak wrócić do ciebie
cegłę po cegle
odkuć do wnętrza
i choć na chwilę
odzyskać tę chwilę
i zapamiętać

Ballada pod psem
(ośmiozgłoskowiec z dziewiątką w początku)

samotny poeta na schodach 
paznokieć u nogi obgryza
tuż za drzewem rośnie jagoda
i śmieje się z niego dziewczyna

pies ukradł mu zdjętą skarpetę
i w pysku niesie ją dumnie
poeta w jednej skarpecie
idzie z uśmiechem ku traumie

leżał paznokieć na schodach
do gniazda gawron go niesie
już niebo nocą się skrada
do snu się kładzie dziewczyna
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pies szuka drogi do domu
skarpeta leży w jagodach
z oczu mi zginął poeta
wiatr się przechadza po schodach 

Coś niżej jest

pod chodnikami
pod migotaniem latarni
pod blokowiskiem
stłamszonych ludzi
co im perełki
nieprzespanych nocy

pod kotów marcowaniem
i psa na łańcuchu
wlepionych oczu
gorący kamień
twojego pudru stosownością

pod liszajami
dziecka twojego
którego ojciec w zapomnienie
jest…
drugi świat
zakrytych kanałów
naszych ekstremizmów

Przepis na człowieka

dwa kilogramy przyjaźni
drobno pokroić
obtoczyć w męce
i smażyć na wolnym ogniu

kiedy nabierze koloru człowieka
podlewać olejem
bacząc żeby nie został olany

wkroić dwa świeże
soczyste uśmiechy
i dobrze wymieszać
po czym odstawić
na odpowiedni czas

podawać ostrożnie
z dozą uprzejmości 

Zacerowani*

zakochani w alkoholu który
jak kobieta
ciągnie do łóżka lub
na podłogę i
namawia na sen

mali pastuszkowie
swoich myśli gąsek
co im uciekły
z życiowej zagrody
na zarzeczną stronę

zakochani w alkoholu
myją zęby i
paznokcie
penetrują świat w kondomie
upychając go butelkę
z próżna próżno
pójdą rano wyprasowani
w pogniecioną rzeczywistość

Jacek Gierasiński

*  Wiersz wyróżniony w Turnieju Jednego 
Wiersza 2012 w ramach Konfrontacji  
Artystycznych im . Haliny Poświatowskiej .
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Małgorzata Kościcka

IMPRESJE 
POSTWIELKANOCNE   

drzewka

w pustych świątyniach 
pełnych ludzi światła 
słupami monitorują kurz 

barokowe polichromie 
odwracają uwagę uczestników 
skromnego teatru 
jednego aktora 

nie tego przy - lecz na ołtarzu 

zanim tu przyszli 
łapczywie poili 
korzenie 
ale w ramionach 
żadnego owocu nie przynieśli 

kiedy stąd wyjdą 
wrócą do gajów 
by wśród żyznych pagórków 
znowu marno trawić czas 

oczekując z obawą 
na wielkie przyjście

***
z rozpiętych ramion drzewa 
spłynęła 
święta strużka 

użyźni ziemię 
napoi nasiona 
odkupi przyszłe pokolenia 
krzyży

***  

czas znaczy drogi 
niełaskawy 
przechodniom 
podróżnym tym do celu i bez 
trochę jakby na gapę 
i tym co trzymają stery 
pozornie 

mijamy jak klatka po klatce 
z nieodpartym wrażeniem 
że wszystko już przeszłość 

kolekcjonujemy billboardy 
niczym widokówki 
z wyblakłych miejsc

na nasze podobieństwo

przypadkowi przechodnie trącają łokciem
spojrzenia mimochodem ułamki sekund 
nieistotne przepraszam jak przełknięcie śliny
odcisk  butów zapach ulatniający się na wietrze

czasem jakiś szczegół przykuwa wzrok na   
           chwilę
powierzchowna analiza zaszufladkowanie   
         obiektu  
między jednym a drugim pospiesznym   
        krokiem 
 
ile razy spotkałem ciebie zupełnie obco i   
       obojętnie
ile razy mijałem jak szarą bryłę pomnika     
             którą
brudzi wszędobylskie ptactwo a jednak

dotarłem tu gdzie obrazy spowalniają
rodzą się pytania o cel wędrówki i przyczynę  
          dla jakiej
jedni przechodzą a inni stają się częścią nas
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sprzątają stoliki przed burzą 
pan mnie zatrzymuje każe wygłupić się 
i zmoknąć 

już drży aleja kasztanowców 
pejzaż przenika w muzykę 
akordy nasączają rozeschłe szczeliny fasad 

na szczęście 
nigdy nie będzie pan pewien 
czy to deszcz czy łzy

XXI wiek

analizujesz słupki
zysków i strat
dzieląc biedę przez nędzę
mnożąc zysk przez korzyść
ale nie pożytek

przyjaźń ograniczasz
do limitu darmowych impulsów
miłość 
do czterech ścian samotności
a rodzinę do weekendów

liczysz
na zwrot akcji
na czyjeś przepraszam 
w końcu na kulawego psa 
niechby przywlókł się w ostatniej chwili

ponaglasz 
(nie umiesz czekać)
ludzi w kolejkach po luksus
bo zapomnieli o szczęściu codzienności

śmierć jedynie chcesz odwlec
wywinąć się od spłaty
zmarnowanych talentów
rozliczenia uczynków miłosierdzia

absurdalnie przekalkulowany 
XXI wieku

Małgorzata Kościcka

usiłuję  poskładać wzór z setek korpusów i   
        tysiąca rąk i nóg
wytworzyć jeden kształt z różnorodności profili
potem zapytam  ciebie czy tak właśnie  
      wyglądasz

a może idea podobieństwa działa tylko w jedną  
            stronę

wyzwanie ziarnka

nie mam wiele do opowiedzenia 
wciśnięta pomiędzy meble 
w tym samym mieszkaniu od lat 
sukience pogniecionej od przyzwyczajeń 

ulice prowadzą jak koleiny 
do miejsc którym opatrzyłam się i ludzi 
z którymi wstyd milczeć 
a każda próba wiary kończy się    
       niepowodzeniem 

nic tylko błądzę 
wers za wersem po krajobrazach znaczeń 
cudzych szeptów spojrzeń i dotyków 
nie odnajdując żadnej własnej iskry 

jest coś więcej niż słowa 
zadziwienie którego nie nazwę 
tęsknota od której zapadam się 
drzazgi dzieciństwa niemożliwe do wydłubania 

w pańskim towarzystwie 
czuję się jeszcze głupsza 
równie dobrze 
mogłabym darować sobie tych parę stron 
podobnych do wspomnień 

oboje usiłujemy pochwycić rzeczywistość 
za pomocą linearnych znaków 
tymczasem prawda 
ukrywa się w trójwymiarowym ziarnku 

proszę spojrzeć – poszarzało 
duszno 



POEZJA

53galeria 26      

Maciej Skalik

CIEŃ MOTYLA
ja-On

jest tylko przez połowę dnia
czyni żmudne rzemiosło
nie ma dla mnie czasu

przeklina jakby nie znał innej mowy
otwiera usta i wychodzi dym
pierwszy kat wrażliwości

burza nie chwieje limbą na grani
a nie oszczędza koniczyny
więc jestem jak limba wypełniona koniczynami

on-Ja

boso stań w centrum potoku a możesz poczuć
jak sam aż po kolana stajesz się nurtem

letni deszcz zaczyna grac na mojej skórze jak na 
instrumencie
a piasek staje się piegowatą skórą ziemi

zanurzam ciało jak batyskaf w wodzie
przecież z niej i w niej miałem początek

potem szumią nagie gałęzie w koronach
dzwonią niekiedy zmrożonymi kroplami

Cień motyla

popielata płachta rozciągnęła się wzdłuż hory-
zontu
wypełniła kopułę ponad myślami ludzi
już trzeci dzień nie widać gwiazd
świateł w ciemności
migoczących aniołów

spójrz, zobaczyć ich piękno możesz dopiero 
kiedy zapadnie nad tobą mrok

WIERSZE
***
ciężkie deszczowe chmury
jeden niewielki prześwit
ucho igielne na wielbłąda
biel na szarości

Fo
to

gr
afi

a 
ze

 z
bi

or
ów

 A
ut

or
a.

Cisza i chłopiec
cisza 
odbicie echem od ścian
szarych olbrzymów
pożerających w ludziach 
pierwotne instynkty
wędrówki
szukania
wychodzenia z Edenu

drugi profil dnia

mały chłopiec składa z papieru
setną łódkę
mały wrażliwy chłopiec
nikt się nie dowie 
ile razy porywał się
z motyką na słońce

Wiersz o potrójnej nagości

kolosy z dymu
wszystko potrafią zniszczyć

nawet mały kwiat połonicznik nagi
który nie wadzi nikomu na świecie

jest w nim mądrość najmniejszy w królestwie 
musi być odarty ze wszystkiego

a milczenie?
bo reszty nie trzeba

jest ciszą
po której komnatach boisz się chodzić

gdybyś obejrzał się jak w lustrze
dostrzegłbyś że i król jest nagi

Maciej Skalik
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Diana Walawender

FATUM CZY PRZEZNACZENIE? FATUM CZY PRZYPADEK?

Cz . I  
Nadszedł moment, w którym emocje 

przestają brać górę nad rozumem, mocne 
bicie serca odzyskuje swój normalny rytm, 
a  wypowiedziane słowa przestają tak ranić . 
Miejsce rozbitego pacjenta rodem z gabinetu 
psychiatrycznego, wciąż narzekającego na swój 
los ciężki los i uzewnętrzniającego się przed 
innymi, zajmuje wytrawny lekarz, idealnie 
diagnozujący chorobę, dokonujący swoistej 
autowiwisekcji . Nie bez znaczenia jest fakt 
odległości, jaką musiałam przejść z leżanki na 
stołek obok – stawiający mnie od tej pory „w 
skórze” lekarza, a nie jak wcześniej pacjenta, 
który za każdym razem musiał zastanawiać 
się nad tym, co ma powiedzieć (niecodzien-
nym jest przecież leżeć sobie i mówić o tym, 
co z tobą nie tak i jaka jest tego przyczyna) . 
Chwyciłam więc bazgroły mojego terapeuty 
(zamkniętego z resztą przeze mnie w łazience) 
i czytałam, co też ciekawego zanotował . Filo-
zoficzne wywody – mruknęłam, przerzucając 
kolejne zapisane kartki . Znudzona rzuciłam 
je w kąt (upadły pod drzwi łazienki, skąd do-
cierały stłumione wezwania o pomoc mojego 
terapeuty) i przeszłam krokiem natchnionego 
mędrca wzdłuż pokoju . Czy to, co nas spoty-
ka, to zwykłe zrządzenie losu, przypadek, czy 
jeszcze coś głębszego? Fatum? Jak należy rozpa-
trywać wydarzenia, które w jakimś stopniu nas 
dotknęły? Zadałam te pytania tak głośno, że aż 
przestraszyłam się mądrości płynącej z mego 
głosu . Jeśli to, czego doświadczamy, jest 
tylko przypadkiem, kapryśnym zrządzeniem 
losu, to czym należy usprawiedliwiać ową 
przypadkowość? Jeśli to przypadek sprawia, 
że poznajemy kogoś, kto staje się nam drogi, 
to czy też przypadkowość może doprowadzić 
do utraty tego, na czym nam zależy? Jeśli 
przyjmę to za pewnik – pomyślałam, prze-
mierzając kolejne metry w pomieszczeniu, to 

trzeba uznać, że wszystko, co nas spotyka jest 
dziełem przypadku i nie mamy na to wpływu . 
Możemy tylko kształtować pewne wydarzenia, 
dostosowując je do swoich potrzeb . Ale co to 
jest przypadek? Rzuciłam głośno, ale w odpo-
wiedzi zabrzmiało tylko kolejne „pomocy!” 
dobiegające z  łazienki . Przypadek to zespół 
szczególnych okoliczności, które prowadzą do 
spełnienia jakiegoś wydarzenia – wypaliłam, 
wypinając dumnie pierś . Ale czy to nie my wy-
wołujemy pewne zachowania i postępujemy 
według tak zwanej (tu przypomniałam sobie 
te nieszczęsną nazwę z zajęć psychologii) teorii 
samospełniającej się przepowiedni? Czy nie 
wyobrażamy sobie czegoś, wbijamy w swoją 
podświadomość, traktując poniekąd jako część 
siebie i uświadamiamy sobie, że to, co jeszcze 
jakiś czas temu było nieosiągalne – dzisiaj jest 
twoim udziałem? Łańcuch przyczynowo-skut-
kowy nie jest twoim sprzymierzeńcem – siłą 
przypadku znajdujesz się w innym miejscu, 
czasie, w którym również rządzi przypadek . 
Poznajesz kogoś, kto wiele dla ciebie znaczy 
i, o ironio, tak przypadkowo jak go zdobyłaś, 
tak szybko go tracisz . Ot co! Nieszczęśliwy traf . 
Złośliwy los . Bezmyślność ludzka . A potem 
odkrywasz, że cierpisz na poważną chorobę 
zwaną miłością, która zamiast mijać, przy-
biera na sile i odbiera ci chęć życia . Gdy masz 
nadzieję, że już po wszystkim, to ona uderza 
jeszcze intensywniej i  spycha cię w otchłań 
rozpaczy . Taka jest owa przypadkowość – 
podstępna i okrutna . 

Cz . II
Westchnęłam przeciągle, zdając sobie 

sprawę, że znalazłam odpowiedź na nurtujące 
mnie pytanie w kilka minut, a przychodząc 
tutaj, traciłam tylko czas . Olśnienie przyszło 
znienacka . Kontynuowałam dalej maraton 
chodzenia po gabinecie, nie zważając na 
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krzyki owego zacnego pana w łazience i zasta-
nawiałam się nad tym, czy to możliwe, iż to, 
co nas spotyka, jest z góry zaplanowane i jest 
czymś, co można nazwać cyniczną układanką . 
Układanką, która z dnia na dzień zapełnia się 
coraz bardziej, tworząc wymierną całość . Jeśli 
założymy, że nie mamy wpływu na to, co nas 
spotyka – przeciwnie, postępujemy według 
przyjętych reguł, to okaże się, że jesteśmy 
poddani wobec tego, co niesie nam los . Czy 
to Bóg sprawia, że pewne wydarzenia nas do-
tykają? Jeśli tak – to po co? By po kolejnym 
rozczarowaniu umocnić swoją psychiczną 
pozycję? Nietzsche pisał, że co cię nie zabije, 
to cię wzmocni . Ale czy rzeczywiście po tym 
wszystkim wychodzimy obronną ręką? Nie! 
Krzyknęłam . I  chwilę później pogrążyłam 
się w dalszych teoretycznych rozważaniach . 
Jeśli Bóg, zsyłając na nas owe doświadczenia, 
nie zawsze może trafić na tak zwany twardy 
egzemplarz . Jeśli więc fatum to zespół szcze-
gólnych okoliczności, niezależnych od nas, 
które niechybnie prowadzą nas do tragicznego 
finału, to można uznać, że wiele wydarzeń 
może zyskać takie miano . Porównując oba 
terminy: przypadkowości i  fatum, od razu 
można wysnuć wniosek, że rządzą się swoimi 
prawami i nie mają nic wspólnego z naszymi 
realnymi decyzjami . Różnica polega jednak 
na wyniku . Przypadek sprawia, że nasze za-
chowanie, decyzja, jaką podejmiemy, może 
doprowadzić do końca czegoś . Fatum nato-
miast od początku skazuje nas na tragiczny 
finał . O  ile z  fatum nie można walczyć, to 
na przypadkowość możemy wpływać i  ją 
kształtować . To od nas zależy, jak postąpimy, 
jaką obierzemy drogę . Fatum wyznacza nam 
ścieżkę, którą instynktownie podążamy . Nie 
mamy jednak pojęcia, że wszystko od po-
czątku do końca jest zaplanowane i jest PO 
COŚ . Stajemy się marionetką w swoistym 
theatrum mundi i odgrywamy rolę powierzoną 
nam przez Boga . Które więc z  tych założeń 
jest właściwym? Przystanęłam na chwilę . Co 
rządzi naszym życiem? Fatum czy przypadek? 
Obawiam się, że oba po trochu . I  pewne 

komplikacje życiowe najlepiej oddawałaby 
zależność obejmująca obie te kategorie . Może 
jest tak, że to, czego doświadczamy, jest z góry 
zaplanowane, ale by nie „wyglądało” na boską 
ingerencję, zawiera w sobie ową przypadko-
wość? Każdy z nas ma wolną wolę i dokonuje 
świadomych wyborów . Nieważne jest, czy te 
decyzje są słuszne . Zerwałam się z  miejsca 
i natychmiast przekręciłam klucz tkwiący w 
zamku . Wypuściłam terapeutę i natychmiast 
zajęłam wygrzane miejsce na kozetce . – Niech 
pan kontynuuje! – powiedziałam poważnie, 
nie zważając na jego wściekłość – bo jeszcze 
chwila i zajmę pana miejsce!

Diana Walawender

Rys. Arkadiusz Zając „Kleopatra i księżyc”, 2007, 
ołówek, akryl, 30x19 cm
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Aleksandra Keller 

ZMIANA „SKÓRY”  W OPOWIADANIU DIANY WALAWENDER
To debiut ostrożny i wyważony w emocjach, 

nie obliczony na wstrząs, lecz raczej na zwrócenie 
uwagi . Znacznie więcej w nim badania samej 
siebie w roli kreatorki treści niż zdecydowanego 
budowania literackiej fikcji . Wydaje się, że tekst jest 
próbą zmierzenia się z materią słowa, poddania jej 
swojej woli tak, aby w pełni wyrażała odautorską 
myśl . I rzeczywiście – język opowiadania cechuje 
swoistego rodzaju intelektualizm, delikatnie zazna-
czona biegłość w operowaniu wielowarstwowymi 
konstrukcjami składniowymi . Wydaje się, że to 
właśnie ta kategoria konstrukcyjna dominuje nad 
innymi, nie mniej istotnymi, składnikami świata 
przedstawionego: czasem, miejscem czy akcją, które 
zostają zaledwie naszkicowane . 

Sytuacja fabularna ogranicza się do gabi-
netu psychoanalityka, który zostaje uwięziony 
w łazience przez swoją pacjentkę – bohaterkę 
opowiadania i  jednocześnie jego narratorkę . Ta 
chwilowa przerwa w terapii staje się przyczynkiem 
do rozwinięcia fabuły – rozwinięcia w głąb postaci . 
Bowiem wszystko, co dzieje się w tekście, dzieje 
się w istocie we wnętrzu bohaterki . Zewnętrzne 
bodźce zostają zredukowane do niezbędnego mini-
mum (dobiegający z łazienki krzyk terapeuty, kilka 
rekwizytów uzasadnionych warunkami zadanej 
kuracji), wyciszone, pozbawione realistycznego 
umotywowania . Dzięki takiemu zabiegowi autorka 
umożliwia swojej bohaterce wyrażenie wszystkich 
wątpliwości, swobodne zadawanie pytań, poszu-
kiwanie zadowalających odpowiedzi . 

Klaustrofobiczność przestrzeni paradoksalnie 
wyzwala swobodę poruszania się, redukcja daje 
poczucie bezpieczeństwa poza udziałem samego 
terapeuty – a więc człowiek posiada mechanizmy 
samoobronne, poza ingerencją osób trzecich . Jego 
umysł, duchowość są w stanie oczyścić się same, po-
trzebują jedynie osobnego czasu i wolnej przestrzeni . 

Zawężenie zewnętrznej przestrzeni, a  tym 
samym ograniczenie bodźców stymulujących 
umysł, pozwala na autoanalizę, redefinicję pojęć, 
spotkanie z problemem sam na sam poza rozpra-
szającymi uwagę czynnikami zewnętrznymi . Bo-
haterka opowiadania poszukuje nie tyle definicji, 
co rozwiązań dla swojego położenia . 

W tym miejscu warto przyjrzeć się bliżej samej 
narratorce, która w bezpośredniej wypowiedzi 

kształtuje siebie . Nie byłoby w tym niczego intry-
gującego, gdyby nie zamiana ról, jakiej dokonuje 
na naszych oczach – swobodnie przeistacza się 
z pacjentki w terapeutkę . Ta przerzutność kreacji, 
zmiana „skóry”, uwydatnia złożoność charaktero-
logiczną postaci . 

Seria pytań oparta o uporządkowany logicznie 
monolog wewnętrzny jest próbą stawiania pytań 
„pierwszych” – pytań zasadniczych . Zagadnienia, 
jakie zostają poruszone, sięgają ku psychologii, 
etyce, filozofii czy teologii . Każda z tych nauk służy 
rozwikłaniu kwestii nadrzędnej – co kieruje dzia-
łaniem człowieka – fatum czy przypadek i na ile 
człowiek samodzielnie decyduje o sobie . Odwoła-
nie się do antycznej kategorii losu ukształtowanego 
poza nami, gdzie każde ludzkie działanie zmierza 
do określonego celu, czyni z człowieka bezwolne 
narzędzie, które nie ponosi odpowiedzialności za 
swoje czyny . Przypadek zaś – przeciwstawiony 
fatum – daje możliwość samodzielnego kreowania 
wydarzeń, z pełną świadomością konsekwencji . Tak 
zarysowany problem jest w istocie próbą wyboru 
jednej z postaw, według której będziemy kierowali 
naszym życiem . Dlatego nie przez przypadek (sic!) 
pojawia się w tekście nazwisko Nietzschego – filo-
zofa buntu i zwątpienia .  

W zaledwie dwóch fragmentach bohaterka 
podejmuje próbę rozwikłania zagadki podstawo-
wej, formującej wewnętrzną kondycję człowieka 
i  jego sytuację zewnętrzną w świecie . Choć w 
gruncie rzeczy tekst Diany Walawender jest próbą 
rozważania o wartościach i szukania w nich opar-
cia przed niepewnością, brakiem bezpieczeństwa 
i akceptacji . Tekst przenika dreszcz młodości, echo 
lęków, które z wiekiem milkną, ustępując miejsca 
codzienności .

Świat trudniej ująć w przekonującą prozę . 
W prozie precyzji i obiektywizmu wymaga każdy 
element . W prozie trudniej mówić, bowiem trze-
ba nauczyć się mowy w wielu językach, w prozie 
trudniej opisywać, bo trzeba patrzeć z wielu róż-
nych punktów widzenia . Potrzeba wreszcie posiąść 
umiejętność zmiany „skóry”… by pisanie mogło 
stać się nie tyle przypadkiem, co przeznaczeniem .     

 

Aleksandra Keller 
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Janusz Mielczarek    

CZŁOWIEK ZE SZRAMAMI NA DŁONIACH*

Zerwał się wiatr . Człowiek siedział na 
rozgrzanych słońcem schodach, jakby ciepło 
z nich chciał zatrzymać w sobie przed zbli-
żającą się nocą . W dole ostatni przechodnie, 
kuląc się, porzucali ulice miasteczka . Chciał 
tam zejść na noc, ale zdecydował się zostać 
i w jakimś kącie przy kościelnym murze za-
mknąć oczy do świtu . Z tyłu usłyszał chrobot 
zasuwy w drzwiach . Musiała przesuwać się 
z trudem, albo ten, kto to robił miał niewiele 
siły, bo rygiel wszedł w swoje jarzmo dopie-
ro za trzecim razem . Zamierzał sięgnąć po 
jedzenie, ale wtedy nie miałby nic na rano .

Obok, niespodziewanie, upadł różowy 
kamyk, podskoczył i po stopniach schodów 
toczył się coraz niżej . Obejrzał się, w pobliżu 
nie było nikogo . Wkrótce inny kamyk upadł 
z drugiej strony . Był lżejszy i nie dotoczył się 
nawet do skraju stopnia,  na  którym siedział . 
Po chwili do kamyka podeszła zakonnica, 
przyklękła na jedno kolano, podniosła go, 
przeżegnała się i  dotknęła nim czoła . Była 
blisko i słyszał  słowa wymawianej przez nią 
modlitwy . Wstała z  klęczek, przyjrzała się 
obcemu i powiedziała szorstko:

- Czego tu szukasz?
Przywykły do ludzkiej niechęci nie 

odpowiedział, ale nie zamierzał opuszczać 
kościelnych schodów . Były dobrym miejscem 
dla ptaków startujących stąd do lotu nad 
cichnące teraz w dole miasteczko .

- Wynoś się! - powiedziała ciszej i pode-
szła bliżej . - Jesteś z nimi . - Pokazała w stronę 
domów . - Oni cię tu przysłali .

Była marnej budowy, ale jej energia sku-
piała się w twarzy, w rozgniewanych zielon-
kawych oczach, skrytych pod ściągniętymi 
łukami ciemnych brwi .

- Przyszedłem od strony Okapu, przez 
winnicę . Przenocuję w jakimś kącie i  rano 
pójdę dalej .

Usiadła . Kilkakrotnie przemaglowała w 
dłoniach kamyk i zapytała już spokojniej:

- A dokąd to Bóg każe?
- Wyżej . - Podniósł głowę . - Dwa, trzy 

dni i będę na miejscu .
Zakonnica nieruchomo wpatrywała 

się w domy miasteczka pogrążające się w 
cieniu rzucanym przez górę . Miała młodą 
twarz z wąskim nosem, bladą skórę, rzadko 
spotykaną w tych stronach, dobrze ukrwione 
wargi, a  na ciemne włosy wymykające się 
spod czepka wciskały się pojedyncze sreber-
ka . Otrzepała wykoślawione sandały, jakby 
wstydziła się zakurzonych stóp i próbowała 
zasłonić je spódnicą z szarego płótna . Z prze-
paścistej kieszeni wydobyła kiść winogron .

- Spróbuj - podała mu - nigdzie nie ma 
takich, jak te z Księżycowego Wzgórza .

Kołysał i ważył przez chwilę grono w du-
żej dłoni, podniósł do ust i zębami odrywał 
po kilka owoców . Rozgryzał je powoli, potem 
obwąchał kiść z różnych stron i powiedział: 
- Mają taki smak, jakby słońce strzyknęło w 
nie zapach mięty .

- Dlatego sok z nich najlepiej gasi pra-
gnienie, a po wino przyjeżdżano tu kiedyś 
z dalekich stron .

Wzniesienie, na którym blisko dwie-
ście lat temu zbudowano kościół, nazwano 
Księżycowym Wzgórzem, bo jego łukowaty 
szczyt przypominał z góry księżyc w nowiu . 
W czasie pełni naga po obu stronach scho-
dów i zejścia do miasteczka, bazaltowa skała, 
której kryształy gdzieniegdzie miały po kilka 
centymetrów, przez pierwsze nocne godziny 
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jarzyła się rubinowo-niebieskim światłem  
widocznym z  daleka . Przeciwna strona 
wzgórza toczyła się łagodnie ku dolinie, 
a  niemal do ścian kościoła sięgały resztki 
starej winnicy .

Zakonnica w skupieniu obserwowała 
dłonie człowieka jedzącego winogrona . 
Dostrzegła, że są nieporadne, że palce zgina 
z trudem, może nawet z wysiłkiem . W pew-
nym momencie złapała go za rękę, wołając: 
- Ty masz ręce Jezusa! - Dotykała zagłębień 
i szram na jego skórze .

Wystraszył się, potem przyszło zdziwie-
nie, ale pomyślał też, że w głowie żyjącej 
tutaj samotnej kobiety różne przywidzenia 
mają prawo zamieszkać . Spokojnie wysunął 
rękę z uścisku i wrócił do jedzenia winogron .

- To jest ślad po ukrzyżowaniu - mówiła 
zagryzając wargi . - Wyglądała, jakby zaraz 
miała wybuchnąć płaczem . - To są ślady po 
gwoździach z krzyża . Na pewno .

Uśmiechnął się, bo słyszał fantazjujące 
dziecko .

- Miałem wypadek w kopalni . Od nie-
dawna dopiero mogę poruszać palcami . - 
Odłożył winogrona, pogładził włosy . - Tam, 
wtedy, w ciemności, nie wiedziałem czy 
jeszcze żyję . Ręce były pod gruzem . Gdy 
cudem je wydostałem, owinąłem resztkami 
koszuli, ale ich nie czułem . Głową dotykałem 
wyłomów, żeby odwlec się w miejsce, gdzie 
mógłbym skonać na leżąco . Tracąc co jakiś 
czas przytomność, usłyszałem stuknięcie . To 
był znak, że za chwilę coś znowu zwali się na 
mnie . Stukot się powtórzył, po nim przyszły 
kolejne . Tak, jakby dziecko uderzało o ścia-
nę małym młotkiem . Pomyślałem, że są to 
sygnały od mojego trzyletniego syna, które 
mnie poprowadzą w dobrą stronę . Szedłem 
za nimi do chwili aż wpadłem w ciszę . Po kil-
ku dniach ocknąłem się w szpitalu . - Uniósł 
ręce, jakby sprawdzał ich obecność . Najpierw 
chcieli mi je odciąć, ale miałem szczęście, 

poskładali . Odpryski skały zarosły się w 
środku . - Pokazał ciemne punkty pod skórą .

- Boże, to jest Jezus - szeptała do siebie - 
dlatego nie mogli mu amputować tych rąk . 
Jak by go potem ukrzyżowali? - Ukryła twarz 
w dłoniach .

- Co ci się stało? - Dotknął jej ramienia .
- Jeśli nie jesteś Jezusem, to uciekaj, bo 

tutaj spotka cię nieszczęście .
- Nie robię nic złego . Siedzę z tobą na 

samej górze kościelnych schodów i  jem 
winogrona .

- Zło jest tam, w dole - pokazała .
- Tam są tacy sami ludzie jak wszędzie .
- Tak było do niedawna . - Objęła dłoń-

mi głowę i siedziała bez ruchu . Oddychała 
głośno . - Kilka dni temu, z dołu przyszedł 
chłopiec z wiadomością, że jego matka jest 
umierająca i  prosi Ojca Domino o  ostat-
nie namaszczenie . To powiedział, pokazał 
też, że w kołnierz koszuli miał wciśniętą 
kartkę, na której jego tata nagryzmolił, że 
spełnia ostatnie życzenie żony, ale prosi, by 
Ojciec  nie schodził do miasteczka, bo go 
zabiją . - Zakonnica miała teraz szarą, zmiętą 
twarz, przetarła ją rękawem, oderwała kilka 
winogron i  mówiła dalej: - Zdecydował, 
że pójdzie . Kiedy był już gotowy, stanął 
z podniesioną ku niebu głową w tym samym 
miejscu, gdzie siedzimy i kazał mi uderzyć 
w żałobny dzwon . Bał się i drżał . Zaczekał 
aż ludzie wyszli przed domy i  spokojnym 
krokiem, tuszującym ból nóg od podagry, 
zstępował ku przeznaczeniu .

- Dlaczego go zabili?
- Bo tak chciał Grober .
- Kto to?
- Przybył tu około rok temu, aby poma-

gać w posłudze Ojcu Domino . Przedstawił 
dokumenty z biskupstwa, okazało się później, 
że były fałszywe . Na początku był spokojny, 
skupiony na modlitwie, a nawet usłużny . To 
zaniepokoiło Ojca . W czasie najważniejszego 
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w roku nabożeństwa dla tego kościoła i wier-
nych, w dniu Świętej Genowefy, zaatakował . 
Domyślałam się, że może stać się coś złego, 
bo kilka dni wcześniej rzucił się na mnie w 
winnicy, ale nie wiedział, że nim wstąpiłam 
do zakonu, dwa lata byłam w wojsku .

Zbliżało się ofiarowanie . Czekał na 
tę chwilę . Zepchnął Ojca Domino z  oł-
tarza, rozdarł na sobie komżę i  zarzucił 
na ramiona czarną pelerynę  z wyszytą na 
plecach głową sępa . Jego wspólnicy zagro-
dzili drogę do ołtarza . Opatrywałam Ojca, 
który dostał krwotoku, a Grober krzyczał 
i  wygrażał . Wyprowadził na środek ko-
ścioła chorego psychicznie Rodo i zapytał 
go, czy obmywa się trującą wodą wisielca, 
jak nazwał figurę Chrystusa przy bocznym 
ołtarzyku . Wystraszony chłopiec potwier-
dził skinieniem głowy . Wówczas niemal 
z pianą na ustach groził, że wszyscy, którzy 
robili podobnie, mają głowy zatrute tą 
samą chorobą, że matki będą rodzić dzieci 
z rozwodnioną krwią, a mężczyznom jądra 
zamienią się w galaretę . Potem obiecywał, 
że ich życie będzie lepsze, jeśli tylko wyrzu-
ci się z kościoła figurę wodnego wisielca, 
bluźnił - tego topielca, którego powiesili, 
żeby go wysuszyć, a on wciąż jest mokry .

Wystraszeni ludzie opuścili kościół, 
a  Grober ze swoimi przybocznymi zeszli 
potem triumfalnie do miasteczka . Wcześniej 
zadbał tam o  lokum i  zaczął działać jako 
uzdrowiciel . Tych, co mieli jeszcze odwagę 
przychodzić do kościoła szantażował i stra-
szył zarazą . Ubywało odważnych do wspólnej 
modlitwy, aż zostaliśmy tylko we dwoje, 
z Ojcem Domino .

On opowiada ludziom, że z  kościoła 
zrobi dla nich pałac i, że każdy będzie mógł 
sobie stąd zabrać, co tylko zapragnie . Wielu 
w to nie wierzy, ale są ciekawi, jak to będzie 
naprawdę .

- Wszystkiemu winna figura na krzyżu?

- To tylko pretekst . Ona jest w tym ko-
ściele ponad sto lat . Niewielka, trochę niepo-
radnie wyrzeźbiona w marmurze, ma około 
metr wysokości . W czasie dużej wilgotności 
powietrza, co tutaj jest częste, woda skrapla 
się na wciąż zimnym kamieniu . Od dawien 
dawna wierni przystawali przy krucyfiksie 
i jego rosą nacierali czoła, żegnali się wilgot-
nymi od niej palcami . Tak było od pokoleń . 
- Zakonnica poprawiła paski sandałów . 
Oddała się chwili zamyślenia i mówiła dalej:  

- Co kilka dni przychodzi do mnie nocą 
kobieta z miasteczka . Przynosi coś do jedze-
nia i opowiada o tym, co tam się dzieje . Jej 
wnuczek słyszał, że dzisiejszej nocy mają tu 
przyjść . - Podparła brodę na kciukach i grała 
sobie na nosie . Nagle wstała, podniosła ra-
miona, okręciła się kilka razy wokół, a potem 
zamachała nimi, jakby się chciała zerwać do 
lotu . - To mój ostatni zachód słońca . Szkoda, 
że nie jestem ptakiem - powiedziała smutno 
i  usiadła . - Gdy pierwszy raz wchodziłam 
tu od strony miasteczka, te schody były dla 
mnie niemal wejściem do nieba .

- Mamy jeszcze czas, ukryjmy figurę 
i chodźmy stąd . Wrócisz, jak się zmieni . Zło 
nie musi trwać wiecznie, ci ludzie sami to 
pojmą .

- Wielu o tym wie, ale chcą żyć . Boją się 
pójść za Ojcem Domino .

- On dla ciebie też tego nie chce .
- Znowu bylibyśmy razem . To był wspa-

niały, mądry i cichy człowiek . Całkiem oddał 
się czynieniu dobra innym . Do końca .

- Sami ich nie zatrzymamy .
- Zrobiłbyś to, gdybyś był Jezusem .
- Nie chciałbym nim być .
- Ale masz ślady po ukrzyżowaniu .
- To jest pamiątka po spotkaniu śmierci, 

której uciekłem .
- Właśnie - mówiła patrząc w jego szero-

ką twarz o sadej cerze okoloną parodniowym 
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zarostem - tak samo jak Chrystus .
- Nie wiem jak z nim było, ale ty już się 

jej poddałaś . Zaplątała ci myśli, zawiązała   
oczy i każe na siebie czekać . 

- Nie boję się, bo Bóg sprowadził do 
tego świętego miejsca człowieka ze śladami 
po ukrzyżowaniu .

- Przestań! - Mężczyzna uderzył dłońmi 
po kolanach . - Ten twój Bóg też ma granicę 
wytrzymałości . - Energicznie poszedł ku 
drzwiom kościelnym i kilkakrotnie uderzył w 
nie pięścią . Dotknął czołem pomalowanego 
na żółto drewna . Odwrócił się w jej stronę . 
- Trzeba się śpieszyć - zawołał - i zdjąć figurę 
z krzyża!

Do kościoła weszli bocznymi drzwiami . 
Ostatnie promienie słońca układały się w 
złoty pierścień przy okienkach kościelnej 
wieżyczki . Haki łatwo wyszły z  belek sta-
rego krzyża . Dotknął wilgotnego posągu 
i odruchowo potarł palcem czoło . Podważyli 
podest bocznego ołtarza i wsunęli tam figurę . 
Zamknęli kościół .

- Zabierz swoje najważniejsze rzeczy 
i zejdziemy drogą, którą przyszedłem .

Zakonnica pobiegła do małego domku 
na skraju winnicy . Wróciła z  niewielkim 
workiem na ramieniu . Przeszli kilkadziesiąt 
metrów, gdy powiedziała, że musi zawrócić, 
bo zapomniała o czymś ważnym .

W kościele zalegał już półmrok . Czło-
wiek czekał przy bocznych drzwiach a ona 
powoli podeszła do ołtarza . Z  uniesioną 
głową wpatrywała się w twarz świętej na 
obrazie, uklękła, przeżegnała się i ze skrytki 
tabernakulum wydobyła kielich z  białymi 
płatkami hostii . Niosąc go przed sobą zeszła 
po stopniach ołtarza, jakby pokazywała go 
wiernym uczestniczącym w nabożeństwie . 
Podszedł do niej, ponaglił do wyjścia . Palcem 
przy ustach poprosiła o milczenie .

Mężczyzna był od niej znacznie wyższy 
i ledwie sięgnęła kciukiem prawej ręki jego 

czoła, a potem nakreśliła na nim znak krzy-
ża . Zaskoczyła go tym . Patrzyła mu przez 
chwilę w oczy i  podała jeden z płatków . 
Musiała poczekać aż otworzył usta  Trzy-
mał go w nich jakiś czas nie przełykając . 
Potem poprosiła, żeby jej podał tak samo . 
Wahał się . Przed sobą, miał jej twarz o skó-
rze pachnącej podobnie, jak winogrona 
podane mu na schodach . Opuszczone 
powieki kryły zielonkawe oczy, a rozchy-
lone wargi poruszały się jak śpiące pisklę . 
Dokładnie wytarł ręce o spodnie, strzepnął 
je kilkakrotnie, uniósł powoli i rozpostarł 
nad kielichem, jakby obawiał się zabrudzić  
to, co w nim było . Wreszcie, zrobił to za-
cinającymi się ruchami grubych palców . 
Zakonnica uklękła i z zamkniętymi oczami 
szeptała modlitwę .

- Resztę musimy spalić - powiedziała 
po chwili odmieniona . - Oni nie mogą tego 
dostać do rąk . - Wysypała na posadzkę stosik 
opłatków i podpaliła . Wątłe płomyki powoli 
połykały białe krążki, pozostawiając gdzienie-
gdzie niedopalone brzegi . Schowała kielich 
i z dobytkiem w worku przewieszonym przez 
ramię podeszła do mężczyzny wpatrzonego w 
migające jeszcze pośród spalenizny punkciki 
czerwieni .

- Muszę chwilę odpocząć - powiedział . - 
Rozejrzał się za miejscem, gdzie mógłby to 
zrobić i poszedł do jedynego konfesjonału, 
zbitego tutaj z dwóch długich grubych desek 
stojących pionowo po bokach, połączonych 
siedziskiem . Usiadł tam i odchylił głowę ku 
ścianie . Zakonnica przykucnęła na stopniu 
ołtarza . Chciała jak najszybciej wyjść na po-
wietrze i odpędzić usidlający ją sen . Zerwała 
się słysząc jego głos:

- Oni przyjdą tej nocy ?
- Tak mówiła tamta kobieta . - Podnio-

sła się ciężko, wciągając na ramię woreczek 
z bagażem . - Powiedziała też, że chora jest 
partnerka Grobera, a jednemu z jego pomoc-
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ników zmarło dziecko .
Mężczyzna położył dłoń na jutowym 

chlebaku, drugą zakrył twarz . W bocznym 
świetle padającym od strony drzwi szrama 
i  zagłębienie w skórze wyglądały teraz, jak 
ślad po pocisku, który nie mógł przebić jej 
do końca i rozerwał się wcześniej .

- Zostajemy ! - powiedział krótko .
- Mieliśmy uciekać . - Zdziwiła się .
- Zostaniemy .
- Masz kilka dni drogi przed sobą .
- Zdążę .
- Mamy pójść ścieżką za Ojcem Domino? 

- pytała zrezygnowana . - Nawet nie będzie  
miał kto uderzyć dla nas w żałobny dzwon .

Milczał . Wierzchami poszarpanych dłoni 
dotknął jej gładkiej twarzy i trzymał dotąd, 
aż poczuł, że przykryła je swoimi .

- Zamykasz boczne drzwi i zostawiasz w 
nich klucz ! - rozkazał, a sam poszedł spraw-
dzić zasuwy przy głównym wejściu . Kilkoma 
uderzeniami rozbił konfesjonał i jego boczne, 
grube deski postawił niedaleko okienka . Czu-
wamy na zmianę . Wszystko robimy w ciszy, 
nawet gdyby bardzo bolało . Tutaj nikogo nie 
ma ! Zapamiętaj to .

Poddańczo słuchała jego matowego, 
gardłowego głosu i kuliła się w sobie przestra-
szona i niedowierzająca . Porażała ją energia, 
jakiej nie dostrzegła wcześniej w  gburo-
watym i  leniwym człowieku siedzącym, w 
wietrze, na kościelnych schodach i jedzącym 
winogrona . Wstydził się swoich jezusowych 
dłoni, choć wcześniej, jakiś obcy mu człowiek 
w strzępach ludzkiego mięsa wyczuł jeszcze 
resztki życia, coś, co może podać chleb, do-
tykać głowę dziecka, wymierzać karę i stawać 
w obronie . I, najważniejsze: ten obcy w to 
uwierzył .

Znowu zwaliło się coś na niego, ale tym 
razem nie było już nieprzeniknionej ciem-
ności . Dojrzał białą postać . Śpieszyła mu 

z pomocą . Uwalniała jego dłonie od gwoź-
dzi a może szkieł przytwierdzających je do 
ziemi . Czyniła to lekko, bez wysiłku . Chciał 
dziękować, ale ona, nie pokazując twarzy, 
oddaliła się . Ocknął się . Mokre od potu czoło 
przecierały mu drobne palce zakonnicy .

- Krzyczałeś przez sen .
- Od czasu wypadku tamto we mnie 

siedzi . Czasem boje się nawet zamknąć oczy .
- Wołałeś kogoś .
-  Długo spałem ?
- Około godziny .
Zamilkli, bo wydało im się, że skrzyp-

nęła klamka  bocznych drzwi . Nasłuchiwali . 
Wkrótce starano się wetknąć do zamka jakiś 
przedmiot, ale przeszkodził temu tkwiący 
tam klucz . Na zewnątrz musiało być kilka 
osób, bo za chwilę próbowano wyważyć 
drzwi . Gdy się nie udało, zaczęto podważać je 
łomem . Grube deski, z jakich były zrobione, 
pojękiwały, ale nie puściły . Wtedy zostało 
wejście przez okienko .  Najpierw wybito 
szybę . Wsunięta przez otwór ręka odblo-
kowała zasuwkę . Na zewnątrz naradzano 
się półgłosem .  Za jakiś czas,  na framudze 
okna pojawiły się  ręce, a  za nimi głowa . 
Wspinający się odpoczął, oddychał głośno . 
Okienko było wąskie, przeciskał się przez nie 
z trudem i prosił, żeby tamci na dole mocniej 
podpierali mu stopy . Głowę i ramiona miał 
już wewnątrz kościoła . Poczuł na ręce krew 
i  rzucił tym na zewnątrz, że pokaleczył się 
szkłem . Przyłożył ją do ust i wysysał krew . 
Pocieszyli go, że wkrótce będzie w domu .

Podciągnął się na łokciach i wtedy deska 
z konfesjonału, z całą siłą, spadła na niego . 
Łomot słyszeli kompani, ale on nie zdążył  
wydobyć głosu i zawisł bezwładnie po obu 
stronach kościelnego muru .

W ciszy, jaka okleiła wszystko wokół, za-
konnicy wydawało się, że bicie jej serca słyszą 
teraz ludzie w miasteczku i że za chwilę z ru-
morem wypadnie ono na kościelną posadzkę . 
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Nad nieprzytomnym ciałem zatrzepotał 
nietoperz . Ich rodzina zamieszkiwała dziuplę 
starego drzewa koło dzwonnicy . Z zewnątrz 
wołano do uwięzionego między futrynami 
mężczyzny . Próbowano go tam przeciągnąć . 
Zrobiło się nerwowo, rozmawiano coraz 
głośniej . Ktoś zaklinał się, że nie chciał tu 
przyjść, a inny był przekonany, że tamtego 
dosięgła zemsta Ojca Domino .

Minęło sporo czasu, nim bezwładny do-
tąd człowiek poruszył rękami, potem zatrze-
potał nimi, jakby próbował płynąć . Jęczał, 
kulił się nieporadnie, skręcał i  odruchowo 
próbował przeciskać się na zewnątrz . Po 
stronie kościoła pozostała jeszcze jego głowa 
i ręce . Mężczyzna zacisnął grube drewno w 
jezusowych dłoniach i gotował się do zadania 
ciosu . W ostatniej chwili dojrzał, jak tamtym  
podrzuciło i z ust bluznęła mu struga krwi . 
Powstrzymał się . Wkrótce, rzężąc zakrwawio-
nym gardłem, wór bezwładnego ciała upadł 
na żwir dziedzińca . Zaległa cisza, a potem 
zaświstały przekleństwa . W dole płonął któ-
ryś z domów . Ktoś powiedział, że to może 
być dom Grobera . Odgłosy kroków i ciężki 
szurgot bezwładnego ciała, wleczonego po 
ziemi, oddalały się .

Mężczyzna i zakonnica milczeli . Od okna 
przyszedł ku nim ożywczy podmuch nocnego 
chłodu . Ciężko opadli na posadzkę obok 
sczerniałego ze starości krzyża . I dopiero po 
jakimś czasie poczuli kwaśną woń płynącej 
po ścianie żółci zmieszanej z  krwią .      

     
Częstochowa, maj 2011 r .

* Opowiadanie napisane następnego dnia 
po promocji mojego zbioru  „Hrabalowi-
sko i  inne opowiadania”, która odbyła się  
w częstochowskim ratuszu 25 maja 2011 r . 
W czerwcu 2012 r . wyróżnione na III Ogól-
nopolskim konkursie literackim organizowa-

nym przez Koło Edytorów KUL, w którym 
Jury jest dwustopniowe: najpierw teksty 
oceniają studenci, a następnie profesorowie . 
Tekst ten otrzymał najwyższe oceny od Jury 
Profesorskiego, któremu przedstawiono pra-
ce ponad 170 . autorów . Wraz z siedmioma 
innymi opowiadaniami powstałymi w latach 
2011-2012, znajdzie się ono w moim trzecim 
zbiorze - „Ciało twojego snu”, który ukaże 
się w pierwszym kwartale tego roku . 

Janusz Mielczarek                         

Rys. Arkadiusz Zając  „Rafa (Ikona)” 1997,  
technika mieszana, 63x44
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Wojciech Kopciński (1950-2011)

MGŁA
(fragment)

I
Jeszcze dzisiaj, po tylu latach, zawsze kie-

dy zamykam oczy, pod powieki wdziera się 
mgła z tamtej Góry . Wiem, że tak będzie aż 
do końca mojego życia . Tak jak wtedy i dzi-
siaj czuję ją całym ciałem i wszystkimi zmy-
słami . Mój przeszły i przyszły czas wsiąkł w 
nią jak w gąbkę i pozostanie w niej na zawsze .

Kiedy zamykałem drzwi kliniki dla uza-
leżnionych, odwróciłem głowę, by pożegnać 
się na cztery miesiące ze wszystkimi moimi 
zmartwieniami, ale wszechobecna mgła nie 
pozwoliła mi dostrzec nawet przejeżdżają-
cych jedyną w tej wsi ulicą samochodów .

– Jak ja tu się odnajdę – pomyślałem 
wchodząc do gabinetu Szefa Kliniki .

Kiedy podawaliśmy sobie dłonie, spod 
biurka wyszedł seter irlandzki i zaczął ocierać 
się o moją nogę . Na krótką chwilę zamkną-
łem oczy i przeszłość znowu stała się realna . 
Zobaczyłem swojego nieżyjącego już psa tej 
samej rasy i łzy zaczęły napływać mi do oczu . 
Na Szefie Kliniki zrobiło to tak ogromne 
wrażenie, że wysłał mnie natychmiast do le-
karza, ale tylko jedno piwo wypite w pociągu 
na pożegnanie z  samym sobą nie spowodo-
wało żadnych konsekwencji .

Ścieląc swoje łóżko w przydzielonym mi 
pokoju patrzyłem przez okno próbując prze-
bić się przez mgłę rozmazującą kontury wy-
sokich drzew .

Przez pierwsze trzy dni prawie nie wy-
chodziłem z  pokoju i  czytałem jak oszalały 
kilka książek naraz . Pacjenci patrzyli na mnie 
podejrzliwie, bo mój niemiecki zdradzał 
moje pochodzenie, a  obcokrajowiec zawsze 
znaczył w Niemczech o  wiele mniej niż w 
Polsce . Wiedziałem, że jestem Polakiem za-
czynającym od zera, wiedziałem też, że musi 
nadejść taki dzień, w którym mgła będzie mi 

pomocną w zrozumieniu samego siebie i ota-
czającego mnie świata, nie wiedziałem tylko, 
czy wytrzymam to wszystko .

Czwartego dnia odważyłem się na pierw-
szy samotny spacer po otaczającym nas prze-
pięknym lesie . Nie poszedłem zbyt daleko, 
bo nie otrzymałem na to jak wszyscy nowi 
pacjenci pozwolenia, zresztą nawet gdybym 
je otrzymał gęste, duże płatki padającego 
śniegu i  tak nie pozwoliłyby mi dojść do 
wyznaczonego celu . Siadłem więc na pierw-
szej napotkanej ławeczce, skręciłem papie-
rosa, zapaliłem go i otworzyłem parasol . To 
właśnie tam wyjąłem z kieszeni „Bełkot od-
chodzącego” napisany przeze mnie na dzień 
przed przyjazdem do kliniki i  przeczytałem 
go po raz pierwszy na głos:

- Środa to niedobry dzień do stawiania 
kabały, środa to straszny dzień dla wszystkich 
przegranych, którym samotność wyrywa 
bebechy . Żyłem dłużej niż Chrystus, żyłem 
dłużej niż mój ojciec i pewnie dlatego świat 
rzuca na mnie z  każdym mijającym dniem 
coraz więcej błota . Rozgoryczenie wyszarpuje 
ze mnie wszystkie potrzebne punkty oparcia 
dla przyszłych chwil, o  ile one jeszcze na-
dejdą kiedykolwiek . Osuwam się, zapadam, 
czasami klnę, czasami szukam samego siebie 
sprzed tej dzisiejszej środy, siebie, który choć 
czasami umiał nadawać nielicznym chwilom 
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siebie, który choæ czasami umia³ nadawaæ  nielicz-

nym chwilom kolor sennego marzenia. Dzisiaj choæ

szuka³em, nie odnalaz³em ju¿ nic. Jestem skoñczony.

Jeszcze nie tak dawno by³em kochany podwójnie i

kocha³em podwójnie. Œpi¹cy ch³opczyk pomiêdzy

wielk¹ sztuk¹ i wspania³¹ matk¹. To w³aœnie one czu-

wa³y nad jego niewinnym snem, to w³aœnie one na

zawsze wniknê³y w niego, w jego zmys³y i mózg

czuwaj¹c nad nim na zmianê we dnie i w nocy, w

nocy i we dnie. O jak¿e spaæ chcia³bym znowu, o

jak¿e obudziæ nie chcia³bym siê nigdy. I przyszed³

wiek, mêski wiek, ma³y ch³opczyk otworzy³ wresz-

cie oczy, ale zmêczony mózg zacz¹³ wszystko reje-

strowaæ wy³¹cznie bólem. Pierwszy powa¿ny dotyk

wszechœwiata zdar³ ca³¹ biel z jego duszy, a wszyst-

kie szaroœci obla³ czarnym tuszem. Jest teraz podob-

ny do œwiata, w którym ¿yje, gdzieœ zgubi³ swoj¹ in-

dywidualnoœæ i wolnoœæ œpi¹cego niewinnoœci¹ ch³op-

ca. Jest teraz tylko przechodniem z g³ównej ulicy swo-

jego rodzinnego miasta i jest brzydki. Jeszcze nie wie,

¿e kiedyœ by³, jeszcze nie wie, ¿e kiedyœ p³yn¹³ przez

galerie wielu miast daj¹c ludziom ³zy zmywaj¹ce brud

z ich nieœmiertelnoœci, ale ju¿ dzisiaj czuje ca³ym sob¹,

jak tamto wszystko wylewa siê law¹ na zakurzon¹

pod³ogê i choæ chce wspomnieniami wracaæ w tam-

te dni, odwraca siê do nich, ale s³yszy tylko: nas ju¿

nie ma. nie ma, nie ma... Gubi siê i jest mu coraz

I

Jeszcze dzisiaj, po tylu latach, zawsze kiedy za-

mykam oczy, pod powieki wdziera siê mg³a z tamtej

Góry. Wiem, ¿e tak bêdzie a¿ do koñca mojego ¿ycia.

Tak jak wtedy i dzisiaj czujê j¹ ca³ym cia³em i wszyst-

kimi zmys³ami. Mój przesz³y i przysz³y czas wsi¹k³ w

ni¹ jak w g¹bkê i pozostanie w niej na zawsze.

Kiedy zamyka³em drzwi kliniki dla uzale¿nionych,

odwróci³em g³owê, by po¿egnaæ siê na cztery mie-

si¹ce ze wszystkimi moimi zmartwieniami, ale wszech-

obecna mg³a nie pozwoli³a mi dostrzec nawet prze-

je¿d¿aj¹cych jedyn¹ w tej wsi ulic¹ samochodów.

– Jak ja tu siê odnajdê – pomyœla³em wchodz¹c

do gabinetu Szefa Kliniki.

Kiedy podawaliœmy sobie d³onie, spod biurka

wyszed³ seter irlandzki i zacz¹³ ocieraæ siê o moj¹

nogê. Na krótk¹ chwilê zamkn¹³em oczy i przesz³oœæ

znowu sta³a siê realna. Zobaczy³em swojego nie¿yj¹-

cego ju¿ psa tej samej rasy i ³zy zaczê³y nap³ywaæ mi

do oczu. Na Szefie Kliniki zrobi³o to tak ogromne

wra¿enie, ¿e wys³a³ mnie natychmiast do lekarza, ale

tylko jedno piwo wypite w poci¹gu na po¿egnanie z

samym sob¹ nie spowodowa³o ¿adnych konsekwen-

cji.

Œciel¹c swoje ³ó¿ko w przydzielonym mi pokoju

patrzy³em przez okno próbuj¹c przebiæ siê przez

mg³ê rozmazuj¹c¹ kontury wysokich drzew.

Przez pierwsze trzy dni prawie nie wychodzi³em

z pokoju i czyta³em jak oszala³y kilka ksi¹¿ek naraz.

Pacjenci patrzyli na mnie podejrzliwie, bo mój nie-

miecki zdradza³ moje pochodzenie, a obcokrajowiec

zawsze znaczy³ w Niemczech o wiele mniej ni¿ w

Polsce. Wiedzia³em, ¿e jestem Polakiem zaczynaj¹-

cym od zera, wiedzia³em te¿, ¿e musi nadejœæ taki

dzieñ, w którym mg³a bêdzie mi pomocn¹ w zrozu-

mieniu samego siebie i otaczaj¹cego mnie œwiata, nie

wiedzia³em tylko, czy wytrzymam to wszystko.

Czwartego dnia odwa¿y³em siê na pierwszy sa-

motny  spacer po otaczaj¹cym nas przepiêknym le-

sie. Nie poszed³em zbyt daleko, bo nie otrzyma³em

na to jak wszyscy nowi pacjenci pozwolenia, zreszt¹

nawet gdybym je otrzyma³ gêste, du¿e p³atki pada-

j¹cego œniegu i tak nie pozwoli³yby mi dojœæ do wy-

znaczonego celu. Siad³em wiêc na pierwszej napo-

tkanej ³aweczce, skrêci³em papierosa, zapali³em go i

otworzy³em parasol. To w³aœnie tam wyj¹³em z kie-

szeni ”Be³kot odchodz¹cego” napisany przeze mnie

na dzieñ przed przyjazdem do kliniki i przeczyta³em

go po raz pierwszy na g³os:

- Œroda to niedobry dzieñ do stawiania kaba³y,

œroda to straszny dzieñ dla wszystkich   przegranych,

którym samotnoœæ wyrywa bebechy. ¯y³em d³u¿ej

ni¿ Chrystus, ¿y³em d³u¿ej ni¿ mój ojciec i pewnie

dlatego œwiat rzuca na mnie z ka¿dym mijaj¹cym

dniem coraz wiêcej b³ota. Rozgoryczenie wyszarpu-

je ze mnie wszystkie potrzebne punkty oparcia dla

przysz³ych chwil, o ile one jeszcze nadejd¹ kiedykol-

wiek.  Osuwam siê, zapadam, czasami klnê, czasami

szukam samego siebie sprzed tej dzisiejszej œrody,

Fotografia ze zbiorów Autora.
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kolor sennego marzenia . Dzisiaj choć szuka-
łem, nie odnalazłem już nic . Jestem skoń-
czony . Jeszcze nie tak dawno byłem kochany 
podwójnie i  kochałem podwójnie . Śpiący 
chłopczyk pomiędzy wielką sztuką i  wspa-
niałą matką . To właśnie one czuwały nad jego 
niewinnym snem, to właśnie one na zawsze 
wniknęły w niego, w jego zmysły i mózg czu-
wając nad nim na zmianę we dnie i w nocy, w 
nocy i we dnie . O jakże spać chciałbym zno-
wu, o jakże obudzić nie chciałbym się nigdy . 
I przyszedł wiek, męski wiek, mały chłopczyk 
otworzył wreszcie oczy, ale zmęczony mózg 
zaczął wszystko rejestrować wyłącznie bólem . 
Pierwszy poważny dotyk wszechświata zdarł 
całą biel z jego duszy, a wszystkie szarości ob-
lał czarnym tuszem . Jest teraz podobny do 
świata, w którym żyje, gdzieś zgubił swoją in-
dywidualność i wolność śpiącego niewinno-
ścią chłopca . Jest teraz tylko przechodniem 
z  głównej ulicy swojego rodzinnego miasta 
i jest brzydki . Jeszcze nie wie, że kiedyś był, 
jeszcze nie wie, że kiedyś płynął przez gale-
rie wielu miast dając ludziom łzy zmywające 
brud z  ich nieśmiertelności, ale już dzisiaj 
czuje całym sobą, jak tamto wszystko wylewa 
się lawą na zakurzoną podłogę i  choć chce 
wspomnieniami wracać w tamte dni, odwra-
ca się do nich, ale słyszy tylko: nas już nie 
ma. nie ma, nie ma... Gubi się i jest mu coraz 
trudniej nawet niewielkie okruchy przenosić 
stamtąd tu .

W końcu zaczyna rozumieć, że musi 
upaść, poddać się i wybrudzić aż po sam ko-
niec najdłuższych kosmyków własnych wło-
sów . Wie, że wtedy być może znowu stanie 
na nogach i znajdzie swój sen i znowu otulą 
go te dwie nieśmiertelne miłości, ale boi się, 
że wtedy będzie rozdawał tylko śmiech, zło-
wieszczy śmiech i  wszyscy, którzy odrzucili 
jego dobre łzy, zadławią się nimi . Nie, to nie 
może być dobry sen . Powinien odbić się, za 
wszelką cenę odbić się od dna nie łącząc się 
na zawsze z czeluścią . A jeśli wtedy znajdzie 
tylko nijakość, żadną nijakość, nie przemija-
jącą nijakość?

Gdyby dobry Bóg dał każdemu z takich 
chłopców jak on szansę kreowania świata 
bez wyjącego bólu duszy, o którym przera-
żająca część ludzkości nie ma nawet brązo-
wego pojęcia, wszystko byłby jeszcze gorsze . 
Nie będę pytał, dlaczego tak musi być, bo 
wiem, że musi . Jakież to okrutne; im wię-
cej bólu tego chłopca, tym więcej wspania-
łych doznań dla innych ludzi . Ból to napęd 
wszechświata, cóż za posępna prawda . Nie 
wolno mówić wprost o  bólu, bo odkrywa 
się wtedy swoje słabości i nie znajduje zro-
zumienia, bo ten, który odczuwa ból, jest 
lepszy o ludzkość od tego, który go nie od-
czuwa . Ból trzeba ugniatać, nadawać mu 
formę, rozdawać innym i dalej żyć w bólu . 
Szlag by to trafił .

Jadę daleko, najdalej jak umiem, chcę 
znaleźć swoją ziemię obiecaną . Powinno mi 
być dobrze, czasami oszukańczo wspaniale . 
Wiem, że mimo wszystko kiedyś coś trzasnąć 
musi . Będę czekał choćby do śmierci . Jeszcze 
wierzę w możliwość tworzenia, w możliwość 
odrodzenia się bogatszym i  mocniejszym . 
Moc człowieka tworzy ilość zabliźnionych 
jego ran, ale wielkość niestety osiąga się tylko 
wtedy, gdy jest się tylko jedną nieskończoną, 
nie zabliźnioną raną .

Nie myślę o tym, co przyniosą mi następ-
ne dni, czy zmniejszą, czy powiększą moją sa-
motność . Wiem tylko tyle, że postanowiłem 
odnaleźć siebie, ale czy to wystarczy? Mozol-
nie tworzyłem moją prawdziwość nie okra-
dając przy tym nikogo, aż do dnia, kiedy sam 
zostałem okradziony . Podobno nasze życie 
nie jest niczym innym, jak tylko okradaniem 
wszystkich z  tego co mają najdroższego, co 
jedyne i wieczne po to, by nikt nas nie ubiegł 
i nie zrobił z nami tego, samego . Dzień, w 
którym w to uwierzę, z  pewnością będzie 
moim ostatnim . Urodziłem się przecież po 
to, by barwić szarości .

Jeszcze zbiera się we mnie ochota na 
pisanie, choć blisko przy mnie nie ma już 
moich miłości, pozostał tylko ból bez chwil 
zapomnienia, pozostały mi jeszcze tylko 
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moje myśli i samotność tego papieru . Ota-
czający mnie świat lodowacieje . Ktoś jeszcze 
coś mówi, ktoś jeszcze jakoś patrzy, ale ja 
powoli przestaję rozumieć to wszystko i za-
tapiam się na dnie samego siebie przesta-
jąc rozumieć moich wszystkich znajomych . 
Coraz częściej i  na coraz dłużej wyłączam 
się z  otaczającego świata i  słucham tylko 
wewnętrznych drgnień i kopnięć, a powrót 
do rzeczywistości sprawia mi ogromny ból . 
Wreszcie zaczynam rozumieć, dokąd idę 
i  ku czemu zmierzam . Chwilami coś pod-
powiada mi, że to jeszcze nie koniec, że są 
jeszcze chwile, których nie poznałem, ale 
i to osuwa się we mnie, gdy pomyślę, że i to 
stracić mogę . Wszystko układa się w dwa 
ciągle powtarzane słowa: chwile, śmiertelny 
ból, chwile, śmiertelny ból, chwile... i  cisza. 
Czy to nie wszystko jedno, kiedy stanie ze-
gar i kto go zatrzyma . Ktoś rzucił za nim do 
rozpadliny zdechłego psa – tak odszedł naj-
większy i najnieszczęśliwszy . Jak ja odejdę? 
Dziwne, ale właśnie teraz, kiedy o tym tak 
często myślę, coraz mniej boję się tej chwili, 
a  przecież jeszcze nie tak dawno przeraża-
ło to mnie tak bardzo . Była burza i  padał 
deszcz, a ktoś grał na harmonii . Nie wiem 
tylko, kto grał i komu grał .

Czuję się strasznie, bo nadchodzi ko-
niec . Oddychałem ziemią i  jestem ziemią . 
A  jednak chwilami jeszcze się boję . Leżę w 
łóżku, a przez obolały łeb przesuwa się po-
mieszana przeszłości teraźniejszość . Poczucie 
czasu gdzieś się zagubiło, prześladują mnie 
zwidy i majaki, boli mnie nie tylko ciało, ale 
i cała dusza . Na ile pozwalają mi moje zmy-
sły, staram się dokładnie zapamiętać ten stan . 
Jestem na Górze Sprawiedliwych i  stamtąd 
patrzę w dół . Wszędzie śnieg i  ostry mróz, 
a  ja zjeżdżam z  niej na rowerze z  zimy do 
wiosny i  ponownie wjeżdżam na nią drogą 
pełną błota, którego z każdym naciśnięciem 
pedałów jest na mnie i pode mną coraz wię-
cej . Boże, tylko Ty jeden wiesz, ile kosztuje 
mnie to wysiłku . Ponownie stoję na niej, 
patrzę w dół i  widzę wszystkich znanych 

mi niedoniosków umysłowych w modnych 
garniturach, pochylam się nad nimi, ale oni 
mnie nie dostrzegają i jak zwykle rozmawiają 
o niczym . To trwa i trwa i bardzo boli . Litu-
ję się wreszcie nad sobą i krzyczę: Chcę tylko 
spokoju i zupełnej ciszy. Mój statek dobija do 
brzegu, do mojego brzegu. Proszę, uszanujcie 
tę chwilę. 

Mogłem przecież nie wracać . Na litość 
boską, mogłem przecież nie wracać . Kto ukoi 
chłopczyka? Wszystkie miejsca, w których 
byłem tam na Górze, są tu na ziemi już zim-
ne . Zaziębiłem się . Powinienem był ubrać się 
cieplej . Nie ożyje już nic . Wszędzie śmierć, 
wszędzie śmierć uczuć i  wspomnień . Czas 
przeszły i teraźniejszy umarł, przyszły nie ist-
nieje, a jednak wszystko się kręci . Falo, nieś 
mnie do brzegu .

Zebrało mnie na napisanie wiersza, ale 
nie napisałem go . Nie jestem pewien, czy 
odzyskam tę część spokoju, która powinna 
mi być ratunkiem przed obłędem . Były co 
prawda takie dni, że uśmiechałem się pra-
wie szczerze, ale od tygodni nie wychodzę 
z domu . Siedzę i patrzę na białe ściany i cze-
kam . Codziennie czytam na nowo wszystkie 
ważne książki, nawet te najbardziej przeraża-
jące . Dopiero teraz mogłem zrozumieć praw-
dziwy ich sens, bo tak samo jak ich autorzy 
idę przez piekło . Nawet faceci, którzy wiele 
lat siedzieli w celi śmierci czekając na cud, 
albo na szybki bezbolesny koniec, są w swo-
im oczekiwaniu lepsi ode mnie o  nadzieję, 
której nie ma już we mnie . Wystaję trochę 
ponad lód, ale w każdej chwili może przyjść 
mróz i  ściąć ten bogatszy o  rozpacz kwiat . 
Jeszcze się boję, ale już mniej . Zamknąłem 
się w kropelce deszczu lecącej w przepaści 
trwam i trwam bez moich miłości .

Nie wiem, czy pisanie ma jakikolwiek 
sens . Powinienem iść spać, ale boję się 
położyć, boję się zgasić światło i  boję się 
zamknąć oczy . Mam kaca, gigantycznego 
kaca całego mojego życia . Odtrutką na 
niego może być tylko moja śmierć . Wierzę, 
że na jej przyjęcie jestem przygotowany . 
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Koniecznie muszę się wyspowiadać, choć 
podejrzewam, że dobry Bóg nie przyj-
mie mnie do siebie . Chcę odejść . Czytam 
”Idiotę” i  co kilkanaście stron płaczę jak 
dziecko . Jestem zupełnie bezradny . Zro-
zumiałem wreszcie, co znaczą słowa: naj-
boleśniejsze rany zadają najbliżsi . Nikogo 
nie winię, za całe moje życie odpowiadam 
wyłącznie ja . 

Moja dusza zaczyna rozumieć i odczuwać 
najtrudniejsze utwory muzyki poważnej . To 
przynosi ogromną ulgę . Jakiż ja byłem ubogi, 
jak mało wrażliwy na piękno . Z każdym no-
wym dźwiękiem jestem bogatszy . Wchodzę 
coraz wyżej, wyżej i wyżej . Nie będę umierał 
samotnie .

Trwam, jeszcze trwam . Palę papierosy, 
popijam wino, patrzę na kobiety i  przyglą-
dam się młodym ludziom pełnych wiary i na-
dziei . Kiedyś, przed wiekami byłem taki sam 
jak oni, pełen wiary, nadziei i miłości . Teraz 
jestem już martwy . Nic się nie wydarzy, już 
nic się nie zmieni . Nie boli już nic, choć ból 
jest czymś codziennym i  wiecznym . Słyszę 
stukot butów i  ocieranie zamszowych cho-
lewek . Moja pierwsza miłość pewnie je już 
wyrzuciła . Słucham szumu fontanny, dotyku 
rąk, uśmiechu warg i szelestu pędzelka malu-
jącego paznokcie . Zasypiam, budzi nie chłód 
chodnika, ale ja chcę znowu zasnąć i nie chcę 
się obudzić . Podarta starością pościel, rozdar-
ta starością miłość . Nie boli już nic .

Śpij maleńki
Oczka zmruż
Granat sobie w dupę włóż

Zaczynam nienawidzić samego siebie . 
Być może ta nienawiść nie zawładnęła jeszcze 
całej mojej duszy . Wiem jednak, że to wła-
śnie ona powiększa otchłań pragnień i bólu, 
czas nadziei życia i rozpaczy śmierci, nocy łez 
i płaczu pustego poranka .

Coraz częściej mam bardzo wyraźne, 
koszmarne sny . Jeszcze się budzę, ale coraz 

trudniej jest mi zapomnieć nocne spotkania, 
leżę więc bardzo długo w łóżku, zanim odnaj-
dę realność otoczenia . Powinienem wyrwać 
się za wszelką cenę, wyrwać się w jakiś inny 
świat, ale już nie umiem . Pierwsza miłości, 
czemu nie dajesz mi ani chwili wytchnienia? 
Jesteś we mnie cały czas i nie chcesz odejść 
właśnie teraz nawet na chwilę .

Nie chciałem pisać już nic, nie chciałem, 
by to wszystko gdzieś we mnie pozostało 
i uleciało razem ze mną . Wyjeżdżam, by od-
naleźć siebie lub oszaleć do reszty . Wszyst-
ko co idealne i piękne jest niewrażliwe . On 
szedł z krzyżem, a ja czekałem od zawsze na 
objawienie obok Niego wtulony w rozkrzy-
czany tłum pełen strachu o  własne życie . 
Kiedy to wszystko się skończy? Nie widzieć, 
nie słyszeć, nie czuć już nic . Noga za nogą, 
łza za łzą, uderzenie za uderzeniem . Kaleki 
chłopczyk i zdrowy świat . Miłość, moja mi-
łość wszędzie, w każdym punkcie wszystkich 
czasów . Wyrzygać ból . Jak żyć daleko od tych 
miejsc, skoro chce się w nich żyć bez względu 
na wszystko? Kocham tak samo i nie zmieni-
ło się nic . Te same noce, ta sama samotność, 
te same pragnienia . Nie zmieniło się nic i nie 
zmieni się nic . Kupię sobie porządny garnitur 
i jednorazowe buty . Boże, czemu pozwoliłeś 
żyć takim jak ja? Modliłem się, prosiłem, nie 
zostawiaj mnie samego, pomóż mi, rozstrzy-
gnij, albo pozwól mi żyć bez mojej miłości 
do ludzi . Dość, już mi lżej .

PS Zacząłem znowu pisać, może przeżyję 
jeszcze parę chwil, radosnych chwil, Rilke ta-
kich szans nie otrzymał . 

Doch als du gingst, da brach in diese Bühne
Ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt
Durch den du hingingst: Grün wirklicher
    Grüne,
wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald .

Kiedy wreszcie podpaliłem podarty na 
drobne białe strzępy ”Bełkot odchodzące-
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go”, wpłynęło we mnie trochę nieznanego 
mi spokoju . Patrzyłem z satysfakcją na top-
niejący śnieg wokół płonącego papieru, bo 
z  każdym milimetrem powiększającego się 
czarnego kręgu na ziemi moja dusza stawała 
się jednym z moim ciałem, aż do chwili, kie-
dy ogień wygasł zupełnie .

II
Kokaheroin wprowadził się do moje-

go pokoju zaraz po obiedzie trzeciego dnia 
mojego pobytu w klinice, bo jak mi potem 
powiedział, nie mógł wytrzymać chrapania 
swojego współmieszkańca, które słychać 
było prawie w całym budynku . Ten wybit-
nie inteligentny narkoman jako nieliczny 
z  pacjentów mówił literackim językiem, 
był przystojny i dobrze wychowany . To on 
pierwszy okazał mi zaufanie proponując 
wspólne wypalenie papierosa w łazience, 
co było surowo zabronione . Palić mogliśmy 
tylko w odległym od kliniki o pięćdziesiąt 
metrów drewnianym domku, specjalnie 
do tego celu wybudowanym przez pacjen-
tów rok przed moim przybyciem, lub pod 
dachem za stolarnią, w której uzależnieni 
mogli robić sobie w ramach terapii różne 
zabawki dla siebie i  swoich dzieci, na co 
ćpając lub pijąc nigdy nie mieli czasu . Dla 
wielu było to o wiele ciekawsze niż czytanie 
książek, których było pełno w bibliotece . W 
trakcie zajęć z  psychoterapeutami palenie 
było zabronione, ale w wolnym czasie za-
wsze mogliśmy wyjść z kliniki na papierosa, 
ale jak to uzależnieni wszyscy byliśmy na to 
zbyt leniwi i  wychodziliśmy tylko wtedy, 
gdy nie można było inaczej . Wielu paliło 
na balkonie, co również było zabronione, 
a niektórzy nawet w pokojach, aż nadszedł 
dzień, kiedy Szef Kliniki postanowił zrobić 
porządek, co czynił w różnych odstępach 
czasu w zależności od zdyscyplinowania pa-
cjentów . Nigdy potem nie widziałem go już 
tak zdenerwowanego .

Tego dnia wbiegł na stołówkę, na której 
wszyscy pacjenci zebrali się piętnaście minut 

wcześniej, niosąc w rękach puste butelki po 
koniakach i brandy i ustawił je na stole tak, 
abyśmy wszyscy mogli podziwiać ich ilość, 
odetchnął, powiedział, co powiedzieć powi-
nien, i wyszedł wraz z wyznaczonymi przez 
niego psychoterapeutami i  pacjentami, by 
przeprowadzić rewizję w pokojach . Trwało 
to wieczność . Kokaheroin wyszedł za nimi 
tylko na chwilę uśmiechając się do mnie 
porozumiewawczo . Komisja zaglądała wszę-
dzie, nawet do rynien nad balkonami, ale nie 
znalazła nic oprócz pełnych petów popielni-
czek na balkonach, w których co porządniejsi 
pacjenci gasili swoje papierosy . Następnego 
dnia na tablicy ogłoszeń zawisł nowy regu-
lamin . Nie przestrzeganie go groziło wyda-
leniem z kliniki i  poniesieniem kosztów le-
czenia .

I  znowu wszystko wróciło do normy . 
Tego, lub tych, który porządnie po niemiec-
ku, a  może z  lenistwa wyrzucił opróżnione 
butelki do naszego kontenera nie znaleziono, 
ale za to częściej niż zazwyczaj musieliśmy 
dmuchać w przyrządy poszukujące alkoholu 
w naszej krwi . Kokaheroin pokazał mi wie-
czorem kilka strzykawek schowanych w ręka-
wie swojej kurtki . Nie powiedziałem nic, ale 
byłem mu wdzięczny za okazane mi zaufanie . 
Kiedy dowiedziałem się, że jest narkomanem 
uzależnionym od kokainy i  heroiny, posta-
nowiłem mu pomóc . Jego zaufanie do siebie 
zdobyłem, kiedy bardzo przekonywująco 
powiedziałem na zajęciach psychoterapeutce 
prowadzącej naszą grupę, że jeśli dostrzegę 
nawrót choroby u  któregoś z  pacjentów, to 
spróbuję go przekonać, by sam powiedział 
wszystkim o swoim problemie i nic poza tym . 
Prawie wszyscy członkowie grupy i psycho-
terapeutka przekonywali mnie, że w takim 
wypadku powinienem to natychmiast zgłosić 
Szefowi Kliniki, ale ja odpowiedziałem im, że 
dla mnie taki czyn nie jest niczym innym jak 
donosicielstwem, a poza tym fachowy perso-
nel powinien natychmiast rozpoznać nawrót 
choroby każdego z nas . Jestem przekonany, 
że wszyscy członkowie naszej grupy myśleli 
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podobnie jak ja, ale jak to w grupie, każdy 
z  nas próbował najlepiej wypaść w oczach 
psychoterapeutki, by na odchodnym otrzy-
mać jak najlepszą opinię, która przecież bę-
dzie wędrowała za nami .

Kokaheroin, ja i jeszcze kilku pacjentów 
przybyło do kliniki dobrowolnie, pozosta-
łych wysłał lekarz zakładowy, bo okresowe 
badania wątroby wykazały ich słabość do 
alkoholu . Przypuszczam, że to właśnie im 
będzie w przyszłości najtrudniej toczyć wal-
kę z tą nieuleczalną chorobą . Jesteśmy tylko 
ludźmi i  nikt z  nas nie lubi przymusu, bo 
walcząc z nim odczuwa ogromną radość . Ko-
kaheroin naćpał się już na pierwszej przepu-
stce do domu . Kiedy wszedłem do naszego 
pokoju, leżał na swoim łóżku jak złożony do 
trumny . Stałem nad nim przez kilka minut 
i  widziałem samego siebie . Przeraziłem się 
tak bardzo, że nie mogłem zasnąć do rana . 
Słyszałem, jak wstawał kilka razy i  wycho-
dził do łazienki, robiąc to jak umiał najciszej . 
Rano po śniadaniu w niedzielę pokazał mi 
zaklejoną plastykiem białą tabletkę i opowie-
dział dokładnie o swojej podróży do domu .

Jeden z  pacjentów miał na parkingu w 
mieście swój samochód, co było wbrew re-
gulaminowi kliniki, ale przepisy są po to, by 
je omijać, jak dobrze wie o tym wielu z nas 
i to właśnie on pojechał z nim po rower zo-
stawiony przez Kokaheroina w mieszkaniu 
jego byłej żony . Właściciel samochodu prze-
glądał wspaniały zbiór płyt, a on w tym czasie 
poszedł na dworzec . Po kilku minutach ner-
wowych spacerów w miejscach tylko jemu 
znanych, Kokaheroin znalazł wreszcie dobrze 
ubranego, a  więc najprawdopodobniej nie 
zarażonego żadną paskudną chorobą Murzy-
na, było to ważne, bo w Niemczech handla-
rze chowają narkotyki wyłącznie w ustach, 
a tam policjanci zaglądać nie mogą bez zgo-
dy sądu, uzgodnił cenę, zapłacił i wyciągnął 
rękę, na którą sprzedający wypluł pięć bia-
łych pastylek zaklejonych plastykiem . Najgo-
rzej czuł się w aptece, gdzie kupił strzykawki . 
Pierwszy zastrzyk zrobił sobie w mieszkaniu, 

w chwili kiedy właściciel samochodu słuchał 
jakieś nieznanej mu dotąd płyty . Do końca 
jego pobytu w klinice namawiałem go na 
wspólną przejażdżkę, ale Kokaheroin nie na-
pompował nawet kół od swojego roweru .

Rzeźbiarza Seksu poznałem w dniu mo-
jego przyjazdu do kliniki, bo jak każdy nowy 
pacjent musiałem otrzymać swojego Pate, 
na którego właśnie jego mnie wyznaczono, 
by oprowadził mnie po budynku i choć tro-
chę oswoił mnie z  tak obcym i  nowym mi 
światem . Pamiętam do dzisiaj jego wesoły 
uśmiech i  ciągle radosne oczy . Przyglądał 
mi się uważnie i  cierpliwie odpowiadał na 
wszystkie moje pytania . Był uzależniony od 
wszystkiego, co dawało kick, tak właśnie 
narkomani nazywają narkotycznego kopa, 
ale nigdy nie brał dożylnie, więc w rozmo-
wach z  Kokaheroinem czuł się trochę jak 
szczeniak, ale nade mną, na początku, miał 
ogromną przewagę znajomością porządków 
panujących w klinice i znakomitymi kontak-
tami ze wszystkimi pacjentami . Widocznie 
polubił mnie już pierwszego dnia, bo nigdy 
nie dał mi odczuć, że jako nowy powinienem 
siedzieć cicho i uczyć się od starszych poby-
tem na tej Górze . Przyznaję, że tam wśród 
zupełnie inaczej wychowanych niż ja ludzi, 
w dodatku mówiących wszystkimi gwarami 
języka niemieckiego, czułem się jak nigdy 
przedtem, bo po raz pierwszy w życiu ota-
czający mnie świat stał się na tyle ciekawy, 
że wszystkie moje zmartwienia zaczęły ulaty-
wać gdzieś w niebyt . Właśnie za to będę za-
wsze wdzięczny wszystkim pacjentom, nawet 
tym, którzy na początku, gdzieś daleko za 
moimi plecami, nazywali mnie gównianym 
Polakiem . Tam na Górze, we mgle tak często 
osnuwającej prawie wszystko, na nowo za-
cząłem poznawać ludzki gatunek . Z każdym 
mijającym dniem widziałem coraz ostrzej 
i  wiedziałem coraz więcej o  słabościach 
wszystkich pacjentów i z pewnością nie przez 
przypadek byli oni Niemcami .

Niemcem był też Rzeźbiarz Seksu, ale 
jak to u artysty, jego dusza była wypełniona 
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wrażliwością o  wiele większą niż u  innych 
normalnych ludzi . Rozumiałem jego rzeźby 
i  niezwykle subtelne w barwach obrazy 
jako próbę zwrócenia na siebie uwagi 
żeńskiego personelu kliniki . Pacjentami 
byli tu tylko mężczyźni, a  on mimo tego 
dobrowolnie przedłużył swój pobyt na 
Górze do sześciu miesięcy . W tym czasie, 
wolnym dla wszystkich mądrych kuracjuszy 
od narkotyków i  alkoholu, można było 
naprawdę zobaczyć niezwykle ostro samego 
siebie, nawet przez tę wszechobecną 
mgłę . Rzeźbiarz Seksu czynił to każdego 
dnia notując najważniejsze wydarzenia w 
oprawionym w skórę notatniku . Rozmawiał 
uprzejmie z  każdym i  dla każdego umiał 
znaleźć zawsze jakąś radę . Nie widziałem 
jeszcze nigdy w życiu rzeźbiarsko malarskich 
zalotów prowadzonych na niezwykle cienkiej 
nitce, ale nigdy nawet nie ocierających 
się o  wulgarność . Kiedy pokazywał swoje 
dzieła pani prowadzącej naszą terapię 
malarsko-rzeźbiarską, nazywanej przeze 
mnie Dziewczyną Artysty, ustawiałem się 
zawsze tak, by widzieć ich oczy . W jego był 
tylko seks, a  w jej bezczelne zakłopotanie . 
Obydwoje wiedzieli dokładnie, co jest grane, 
i  obydwoje wiedzieli, że mogą grać tylko 
w ten sposób, bo przekroczenie granicy 
może mieć dla nich bardzo nieprzyjemne 
konsekwencje .

Przed wyjazdem do domu dowiedziałem 
się, że personelowi kliniki nie wolno utrzy-
mywać bliskich stosunków nawet z  byłymi 
pacjentami . Kiedy Rzeźbiarz Seksu opowia-
dał mi wieczorami o pani od artystycznej te-
rapii, widziałem w jego oczach nie tylko seks, 
ale i  jego miłość do niej utopioną w morzu 
niemieckich przepisów . Nie próbowałem mu 
nawet wytłumaczyć, że czasami taka nie do 
końca spełniona miłość jest o  wiele więcej 
warta od innej, bo był wychowany na zupeł-
nie innym świecie niż ja i mógłby mnie Źle 
rozumieć .

Owczarz przyjechał do kliniki tydzień 
później niż ja . Bardzo szybko zbliżyliśmy się 

do siebie, opowiadając sobie nawzajem na-
sze pijackie przygody . Zaakceptowałem go 
natychmiast, bo jako jedyny z pacjentów nie 
ukrywał przed nikim niczego . W dzisiejszym 
świecie jest przecież tak trudno być napraw-
dę sobą . Zazdrościłem mu trochę jego co-
dziennej pracy z  setkami owiec strzeżonych 
przez jego wiernego  psa . To właśnie on był 
jedynym wolnym człowiekiem w naszej kli-
nice, za co musiał płacić zupełnym niezrozu-
mieniem przez otoczenie . Najgorszym było 
jednak to, że będąc tylko owczarzem mówił 
literackim językiem i  czytał mnóstwo ksią-
żek, o których rozmawiać mógł tylko ze mną . 
Wszyscy się go bali, bo mówił to, co myśli, 
bez zastanowienia . Kiedyś na wspólnym spa-
cerze nazwał się intelektualistą .

Życie wśród owiec pozbawiło go zupeł-
nie instynktu samozachowawczego i po kilku 
dniach pobytu w klinice wszyscy przestali 
słuchać jego monologów i dowcipów, z któ-
rych bez względu na ich wartość zawsze śmiał 
się jako pierwszy . Mówił także przy posiłkach 
plując współbiesiadnikom do talerzy . Tak 
więc po tygodniu jego kuracji byłem jedy-
nym, z którym mógł swobodnie rozmawiać 
i  śmiać się z  innych do woli . Dzięki niemu 
wiem wiele o hodowli owiec i uprawie mari-
huany . Chcieliśmy nawet wspólnie kupić ja-
kieś gospodarstwo w Polsce i rozpocząć han-
del z  Niemcami zdrową polską żywnością, 
ale z czasem jego paplanina stała się dla mnie 
niebezpieczna i ograniczyłem z nim wszelkie 
kontakty .

Trochę Piwa odkryłem, kiedy przerwał 
nasze zajęcia z psychoterapeutką swoim gło-
śnym chrapaniem . Wszyscy zaczęliśmy się 
serdecznie śmiać, ale na nim nie zrobiło to 
najmniejszego wrażenia . Wielu pacjentów 
było przekonanych, że po leczeniu zaczną 
pić jak normalni ludzie zapominając o swo-
jej nieuleczalnej chorobie . Rozmawialiśmy 
bardzo często o kontrolowanym piciu paląc 
papierosy po porannej gimnastyce . W tych 
rozmowach każdy był odważny, prawie bo-
haterski, ale na zajęciach wszyscy milczeli 
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poza Trochę Piwa . Kiedy po raz pierwszy 
powiedział publicznie, że po leczeniu dalej 
będzie pił ograniczając się do trzech butelek 
piwa dziennie, zamilkliśmy na bardzo długo . 
Na wszystkie pytania, które potem powoli 
zaczęliśmy mu zadawać, odpowiadał tylko, 
że by kontrolowanie pić, trzeba być silnym . 
Uwierzyłem mu, inni nie . Swoją determi-
nacją zainteresował mnie tak bardzo, że za-
cząłem częściej niż zwykle przychodzić do 
pralni, w której pracował w ramach swoich 
obowiązków pacjenta wobec kliniki . Uwiel-
biał to swoje królestwo, w którym przebywać 
lubił najbardziej, bo dzięki niemu wiedział 
wszystko o  każdym z  nas . Myślę, że trochę 
mnie polubił, bo nauczył mnie umiejętności 
bardzo dokładnej charakterystyki człowieka 
na podstawie brudnych rzeczy przyniesio-
nych do pralni . Czego on o nas nie wiedział! 
Jestem przekonany, że nie wszystko zechciał 
mi opowiedzieć, bo przecież byłem Polakiem, 
a obraz Niemców, jaki powoli zaczął się wy-
łaniać z  jego opowieści, był przerażający . 
Nie wszystkie jego monologi były dla mnie 
dokładnie zrozumiałe, bo mówił wyłącznie 
jedną z  najtrudniejszych niemieckich gwar . 
Może powinienem był go czasami poprosić 
o wyjaśnienie mi znaczeń słów, których nie 
znałem, ale nie uczyniłem tego nigdy, by go 
nie urazić . Czynili to jednak rozmyślnie inni 
pacjenci, by go ośmieszyć i stępić ostrze jego 
opowieści . Nie wiedzieli, biedacy, że słyszeli 
tylko najłagodniejsze z nich .

Żołnierz był szefem mojej zmiany kel-
nerskiej w naszej stołówce . Pracowaliśmy na 
zmiany, w jednym tygodniu nakrywaliśmy 
do śniadań i obiadów, w drugim do kolacji 
i niedzielnego podwieczorku . Nigdy w życiu 
nie zmywałem tak wielu stołów naraz, więc 
przez pierwsze dni Żołnierz latał za mną ze 
ścierką i poprawiał wszystko, czego ja nie za-
uważyłem .

Na leczenie skierował go jego lekarz woj-
skowy, bo okresowe badania wątroby wska-
zały, że spożywa zbyt dużo alkoholu . Kiedy 
patrzyłem na niego, jak poprawiał wszyst-

kich i wszystko, myślałem o jego szefie, który 
też pewnie według niego wszystko robił nie 
tak jak powinien, co z pewnością było jedną 
z przyczyn ucieczki Żołnierza w picie .

Uzależniony może walczyć ze swoją cho-
robą zmuszając się do wykonywania codzien-
nych, jak najbardziej prozaicznych czynności 
i dlatego codzienna praca była naszym pod-
stawowym obowiązkiem w klinice .

Po rozpoczęciu terapii każdemu z  pa-
cjentów pozwalano odpocząć kilka dni, 
zwalniano nas nawet z  codziennej porannej 
gimnastyki, by nasze obciążone ponad miarę 
alkoholem serca nie stanęły w chwili wyma-
chiwania rękami . W tym czasie nasze twarze 
traciły swój czerwony kolor, a w rozdygotane 
ciała wpływało trochę spokoju . Tak przygo-
towani rozpoczynaliśmy naszą codzienną 
obowiązkową pracę w drugim tygodniu na-
szego pobytu na Górze . Zadowolony zmywa-
łem stoły po posiłkach i nakrywałem je przed 
nimi, bo nie wyznaczono mnie do zmywania 
talerzy, czego po prostu organicznie nie cier-
pię . Wykonywałem nakazane mi czynności 
powoli i  niezbyt dokładnie . Znosiłem spo-
kojnie codzienne uwagi Żołnierza, bo prze-
cież kelnerem miałem być tylko cztery tygo-
dnie, ale jego podwładni i przełożeni mieli go 
przecież na co dzień od wielu lat . Każdy ma 
to, na co zasługuje .

Przez okienko łączące kuchnię z  moją 
salą słyszałem codziennie opowiadane przez 
Owczarza dowcipy, z których on sam śmiał 
się jak zwykle najgłośniej . Najlepiej czuł się 
zmywając talerze, nie spieszył się nigdy i zawsze 
kończył pracę jako ostatni . Zazdrościłem mu 
trochę tego wypracowanego pasaniem owiec 
rytmu życia, którego Żołnierz wprost nie 
cierpiał . Pewnie dlatego całą swoją złość za 
nie najlepiej przez całą zmianę wykonaną 
pracę wylewał właśnie na nim . Miał zupełnie 
inne poczucie humoru niż Owczarz, pełne 
lekkości i zaraźliwego śmiechu, którego nigdy 
nie okazywał podczas naszej wspólnej pracy . 
Z  czasem, kiedy trochę dowiedzieliśmy się 
o  sobie na zajęciach w grupie, polubiliśmy 
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się na tyle, że podczas palenia papierosów 
opowiadaliśmy sobie nawzajem o przywarach 
innych pacjentów .

Kiedy został odpowiedzialnym za brane 
przez pacjentów rowery i  narty, zawsze bez 
zrzędzenia o  każdej porze dnia dawał mi 
najlepszy sprzęt . Tak traktował tylko nie-
licznych . Przecież zawsze mógł znaleźć jakąś 
rozsądną wymówkę i  nie otworzyć na czas 
garażu, w którym były zamknięte rowery 
i narty . Nawet krótkie oczekiwanie zniechę-
cało prawie każdego z  pacjentów . Żołnierz 
wiedział o  tym doskonale i  wykorzystywał 
swoją przewagę nad nimi z premedytacją, ale 
robił to tak mądrze, że nikt nic zarzucić mu 
nie mógł . Piękno jest w każdym człowieku, 
ale trzeba je umieć wydobyć . Nawet najgor-
szy z  najgorszych jest naprawdę coś wart, 
kiedy opowiada o swoich cierpieniach . Tylko 
w tej jednej jedynej chwili człowiek staje się 
naprawdę piękny i takim właśnie na jednym 
z zajęć z psychoterapeutką stał się dla mnie 
Żołnierz .

Senior przyszedł do kliniki po operacji 
raka żołądka . Nigdy nie wypijał więcej niż 
parę piw dziennie, ale lekarz domowy wmó-
wił mu, że jeżeli zupełnie zerwie z  alkoho-
lem, to będzie to miało zbawienny wpływ na 
jego walkę z chorobą . Oczywiście nic to nie 
pomogło, bo po terapii czuł się tak samo jak 
przed nią, ale ja dzięki mądrości niemieckie-
go lekarza poznałem wreszcie Niemca, który 
odczuwał świat podobnie jak ja . Nigdy nie 
narzekał na swój los, ale czasem wspomina-
jąc swoją młodość odwracał ode mnie gło-
wę, by ukryć napływające mu do oczu łzy . 
Przeżył wojnę i wielki głód, który po niej na-
stąpił w Niemczech i pewnie dlatego był tak 
mądrym i wyrozumiałym dla innych . Swoją 
ocenę pacjentów zawsze zaczynał od butów, 
które nosili . Nie mylił się nigdy, bo właśnie 
one zdradzały mu zawsze rodzaj uzależnienia 
ocenianego .

Był dobrze po siedemdziesiątce, a mimo 
to od pierwszego dnia pobytu w klinice zaczął 
chodzić na samotne spacery . Nie lubił samot-

ności, ale pacjenci pozostawili go samemu 
sobie, co w Niemczech jest zupełnie normal-
ne, bo chory człowiek, jak zepsuta maszyna, 
wypada raz na zawsze z  obiegu i  nikogo to 
tutaj nie dziwi . Nikt nad nikim się nie lituje 
i  nikt nigdy nie będzie oczekiwał litości od 
kogokolwiek . Młodzi chcą przebywać tylko 
z młodymi, zupełnie nie słuchając mądrości 
starszych ludzi . Kiedy zaproponowałem mu 
nasz pierwszy wspólny spacer, popatrzył na 
mnie z wdzięcznością i  tak zaczęła się nasza 
przyjaźń . Codziennie chodziliśmy na długie 
spacery i opowiadaliśmy sobie o naszych oj-
czyznach . Z każdym nowym spacerem otwie-
raliśmy się przed sobą coraz bardziej . Wresz-
cie powiedział mi, że mimo swoich dawno 
skończonych siedemdziesięciu lat musi nosić 
pampersy, bo jego żołądek nie funkcjonuje 
tak jak trzeba przez trzy dni w tygodniu i na 
to niestety nie ma już żadnej rady .

Każde śniadanie przy moim stole za-
czynało się od świetnie opowiedzianej przez 
Technika wesołej historyjki o  przywarach 
pacjentów . Kiedy był trochę podniecony 
rozmową, nie mógł w żaden sposób opano-
wać swojego nerwowego tiku głowy i  jego 
pięknie stylizowane zdania z  francuskim 
poczuciem humoru dla tych, którzy umieli 
odebrać lekkość jego dowcipu, traciły swój 
blask . Z  czasem kuracja i  na niego zaczęła 
działać, a może były to masaże, na które jeź-
dził regularnie, i jego tik stał się prawie nie-
zauważalny . Biegałem z nim bardzo chętnie 
na nartach . Kiedy po forsownym wysiłku w 
niekończącej się bieli zatrzymywaliśmy się na 
chwilę, by wypalić papierosa, opowiadał mi 
o  komputerach, o  których wiedział o  wiele 
więcej niż wszyscy moi niemieccy znajomi 
razem wzięci . Nigdy nie mówił o swoim ży-
ciu prywatnym, które, jak się domyślałem, 
nie było najszczęśliwsze . Wolny czas spędzał 
wraz ze swoim przenośnym komputerem, 
którego posiadanie w klinice było surowo za-
bronione, ale na niego naprawdę można było 
patrzeć przez palce, co czynił też z pewnością 
personel kliniki .
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Policjant dołączył do naszej grupy w 
drugim miesiącu mojego pobytu na Górze . 
Na zajęciach mówił bardzo niewiele, prawie 
bez przerwy i  wszędzie obserwował nas 
swoimi inteligentnymi oczyma . Z  historii 
jego pijackiego życia nie wynikało nic . 
Opowiadał o kolegach, o stresach, o jakiejś 
swojej dziewczynie, ale prawie zupełnie 
nic o  sobie . To, co mówił, nie było jednak 
nudne tak jak w przypadku kilku kolegów 
z  mojej grupy, a  jednak było jakieś puste 
i  niezwykle zimne . Ludzie, o  których 
opowiadał, zdawali się być większymi lub 
mniejszymi przedmiotami postawionymi na 
środku naszej sali, które on umiał wyłącznie 
obserwować, nie pozwalając sobie ani przez 
chwilę na zbliżenie się do nich . Zapewne 
i nas traktował tak samo .

Nie wiem, czy domyślił się, że już po kil-
ku dniach jego pobytu na Górze zobaczyłem 
cały bezsens jego życia . Zapewne skończył 
jakiś specjalny kurs, na którym wycięto mu 
większość uczuć, które człowieka choć cza-
sem czynią pięknym . Nigdy nie zapytałem 
go, co robi w swojej pracy . Był zbyt mądry 
jak na policjanta i  przypuszczam, że otrzy-
mywał wyjątkowo specjalne zadania, które 
wpędziły go w alkoholizm, a może po pro-
stu przyjechał na Górę do pracy . Raz zaprosił 
mnie na kawę, ale rozmowa jakoś nie chciała 
się toczyć normalnym torem, bo obydwoje 
bardzo uważaliśmy na wypowiadane słowa 
i rozmowa stała się obustronnym przesłucha-
niem, które Policjant przerwał płacąc rachu-
nek .

Major będzie dla mnie na zawsze przy-
kładem człowieka nie umiejącego nigdy i w 
żadnej sytuacji mówić prawdy . Tego niemiec-
kiego oficera zobaczyłem po raz pierwszy tuż 
przed końcem mojej kuracji .

Już w trakcie obowiązkowego przed-
stawiania się wszystkim pacjentom, przed 
pierwszym jego wspólnie z  nami spożytym 
posiłkiem, zrobił na mnie jak najgorsze wra-
żenie . Mówiąc do nas widział pewnie przed 
sobą podległych mu żołnierzy, nad którymi 

musi zapanować jak najszybciej . Oczywiście 
otrzymał za swoje zbyt długie gadanie tylko 
zdawkowe oklaski, co pewnie w klinice zda-
rzyło się po raz pierwszy, bo każdego nowego 
uzależnionego inni chorzy witali niezwykle 
serdecznie .

Major nie zrozumiał zupełnie swojej 
pierwszej lekcji i  na zajęciach z  psychote-
rapeutką w naszej grupie popełnił ten sam 
błąd . Jego opowieść o tym, kim jest w swo-
jej jednostce, jak traktuje swoich podwład-
nych i  historia jego dzieciństwa zanudziła 
wszystkich oprócz mnie na śmierć . Kiedy 
mówił, widziałem go otoczonego zwykłymi 
szeregowcami i starałem się myśleć i patrzyć 
na niego jak jeden z nich . To, co ujrzałem, 
poraziło mnie zupełnie, bo zrozumiałem, że 
stał się żołnierzem wyłącznie po to, by leczyć 
swoje kompleksy, w których wyrastał od dzie-
ciństwa w domu alkoholików . Mówiąc do 
nas ani razu nawet nie otarł się o swoją praw-
dę . W pewnej chwili nasza psychoterapeutka 
spojrzała mi w oczy . W jej wzroku ujrzałem 
przerażenie . Trwało ono tylko nieskończenie 
krótką chwilę . Spojrzałem w oczy Kokahero-
ina, ale w nich zobaczyłem tylko wstyd . Ma-
jor był tak bardzo skoncentrowany na swojej 
opowieści, że przeoczył te dwa najważniejsze 
momenty tych zajęć . Zresztą nawet gdyby je 
zauważył, nie przebiłyby one jego kokonu 
uwitego z  krzywd wyrządzonym wszystkim 
zależnym w pracy i w życiu od niego .

Nauczyciel był bardzo krótko w naszej 
grupie, bo jego terapia rozpoczęła się na dłu-
go przed moim przyjściem do kliniki . Nie 
zrobił na mnie najlepszego wrażenia . Jego 
długie monologi mówione prawie na każ-
dych zajęciach były nudne i nieszczere . Być 
może wstydził się swojej alkoholicznej prze-
szłości i  nie chciał się obnażać przed nami, 
a być może takim był dla wszystkich . Każdy 
z nas miał indywidualne rozmowy z psycho-
terapeutką i  może na nich Nauczyciel był 
szczery, ale nie jestem o  tym przekonany . 
Raz chciałem go o  to zapytać na bankiecie 
pożegnalnym, jaki wydawał każdy z odcho-
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Mira Kieniewicz – Kopcińska

Czytając dokładnie „Mgłę”, zastanawia-
łam się nad precyzją określania przez Wojtka 
wszystkich postaci i  sytuacji, które miały 
miejsce na Górze . Równie precyzyjny był też 
w porządkowaniu świadczeń typu bankowe 
wyciągi, rachunki, gwarancje na sprzęt, itp . 
Czego ja na przykład nienawidziłam . Tkwiło 
to wszystko wpięte w skoroszyty jak żołnierze 
w szyku bojowym . Zawsze zastanawiałam 
się, dlaczego swojego życia nie potrafił tak 
uporządkować, skoro ten porządek w nim 
był . Myślę, że jego to przerastało – życie to 
nie papierki… Owa rudowłosa „kobieta-zja-
wa” pojawiająca się w książce, znalazła się w 
jego życiu naprawdę – była początkiem jego 
końca, zwiastunem przedwczesnej śmierci, 
a może samą śmiercią?… Zresztą, sam ją o to 
pytał [w książce – przyp . aut .] – „czy ty jesteś 
śmiercią?” Jego fascynacja tym tematem poja-
wiła się po obejrzeniu filmu „Cały ten zgiełk” 
Fosa . Zaraz potem przygotowywaliśmy razem 
w słupskim Teatrze Dramatycznym [1987r .]
spektakl o poetach „przeklętych” [Wojaczek, 
Bursa, Stachura, Milczewski – przyp . aut .] . 
Grałam w nim wówczas rolę Fatum [Śmierć 
– przyp . aut .] . Zjawisko śmierci stało się dla 
niego ukochanym tematem, towarzyszyło 
mu nieomal od rana do nocy . Utożsamiał się 
z  każdym z  tych poetów odchodzących na 
„drugą stronę”… Następną fazą było słucha-
nie, a właściwie wsłuchiwanie się w „Tragiczne 
Kwartety” Franza Schuberta – to było ponad 
moje siły, więc słuchał tej muzyki, kiedy byłam 
w pracy . To były jego fazy alkoholowe, które 
stawały się pewnego rodzaju napędem na 
okres, kiedy nie pił . Podsumowując, byłam 
żoną dwóch postaci wywodzących się z jed-
nego mężczyzny – jedna postać alkoholika 
demona udowadniająca swoje chore racje, 
druga – spokojny, lecz prawie zawsze ukrywa-
jący swoje podenerwowanie, dobry, szlachetny 
i do bólu szczery człowiek . Który z nich był 
prawdziwy? Codziennie zadaję sobie to pyta-
nie i nie potrafię na nie odpowiedzieć…

Mira Kieniewicz – Kopcińska

dzących z kliniki, ale nie miałem odwagi ze-
psuć ogarniającego nas wszystkich radosnego 
nastroju . Jego wyjazd nie zrobił na grupie 
najmniejszego wrażenia, a  zajęcia stały się 
o wiele ciekawsze bez jego uwag wartościują-
cych wszystko na jego nudną modłę .

Wojciech Kopciński
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trudniej nawet niewielkie okruchy przenosiæ stamt¹d

tu.

W koñcu zaczyna rozumieæ, ¿e musi upaœæ, pod-

daæ siê i wybrudziæ a¿ po sam koniec najd³u¿szych

kosmyków w³asnych w³osów. Wie, ¿e wtedy byæ

mo¿e znowu stanie na nogach i znajdzie swój sen i

znowu otul¹ go te dwie nieœmiertelne mi³oœci, ale boi

siê, ¿e wtedy bêdzie rozdawa³ tylko œmiech, z³owiesz-

czy œmiech i wszyscy, którzy odrzucili jego dobre ³zy,

zad³awi¹ siê nimi. Nie, to nie mo¿e byæ dobry sen.

Powinien odbiæ siê, za wszelk¹ cenê odbiæ siê od dna

nie ³¹cz¹c siê na zawsze z czeluœci¹. A jeœli wtedy

znajdzie tylko nijakoœæ, ¿adn¹ nijakoœæ, nieprzemija-

j¹c¹ nijakoœæ?

Gdyby dobry Bóg da³ ka¿demu z takich ch³op-

ców jak on szansê kreowania œwiata bez wyj¹cego

bólu duszy, o którym przera¿aj¹ca czêœæ ludzkoœci

nie ma nawet br¹zowego pojêcia, wszystko by³by

jeszcze gorsze. Nie bêdê pyta³, dlaczego tak musi

byæ, bo wiem, ¿e musi. Jakie¿ to okrutne; im wiêcej

bólu tego ch³opca, tym wiêcej wspania³ych doznañ

dla innych ludzi. Ból to napêd wszechœwiata, có¿ za

posêpna prawda. Nie wolno mówiæ wprost o bólu,

bo odkrywa siê wtedy swoje s³aboœci i nie znajduje

zrozumienia, bo ten, który odczuwa ból, jest lepszy o

ludzkoœæ od tego, który go nie odczuwa. Ból trzeba

ugniataæ, nadawaæ mu formê, rozdawaæ innym i dalej

¿yæ w bólu. Szlag by to trafi³.

Jadê daleko, najdalej jak umiem, chcê znaleŸæ

swoj¹ ziemiê obiecan¹. Powinno mi byæ dobrze, cza-

sami oszukañczo wspaniale. Wiem, ¿e mimo wszyst-

ko kiedyœ coœ trzasn¹æ musi. Bêdê czeka³ choæby do

œmierci. Jeszcze wierzê w mo¿liwoœæ tworzenia, w

mo¿liwoœæ odrodzenia siê bogatszym i mocniejszym.

Moc cz³owieka tworzy iloœæ zabliŸnionych jego ran,

ale wielkoœæ niestety osi¹ga siê tylko wtedy, gdy jest

siê tylko jedn¹ nieskoñczon¹, niezabliŸnion¹ ran¹.

Nie myœlê o tym, co przynios¹ mi nastêpne dni,

czy zmniejsz¹, czy powiêksz¹ moj¹ samotnoœæ. Wiem

tylko tyle, ¿e postanowi³em odnaleŸæ siebie, ale czy

to wystarczy? Mozolnie tworzy³em moj¹ prawdziwoœæ

nie okradaj¹c przy tym nikogo, a¿ do dnia, kiedy sam

zosta³em okradziony. Podobno nasze ¿ycie nie jest

niczym innym, jak tylko okradaniem wszystkich z tego

co maj¹ najdro¿szego, co jedyne i wieczne po to, by

nikt nas nie ubieg³ i nie zrobi³ z nami tego, samego.

Dzieñ, w którym w to uwierzê, z pewnoœci¹ bêdzie

moim ostatnim. Urodzi³em siê przecie¿ po to, by bar-

wiæ szaroœci.

Jeszcze zbiera siê we mnie ochota na pisanie,

choæ blisko przy mnie nie ma ju¿ moich mi³oœci, po-

zosta³ tylko ból bez chwil zapomnienia, pozosta³y mi

jeszcze tylko moje myœli i samotnoœæ tego papieru.

Otaczaj¹cy mnie œwiat lodowacieje. Ktoœ jeszcze coœ

mówi, ktoœ jeszcze jakoœ patrzy, ale ja powoli prze-

stajê rozumieæ to wszystko i zatapiam siê na dnie

samego siebie przestaj¹c rozumieæ moich wszystkich

znajomych. Coraz czêœciej i na coraz d³u¿ej wy³¹czam

siê z otaczaj¹cego œwiata i s³ucham tylko wewnêtrz-

nych drgnieñ i kopniêæ, a powrót do rzeczywistoœci

sprawia mi ogromny ból. Wreszcie zaczynam rozu-

mieæ, dok¹d idê i ku czemu zmierzam. Chwilami coœ

podpowiada mi, ¿e to jeszcze nie koniec, ¿e s¹ jesz-

cze chwile, których nie pozna³em, ale i to osuwa siê

we mnie, gdy pomyœlê, ¿e i to straciæ mogê. Wszyst-

ko uk³ada siê w dwa ci¹gle powtarzane s³owa: chwi-

le, œmiertelny ból, chwile, œmiertelny ból, chwile... i

cisza. Czy to nie wszystko jedno, kiedy stanie zegar

i kto go zatrzyma. Ktoœ rzuci³ za nim do rozpadliny

zdech³ego psa – tak odszed³ najwiêkszy i najniesz-

czêœliwszy. Jak ja odejdê? Dziwne, ale w³aœnie teraz,

kiedy o tym tak czêsto myœlê, coraz mniej bojê siê

tej chwili, a przecie¿ jeszcze nie tak dawno przera¿a-

³o to mnie tak bardzo. By³a burza i pada³ deszcz, a

ktoœ gra³ na harmonii. Nie wiem tylko, kto gra³ i komu

gra³.

Czujê siê strasznie, bo nadchodzi koniec. Oddy-

cha³em ziemi¹ i jestem ziemi¹. A jednak chwilami

jeszcze siê bojê. Le¿ê w ³ó¿ku, a przez obola³y ³eb

przesuwa  siê pomieszana przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ.

Poczucie czasu gdzieœ siê zagubi³o, przeœladuj¹ mnie

zwidy i majaki, boli mnie nie tylko cia³o, ale i ca³a

dusza. Na ile pozwalaj¹ mi moje zmys³y, staram siê

dok³adnie zapamiêtaæ ten stan. Jestem na Górze Spra-

wiedliwych i stamt¹d patrzê w dó³. Wszêdzie œnieg i

ostry mróz, a ja zje¿d¿am z niej na rowerze z zimy do

wiosny i ponownie wje¿d¿am na ni¹ drog¹ pe³n¹ b³ota,

którego z ka¿dym naciœniêciem peda³ów jest na mnie

i pode mn¹ coraz wiêcej. Bo¿e, tylko Ty jeden wiesz,

Ok³adka niemieckiego wydania „Mg³y” opublikowane-

go przez wydawnictwo Madu Verlag

Okładka niemieckiego wydania „Mgły” 
opublikowanego przez wydawnictwo Madu Verlag .
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Wojciech Kajtoch

LISTY Z MOSKWY 
(powieść epistolarna1)

(fragment piąty – wrzesień/grudzień 1986)

II. Rok drugi

Wrzesień

06 .09 .1986 
Piszę do Ciebie na drugi dzień po przy-

jeździe . Przyleciałem planowo, ale długo 
czekałem na lotnisku, bo gdzieś zapodziała 
się ta pieprzona paczka dla Walerka . Nigdy 
nie miałem przy sobie czegoś tak szpetnie 
zapakowanego . Odprawa przeszła najzupełniej 
formalnie . Jak już wiesz, Polacy nie pozwolili 
mi wywieźć tej maszyny . Zatem daję Ci wybór: 
albo się naucz na niej robić, albo sprzedaj za 
jakieś 20 000 . Daj ogłoszenie w „Krakow-
skiej” . Za te pieniądze postaraj się załatwić 
zlewozmywak do kuchni . Aha - sprzedając 
zwracaj uwagę, że jest dłuższa niż polskie, tyl-
ko zainteresuj się w sklepie o ile centymetrów .

Następny dzień spędziłem na doprowa-
dzaniu pokoju do stanu używal ności . Sprząta-
nie, urządzanie się - wiesz jak to w akademiku . 
Na piętrze sytuacja fatalna, bo sprzątaczka 
poszła na urlop . Tu użytego papieru nie 
wrzuca się do muszli, więc w ubikacji rosną 
surrealistyczne labirynty i góry, z sanitariatu 
korzystać się nie da . Dzisiaj sobota - jeżeli w 
ponie działek nie będzie posprzątane, to robię 
awanturę w ambasadzie . Będzie dyskusja nt . 
gówna na poziomie MSZ-tu . Druga sytuacja 
niekorzystna - że nie przyjechali główni od-
biorcy . Zatem na czytnik do mikrofilmów, 
z czasową szkodą, przyjdzie poczekać . 

1 Wszelkie podobieństwo wydarzeń i  osób 
opisywanych w tekście do wydarzeń i osób realnych 
jest przypadkowe .

Dzisiaj idę do C . Dam książki, porozma-
wiamy, nowiny przekażę w najbliższym liście . 
A tak cóż jeszcze? Antolek pije i szlaja się ze 
swoją dolarówą . Walerek lata po akademiku 
i  zap rasza na ciasto wszystkie napotkane 
dziewczęta . Ze zdrowiem w porządku . Od-
pukać w niemalowane . . .

13 .09 .1986 
Dzisiaj nam dzień odpoczynkowo-go-

spodarczy . Szyję, piorę, podsumowuję, robię 
plany na przyszłość .

A więc, jak przeszedł pierwszy po przyjeź-
dzie tydzień . Zdrowotnie nieźle, co prawda 
przedwczoraj miałem chwilę strachu, że zno-
wu się strułem, ale okazuje się, że wszystko 
O .K . Jak na razie!

Finansowo — nie zrobiłem takich koko-
sów, jak myślałem, że zrobię . Jakoś nie mogę 
zrobić z siebie rekina . Wyląduję - po zwrocie 
długów (kupiłem sobie przedwczoraj za jedyne 
300 rb . maszynę do czytania mikrofilmów, 
z czego jestem wielce dumny) z jakimiś 100 
rublami na dalsze zakupy . To zresztą nie jest 
tak źle, bo mam kalinkę i 2 grzejniki sprzed 
wakacji . Niestety trzeba będzie znowu coś 
ku pić, więc gotówki przywiozę w sumie 
niewiele . Na życie nie dam Ci więcej, niż 
30 000 zł . Chyba, że zajdzie jakiś szczęśliwy 
zbieg okoliczności . W tej sytuacji wolałbym 
przyjechać do Ciebie po wzięciu sty pendium, 
tj . po 24 września . Co do długości - dostanę 
pozwolenie na 2 tygodnie, rozmawiałem już 
z dziekanem Sorokinem .

Tak więc postaraj się sprzedać tą maszynę . 
Merytorycznie tydzień przeszedł gładko . 

Na zajęciach się tylko po kazywałem, na-
tomiast zbierałem materiały . W przyszłym 
tygodniu po winienem skończyć . Oczywiście  
to, co ode mnie zależy . Okazuje się bowiem, 
że gdzieś zapodziali moje zamówienie na fo-
tokopie artykułów z  gazet . Wyjaśniają teraz 
tę sprawę w Wydziale Międzynarodowym 
bib lioteki, ale póki co, wiadomości brak . Nie 
przyjechał też Sława Baszyrow z brakującymi 
książkami Strugackich, mam też trudności 
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z dotarciem do Andrzeja B . Tak więc trochę 
się to przedłuża . Mam jednakże nadzieję, że w 
przyszłym tygodniu ruszy z miejsca .

 Rozpocząłem też starania o spotkanie ze 
Strugackimi Na razie przez dziekana Sorokina 
i znajomego Bułgara, który ma wejścia w tutej-
szym środowisku fantastów . No ale nie wiem, 
czy czasami nie skończy się na spotkaniu ze 
„Współpracą” . 

Zacznę chyba już jutro pisać im konspekt . 
Myślałem, że napiszę od razu . A tu to trzeba 
sprawdzić, tamto, do kilku tekstów dotrzeć, 
parę obejrzeć . A zresztą to wszystko patykiem 
po wodzie . . . Zaczęła się np . ukazywać w mie-
sięczniku nowa powieść Strugackich . A tu się 
dowiaduję, że to połowa powieści .

Życiowych nowin nie mam . Walerek 
pracuje tęgo nad przekładem i zmusza mnie, 
bym za symboliczną opłatę (rubel za godzi-
nę) co wieczór sprawdzał mu przekład . No 
nic . I ten rubel się przyda . Antolek w ogóle 
się do nas nie przyznaje, pije i pieprzy w ro-
syjskim i międzynarodowym gronie . Ostatnio 
zaczął z Walerkiem, co tym się skończyło, że 
poszorował dupą po korytarzu parę metrów, 
bo Walerek jest o  wiele od niego silniejszy . 
Żal spojrzeć na tę gnidę, jak wiecznie pijany 
przemyka się pod ścianami chodząc od jednej 
kurwy do drugiej . Tfu .

Nie był to dobry akcent na zakończenie 
listu, ale tak jakoś wypadło . 
 
P .S . Wysłałem telegram po przyjeździe, ale 
niedawno dostałem zwrot – pomylili sobie 
adresy . Miejmy nadzieję, ze niedługo przyjdzie 
pierwszy ekspres .

Październik

12 .10 .1986
No i otwieramy kolejny rozdział rodzinnej 

korespondencji . Znów niedługi, bo najpew-
niej pierwszego - to jest za niecałe trzy tygo-
dnie - wyjedziemy wszyscy na 10 dni . Nawet 
nie jestem pewny, czy list ów dojdzie przed 
moim przyjazdem . Ale na wszelki wypadek, 

gdy by doszedł - zaczynam go od konkretnych 
próśb:
-	 Przesuń ów srebrny, trzaskający grzejnik 

z  pokoju do kuchni, niech tam sobie 
trzaska i  chodzi całą dobę . Trzaskanie 
przechodzi . 

-	 Poproś Ojca, aby zamówił mi ok . 100 
wizytówek . Ich zrobienie chwilę pewnie 
potrwa, a  zamierzam, przed wyjazdem 
z ZSRR wręczyć je wszyst kim znajomym, 
by mieli jakąś pamiątkę . Niech na tej 
wizytówce bę dzie pełny krakowski adres .
No a teraz po kolei:
Pierwszy tydzień, jak to zwykle podczas 

adaptacji, nie był interesujący . Zrobiłem 
pierwsze, niezbędne zakupy (główne jeszcze 
przede mną) kupiłem na razie małą lodówecz-
kę, bo interesy - także jak zwykle - na razie po-
szły średnio . Nie dostałem jeszcze wszystkich, 
należnych mi pieniędzy . Także zamrażarkę 
kupię dopiero w przyszłym miesiącu . Za to na 
pewno . Ponadto zacząłem chodzić na zajęcia, 
Odbyło się u nas zebranie, mające wspomóc 
wysiłki rektoratu nakierowane przeciw nasze-
mu bezwstydnemu wagarowaniu i pijaństwu 
w aka demiku, które zresztą jeszcze przed 
moim wyjazdem zaowocowało rozbiciem łba 
niejakiemu Suzdalewowi . Należało mu się to 
zresztą bezsprzecznie, bo typ ów jak wypije 
- cholernie wredny . Więc i  ja musiałem na 
zajęcia pochodzić . 

Byłem też u C ., pogadałem jak zwykle . 
Odświeżyłem kontakty z  „Literaturą Ra-
dziecką” - mój szkic będzie w numerze 10 . 
Podtrzymałem propozycję szkicu o Strugac-
kich i obiecano mi wymyślić temat jakiegoś 
niewielkiego szkicu, który po przyjeździe w 
listopadzie mógłbym napisać gwoli polepsze-
nia moich finansów . Ze spraw bieżących po-
zostało mi tylko porozumieć się z Andrzejem 
B . i wpaść ze trzy razy do biblioteki Lenina, 
aby skopiować już ostatnią partię materiałów 
o Strugackich . 

W momencie, gdy w końcu listopada 
dostanę to, co zamówiłem jeszcze przed wa-
kacjami — od grudnia biorę się za konkretną 
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robotę . Za 6 miesięcy, na pewno napiszę wstęp 
do „Dzieł” dla „Współpracy” . W poniedziałek 
przyjeżdża R . z nowinami, czekam niecierpli-
wie . W ogóle mogę zarobić kupę forsy . Obie-
całem sobie, że skończyłbym wtedy z  zaku-
pami, tj . że kupiłbym tylko to, co planuję od 
dawna: wiertarkę z oprzyrządowaniem, dobry 
aparat foto i zamrażarkę . 

Nie będę też już zbierał materiałów, bo 
i  tak mam ich kupę . Skopiuję sobie jeszcze 
tylko parę książek o  socrealistycznej histo-
rycznej powieści i powłóczę się po naukowych 
antykwariatach w celu zebrania uzu pełnień 
do polonistycznego doktoratu . Ale tu już 
będą wypady wyjątkowe - nareszcie zacznie 
się prawdziwa robota .

Ale główną „przewodnią nicią” czy lejt-
motywem tygodnia było uczu cie straszliwego 
zmęczenia . Wiesz - takiego, które zwala z nóg . 
Ze strachem myślę o czekających mnie, jakże 
wyczerpujących zakupach . . . Powłóczyłem się 
trochę po sklepach w piątek, przyszedłem 
wieczorem i dosłownie padłem . Mało co nie 
odnowiło mi się zapalenie ścięgna w lewej no-
dze (pamiętasz, jak w czasie służby wojskowej 
leżałem z nim tydzień), w ogóle odczuwałem 
jakieś niesamowite wyczerpa nie . Tryb życia, 
jaki ostatnio wiodę to rzecz nie dla mnie . . . . 
No i co do zmęczenia, to wyobraź sobie, że 
zdołałem przeczytać tylko 2 niewielkie powie-
ści Strugackich, bo ciągle spałem nad książką .

A tak a propos - ze zdrowiem jako tako . 
Żołądek działa mniej-więcej normalnie . Tylko 
raz zaczął coś nawalać, gdy uległem namowom 
i zjadłem odrobinę solonej kapusty, ale jak na 
razie - odpukać - trzyma się jakoś .

Wiesz . . . nie mogę tak dalej . Postaram się 
jeszcze, abyś miała na książeczce sto z czymś 
tysięcy złotych i pauzuję . Będę so bie spokojnie 
pisał, bo czuję, że może wysiąść mi zdrowie . 
A tego żad ne zyski nie naprawią .
  
19 .10 .1986

Pozostało jeszcze 11 dni do mojego 
wyjazdu . Oj ciężkie one będą, ciężkie . Przez 
ostatni tydzień dałem sobie spokój z  zaku-

pami, myślałem, że trochę popracuję . W 
istocie przeczytałem sporą porcję kserografów 
z  artykułami na temat fantastyki naukowej 
- ale pożytki z  tego mizerne . No bo jednak 
nie mogłem przestać myśleć o niezrobionych 
zakupach i myśl ta przekształciła się w coś na 
kształt obsesji przeszkadzającej w uważnym 
analizowaniu tego, co czytałem . Teraz te 
11 dni spędzę na wyczerpującym ganianiu 
po sklepach, nawio zę, co się da – i  koniec . 
Potem z  bieżących pieniędzy zakupię sobie 
tylko rzeczy z  dawna zaplanowane, łatwo 
dostępne tutaj (z wyjątkiem zamrażarki, którą 
- sądzę - kupię w zimie) przed mioty, i skupię 
się na pisaniu książki . Żeby coś wymiernego 
zawieźć do kraju . Choćby pierwszą, roboczą 
wersję pracy, którą zresztą od razu postaram 
się sprzedać „Argumentom” .

Drugą obok poczucia niespełnionego fi-
nansowego obowiązku, ciężką myślą czy może 
drugim, wywołującym ciężkie myśli faktem, 
był brak wieści od Ciebie; wiadomo, że bracia 
Rosjanie nie zmieniają swoich obyczajów biu-
rokratycznych i nie będą szybciej przepuszczać 
poczty z bratniego PRL-u . Ale ta wiedza mi 
nie pomaga .

Na koniec w ogóle ostatni tydzień cha-
rakteryzował się komplet nym zastojem we 
wszystkich interesach .

Drań R . nie dał znaku życia . Nie mam 
pojęcia, co to ma oznaczać . Czy przełożył wy-
jazd?, czy nie udało mu się dodzwonić, czy ma 
mnie gdzieś, bo plany się nie układają . A niech 
go szlag trafi . Również zdobycie ostatniej 
książki Strugackich okazuje się trudne . 

Do biblioteki nie zachodziłem .
Jedynym akcentem pozytywnym było 

polepszenie się stanu zdrowia . Z  żołądkiem 
trochę lepiej, również aklimatyzację kończę, 
skoro od jakiś dwu dni zdolniejszy jestem do 
życia i mniej podrzemuję . Okazuje się także, 
co dziwi mnie niezmiernie, że chyba zacząłem 
trochę przybierać na wadze . Jednak najbliższe 
dni zmienią diametralnie ową sytuację .

No i tak, skoro tydzień był nieciekawy - 
i pisać za bardzo o czym nie ma . Przekaż tylko 
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Ojcu (zapomniałem mu napisać w tamtym 
liście), że będzie miał tutaj recenzje . W każ-
dym razie dwie są w pisaniu . Oczywiście nie 
oznacza to jeszcze, że się ukażą — ale jest to 
praw dopodobne . Na zajęciach w instytucie 
- nnnuuudddyyy . Dzielnie na nich chrapię .

 Opowiedziano mi tylko jedną, ciekawą 
historyjkę - przy czynek do rozwoju ludzkiej 
moralności:

Wyobraź sobie: duże miasto, pod nim 
ustronne miejsce, gdzie hit lerowcy swoim 
zwyczajem rozwalili Żydów i  inteligencję . 
W tym wypadku jednak zapomnieli powy-
rywać trupom złote zęby . Jeszcze za oku pacji 
dobrze zorganizowana banda wykupuje od 
żandarmów sekret położenia tego miejsca, ale 
dopiero (o ile dobrze zrozumiałem ) niedawno 
przystępuje do działalności „wydobywczej” . 
Wykopują czaszki i  „odzyskane” złoto prze-
tapiają . Bądź je sprzedają, bądź stroją się 
w nie sami . Afera idzie w dziesiątki tysięcy 
rubli . Bandę łapią - dochodzi do otwar tego 
procesu, gdzie prokuratorzy prześcigają się 
w potępieniach mo ralnej ohydy . Widownia 
pełna - ale tylko w pierwszym dniu procesu, 
w następnym, gdy tylko ujawniono miejsce 
przestępstwa - publiczność opuszcza salę 
i wszyscy biegną do „Klondike” .

Wydawało by się, że pójść dalej już nie 
można . . . Ale jednak można . W miej scowej 
prasie, już po powtórnym „zrobieniu porząd-
ku” ukazują się lis ty oburzonych obywateli . 
Jedna ze zgorszonych proponuje, aby ofiarom 
wystawić pomnik . . . skoro jednak związane 
jest to ze znacznymi kosztami, a oszczędność 
stoi na porządku dnia, należy pokryć koszty 
tymże złotem ale wydobytym siłami państwa, 
w pełnym majestacie prawa . . . Brr! . . .

Na tej miłej historyjce na razie kończę . 
Wybieram się bowiem z Gieorgijem (znajomy 
Bułgar, tłumacz Strugackich) do pewnego 
czło wieka zainteresowanego fantastyką, bę-
dziemy wymieniać książki . Jak wrócę, to piszę 
Ci wizytę . Może będzie to lepsze zakończenie 
listu .

***

Wróciłem w bardzo dobrym nastroju . 
Gospodarz okazał się prawdziwym znawcą 
fantastyki, działaczem tamtejszego klubu 
miłośników SF, dyspo nował niezwykle cieka-
wymi materiałami i obiecał pomóc mi przy 
zebraniu niezbędnej biblioteczki klasyków 
fantastyki radzieckiej, Także znajo mość może 
okazać się bardzo pomocna . Zna też osobi-
ście Strugackich, skontaktuje mnie z  nimi . 
Mam jednym słowem jeszcze jeden impuls 
dla zrobienia zakupów tak, aby stały się one 
ostatnimi . No bo potem mieć będę inne wy-
datki i zajęcia . 

Późno już niestety, a  jutro wypada biec 
raniutko do kolejki po bilety kolejowe . 

22 .10 .1986
Pisałem do Ciebie niedawno i  to w pa-

skudnym, smutnym tonie . Powinienem z na-
stępnym listem jak zwykle tydzień odczekać, 
ale dzisiaj zdarzył się dzień niejako odświętny, 
sposobny dla podsumowań i planów na przy-
szłość .

Otóż przywieziono mi dzisiaj mój główny 
zakup dla domu: olbrzymi kombajn chłod-
niczy, składający się z  identycznej, jak przy-
wiozłem w lecie, zamrażarki i stojącej na niej 
lodówki o gabarytach takich, jak stojąca u nas 
w kuchni . Wszystko kosztuje 440 rubli, a w 
kraju musiałbym dać za to co najmniej setkę . 
Uważam, że zrobiłem dobry in teres . Licząc że 
zapewne uda nam się sprzedać za jakąś dychę 
to, co u  nas stoi - za jedyną niedogodność 
można uznać tylko to, że trzeba będzie w 
naszej kuchni przesunąć wiszące dotąd nad lo-
dówką półki na inne miejs ce, a potem dokupić 
okap . Może nawet zrobię to w Rosji – tylko 
się zorientuję, czy u nas są i za ile .

Ową lodówkozamrażarkę kupiłem wczo-
raj w okolicznościach następujących . Rano, 
zmartwiony koniecznością biegania po 
sklepach, która to czynność — jak już pisa-
łem - wykańcza mnie kompletnie, wpadłem 
przed za jęciami, tak z głupia frant do sklepu 
przy metro „Wojkowskaja” . Patrzę, stoi tłu-
mek tuziemców, cmoka, dziwuje się, ogląda . 
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Błyska wiczna decyzja, i  przy akompania-
mencie szmerku „aaachchch!” wyciągną łem 
forsę z kieszeni, potoczyłem wokół dumnym 
wzrokiem cudzoziemca i rzekłem „kupuję” .

Gdy przyszedłem do domu, czekała mnie 
jeszcze jedna dobra nowina: Sława Baszyrow 
kupił mi w „Kniżnoj ławkie” dwie ciekawe 
książki, tj . „Korzenie bajki magicznej” Proppa 
(nie mylić z”Morfologią…”!, „Korzenie…”  
miały tylko jedno wydanie w 1946 r ., które jest 
bibliofilską rzadkością i są książką kompletnie 
nieznaną) oraz antologię rosyjskiej utopii, 
gdzie przedrukowano, chyba pierwszy raz po 
rewolucji — „Czerwoną gwiazdę” Bogdano-
wa, słynnego „gospodina machista””z listów 
Lenina . 

Dzisiaj wczorajsza dobra passa książkowa 
przedłużyła się, Baszyrow kupił mi artykuły 
wybrane Tynianowa – mam zatem już Eichen-
bauma, Szkłowskiego, Tynianowa i Proppa - 
całkiem niezłą biblioteczkę formalistów . 

Do tego jeszcze przedwczoraj wyjaśniła się 
sprawa R ., jego wizyta jest odłożona . Otóż w 
redakcji „Literatury Radzieckiej” dowiedzia-
łem się, że delegacja wydawców przyjeżdża 
do Moskwy 28-go . Co prawda akurat wtedy 
wyjeżdżamy, więc z  nim nie pogadam, ale 
przynajmniej wiem, dlaczego nie zadzwonił . 

Powróćmy jednak do dnia dzisiejszego: 
Otóż gdy wszystko zainstalowałem (zamra-

żarki będę tutaj używał do wakacji), urządziłem 
od nowa pokój i posprzątałem, zacząłem sobie 
myśleć, jakie mnie jeszcze w ZSRR czekają 
zadania . Wiadomo że spędzę tutaj jeszcze 8 
miesięcy (a w zasadzie - odliczywszy wakacje – 
równe pół roku, w czasie tym otrzymam jeszcze 
1900 rubli (8 razy 235 rb .) . 

Powinienem kupić dla domu: wiertarkę 
- 250 rb ., aparat fotograficzny - ok . 400 rb ., 
rower - 100 rb ., maszynę do szycia - ok . 250 
rb ., kuchenkę elektryczną - 50 rb ., piec mikro-
falowy (niezbędny przy zamrażarce) — 270 rb . 

W sumie daje to ok . 1450 rb . Zostaje 450 
rb . na życie, tj . 55 rb . miesięcznie . W zasadzie 
suma wystarczająca . Niemniej przydało by się 
kolejne 450 – na życie, jeszcze jedno 450 – na 

książki i materiały, 300 — na podróże . Razem 
- 1200 ok . Pytanie: skąd tyle wziąć?

Można też liczyć inaczej: Np . kupuję tylko 
wiertarkę, aparat i piecyki, czyli to, czego nie 
sposób kupić w kraju, co daje w sumie 950 
rb . (no, 1100 z maszyną do szycia ), muszę 
mieć 400 na materiały, 300 na podróże, 600 
na życie - i w ten sposób deficyt wyniesie rubli 
500 - rzecz już bardziej możliwa, bo to raptem 
5 artykułów do „Literatury Radzieckiej” . Jak 
zatem będzie? Nie wiem .

To by było na tyle, jeżeli chodzi o finan-
se, natomiast co do meritum, to przy planie 
maksimum powinienem: 

- Z pomocą Orłowa zebrać biblioteczkę 
fantastyki radzieckiej, rzędu ok . 30, 40 ty-
tułów . 

- Zebrać także resztę drobiazgów doty-
czących Strugackich, głównie już za pomocą 
fotoaparatu, który trzeba będzie kupić w 
pierwszym rzędzie . 

- Zgromadzić niewielki materiał o radziec-
kiej powieści historycznej (raptem zmikrofil-
mować 4 książki) . 

- Przeprowadzić cykl rozmów ze Strugac-
kim, nagrywając je na magnetofon . 

- Chodząc po antykwariatach i do biblio-
teki zebrać wedle przygotowanego przez K . 
spisu trochę uzupełnia jących materiałów do 
doktoratu .

Właściwie rzecz cała wymaga nakładów 
ok . 400 rb ., miesiąca pilnego uczęszczania do 
biblioteki Lenina, codziennego wpadania do 
„Kniżnoj ławki pisatiela” na Kuźnieckim mo-
ście oraz cotygodniowego, do wspomnianego 
w poprzednim liście kolegi – fana .

W sumie, ogólnie licząc, czynności zbie-
rackie zajmą mi 2 miesiące czasu . Cztery mie-
siące mieć będę na przekładanie Strugackich 
(jeżeli podpiszę umowę z R . na przekłady) lub 
na bezpośrednią pracę nad książką,

Ojojoj! Jeżeli będę chciał wyciągnąć mak-
simum korzyści z wyjazdu - bę dę się musiał; 
dobrze - i to pod każdym względem – sprężyć . 
I tak zdaje się, że moją główną pracę, tj . książkę 
- wypadnie napisać w domu . A że będę pisał 
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rok, to jednak wyjdzie mi tempo jedna książka 
na trzy lata . Szybciej być nie chce . . . . (dodam 
optymistycznie: przynajmniej na tym etapie) . 

I  jeszcze dodam, że jednak szybkość 
pisania książki ma się wprost proporcjonal-
nie do ilości pieniędzy, zainwestowanych w 
człowieka . Przypuśćmy że dostałbym 2 razy 
większe stypendium . Nie musiałbym biegać 
za zakupami, sobie tym głowy zawracać . Nie 
musiałbym biegać za książkami, bo mógłbym 
je sobie spokojnie kupić na czarnym rynku, 
zbieranie materiałów trwałoby rytmicznie, 
bo nie zdarzałyby się okresy „biezdienieżja”2 . 
Wtedy dałoby się napisać książkę za 2 lata . 

Czyli - inaczej mówiąc - co dwa lata może 
wydawać książkę pisarz, którego co 2 lata się 
wznawia - lub odpowiednio sumy się zmniej-
szają, przy wznawianiu corocznym . Prawda 
że to prosta arytmetyka? A  tu się pieprzy 
o „płodności”, „talencie” . Kuku na muniu !!!

No nic . Abyśmy tylko zdrowi byli, to 
podołamy wszystkie mu . Tym optymistycznym 
akcentem kończę .

Listopad-grudzień

26 .11 .1986
Wczoraj zakończył się pierwszy, jak 

zwykle wstępny tydzień nowego etapu mojej 
peregrynacji . Po pierwsze załatwiłem podsta-
wową część interesów i to dosyć pomyślnie, 
aczkolwiek nie idealnie . Zainstalowałem się 
znowu w pokoju, co trwało jakieś cztery dni, 
w trakcie których siedziałem na tyłku i cze-
kałem na ślusarza, bo ostateczny szlag trafił 
moje zamki u drzwi . Nie mogłem się ruszyć 
dalej niż to było konieczne — tj . do ubikacji 
- ze strachu, że mnie okradną . Oczywiście do 
woli nagadałem się z Baszyrowem, dowiadując 
się znowu ciekawych rzeczy . Rozmawialiśmy 
np . o  możliwościach robienia szwindli w 
tutejszych wydawnictwach (notabene: Sława 
radzi wyjaśnić sprawę skandalicznie niskiego 
honorarium z  Ossolineum i  ewentualnie 

2 Braku pieniędzy .

oddać sprawę do sądu; w istocie - licząc po 
najmniejszych stawkach — powinienem 
dostać trzy, cztery razy tyle) . Wyliczanie zbyt 
wysokich sta wek, branie pieniędzy „za wybór” 
np . przy wydaniu „Braci Karamazow”, nawet 
propozycje typu „Panie naczelny redaktorze, 
z radością oferu ję Panu połowę honorarium 
za książkę, która ukaże się w Pańskim wydaw-
nictwie za pół roku” są na porządku dziennym . 
Przy czym praktycznie bezkarne - a  zarabia 
się na tym grube tysiące rubli . Tylko, gdy 
kogoś poniesie żądza zysku - traci stanowisko 
(o żadnych sądach i mowy nie ma w przypad-
ku nomenklaturowych ludzi), jak ponoć nasz 
prorektor . Nic zatem dziwnego, że pisarze 
stawiają sobie dacze wartości nawet i 100 tys . 
rubli (prawnie wartość nie może przekraczać 
bodaj ośmiu tysięcy) z  basenami, saunami 
itd . i rozbijają się, jak tutejszy Edigey – Simo-
now (to on napisał np . „7 mgnień wiosny”, 
według których zrobiono film o  Sztyrlicu) 
mercedesami . 

Byłem też u C ., która bardzo się ucieszyła 
z Gombrowicza i - bę dąc w Polsce - pogadała 
trochę na mój temat z wpływowymi ludźmi . 
W stycz niu mam zadzwonić np . do N ., który 
może mi coś znajdzie, a jest to jak wiadomo 
naczelny „Kultury”, szef IBL-u i członek KC . 
Z „Literatury Radzieckiej” mam propozycję 
sporządzenia oceny ich nume rów z ostatniego 
roku . Zajmę się tym siedząc w domu, w waka-
cje zimowe . Znowu parę rubelków wskoczy . 
Wziąłem też pieniądze z ambasady .

Co do spraw merytorycznych, to najra-
dośniejsze jest to, że mając za sobą interesy 
mogę spokojnie pracować przez cały miesiąc . 
Oczywiście bez straty kilku dni się nie obejdzie 
(egzaminy, bilety, drobne zakupy), ale sądzę, 
że zdołam przez ten czas zaprowadzić pełny 
porządek w zeb ranym przez siebie materiale, 
jak trzeba się z nim zaznajomić, by po powro-
cie z wakacji zimowych zacząć już pisać . Za 
4 miesiące na pewno planowanych 100 - 150 
stron napiszę . Żeby tylko łaskawcy z biblio teki 
zrobili mi w końcu fotokopie . Zapowiadają 
się na przyszły tydzień . Wtedy w rękach będę 
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miał już wszystko .
No i co tam jeszcze? - Zrobiłem drobne 

zakupy, nabiłem mięsem zam rażarkę i  choć 
nie miałem czasu gotować — zachowałem 
zdrowie… i to byłyby wszystkie aktualia .

 
Dopisek w nocy:
Ano, miałem już dzisiaj pracować, ale 

chłopcy porwali mnie na za kupy, w wyniku 
czego jesteśmy rodzinnie bardzo do przodu, 
ale w tej chwili nie mam co żreć . Niech szlag 
trafi instynkt stadny . Sądzę jednak, że jakoś 
przeżyję; w socjalizmie nikt z głodu nie umarł, 
tylko mi przyjdzie popędzić swoich dłużni-
ków . Tak . . . to już naprawdę będzie ostatni raz, 
bo jak dobrze pójdzie, będziemy mieli zapew-
nione jakieś 5 miesięcy ży cia, co powinno być 
po moim przyjeździe czasem wystarczającym 
na dokończenie książki .

Korzystając z  powtórnego rozpoczęcia 
listu, chciałem Cię prosić jeszcze o  jedno . 
Albo na półce nad biurkiem, obok kosza 
z kamykami, albo na białym regale na kupie 
z nutami powinien być arkusz rosyjs kiej gazety 
z wierszami Nabokova . Pamiętasz jak robiłem 
z niego ksero? Otóż arkusz ten był pożyczony 
i ja go, cholera! zapomniałem wziąć . Jeśli go 
odnajdziesz, to się nim zaopiekuj, nie chciał-
bym żeby zginął, lub żeby dorwały go dzieci . 
Może też być pod lampą . . . co by było gorsze, 
albo - to już najgorzej - w koszu z papierami . 
Ale to już najczystszym przypadkiem .

Gorąco oczekuję na wieści z domu . I te 
rodzinne i - że się tak wyrażę - zawodowe . Czy 
„Argumenty” coś wydrukowały? Czy Waśkie-
wicz się odezwał? Czy aby coś nie wyskoczyło 
niespodziewa nie w związku z „PL-A” . Och, 
jakże nieprzyjemne żyć w dwóch miejscach 
i dwóch tak jakby sferach czy środowiskach . 
Wszędzie pozostawia się rozbabrane sprawy . 
Pfe .

06 .12 .1986
I znowu minęło około tygodnia (do mo-

jego przyjazdu zostało tygodnie trzy) . W tym 
okresie zajmowałem się trzema sprawami: 

naciskaniem dłuż ników i  poszukiwaniem 
forsy, co w końcu uwieńczone zostało po-
wodzeniem, wojną z  myszami niczym nie 
uwieńczoną i  ciężką pracą . Przeglądałem 
mianowicie swoje mikrofilmy, segregowałem 
je, opisywałem i odczytywa łem z nich najważ-
niejsze teksty . 

W poniedziałek zapewne już będzie go-
towe zamówienie w bibliotece (tj . fotokopie 
ok . 50 artykułów gazetowych), będzie więc 
co czytać i porządkować do końca semestru . 
W kraju zrobię jeszcze ze trzy kserografy, przy 
okazji sfotografuję lub przepiszę 10 różnych 
artykułów, fragmentów itd . - i już mam ab-
solutną całość materiału . 

Jednym słowem pewien etap pracy zbliża 
się do końca . Wszystkie gwiazdy na niebie 
i na ziemi wskazują, że po powrocie zacznę 
pisać, tj . po prostu pracować nad określonymi 
ka wałkami materiału i bezpośrednio już zapi-
sywać wyniki obserwacji, któ re to wyniki będą 
z kolei łączone w określoną całość . Cieszę się, 
bo zdaję sobie sprawę, że zebrałem materiał 
unikatowy, nawet jak na możliwości tuziemca 
- tzn . nawet Rosjanin miałby spore trudności 
z zebraniem takiego materiału .

Ale również zdaję sobie sprawę, jak nie-
łatwą sprawą będzie zrelacjo nowanie mojej 
wiedzy . A  przecież jeszcze można posłużyć 
się doświad czeniem polskim w badaniu tego 
gatunku, a przecież trzeba będzie naświetlić 
i  tło . . . A  propos: byłem znowu u  Orłowa 
(a może Ci już o tym pisałem?) i przyniosłem 
od niego niezłe zadatki małej biblioteki kla-
syki rosyjskiej SF . W sumie zajdzie zapewne 
konieczność trzykrotnego pisania tej książki:

Po pierwsze – napisania wersji czasopi-
śmiennej, która powstawać będzie tylko w 
oparciu o materiały, które mam tutaj . 

Po drugie – napisania wariantu dla 
„Współpracy”, w którym znajdą się i materiały 
polskie .

Po trzecie – wersji . . . może „naukowej”, 
gdzie wprowadzę tło kilkudziesięciu książek 
z rosyjskiej i światowej fantastyki, które wła-
śnie gromadzę (już mam 24 tomy - ok . 35 
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powieści), których przecież teraz czytać nie 
będę, bo kiedy . Zresztą udławiłbym się tym 
materiałem, gdybym chciał wszystko wyko-
rzystywać na raz . 

A jakie będą trudności merytoryczne!?!
Przede wszystkim władam rosyjskim w 

sposób niedoskonały, nie będę mógł zatem 
stosować analizy językowo-stylistycznej, do 
której nawyk łem . Następnie: literatura ro-
syjska, dzisiaj niewiele ma z psychologizmem 
wspólnego - trudno będzie stosować tu narzę-
dzia „point of view”, które zawsze stosowałem, 
bo ich użycie daje rezultaty w zasadzie tylko 
przy pisaniu o  współczesnej powieści psy-
chologicznej . Po trzecie znam słabo tutejszą 
terminologię i  realia - a  w ZSRR znakowy 
charakter słowa pisanego wykorzystywany 
jest oryginalnie . 

Np . - jeśli krytyk pi sze artykuł, to najmniej 
się liczy jego sens „wewnętrzny” . Ważniejsze 
jest, jakich epitetów się używa, co się cytuje, 
gdzie i kiedy miał miejsce druk . Wszystko to 
pełne jest odwołań do prawdziwego nurtu 
wydarzeń, skrytego przed oczyma profanów, 
nurtu - w którym artykuł uczestniczy, na który 
wskazuje, ale którego nie opisuje . I jak tu do 
cholery inter pretować tekst, w którym kluczo-
we zdania mogą naprawdę znaczyć całkiem 
co innego, niż to wynikałoby z ich treści i tak 
jakby nie można traktować ich serio .

Najgorsze jednak będą trudności wynika-
jące z niemożności przeprowadze nia selekcji 
faktów . Czytelnikowi, który nie wie dokładnie 
nic - trzeba pokazać dokładnie wszystko . A jak 
to, cholera, ułożyć i ubrać w słowa, żeby się 
nie zanudził na śmierć?

Sądzę, że są to zadania w sam raz dla mego 
umysłu i charakteru . Jak się z nimi sprawię 
dobrze - będę bardzo zadowolony Dobrze 
że maszyn ką w głowie już zaczyna się kręcić . 
I sądzę, że będzie się kręcić tak jak przy pisa-
niu o Terleckim, a taki stan duszy bardzo mi 
odpowiada . Byleby tylko już zacząć . . .

A zacznę niestety nieprędko . Jeszcze ze trzy 
tygodnie prac przygoto wawczych . A  nawet, 
jeśliby poszły szybciej, to i tak nie ma sensu 

za czynać, bo przecież tego wszystkiego (książki, 
materiały, maszyneria) tachać z sobą nie będę . 
Potem długie „wakacje” . Zamierzam je zużyć 
na napisanie do „Życia Literackiego” szkicu 
o  współczesnej, tutejszej „odnowieńczej” 
powieści . C . bardzo mnie do tego namawiała, 
obie cała dostarczyć materiały i zresztą tak sobie 
myślę, że pomysł niegłupi . Co prawda płacą 
tu mało, ale trzeba by jakoś przed przyjazdem 
przypomnieć w Polsce swoje nazwisko i jakoś 
objawić się w charakterze „eksperta od Wscho-
du” . Zamierzam uwinąć się z  tym szybko, 
a ponieważ dużych zakupów i załatwiania nie 
przewiduję, jest możliwe, że uda się jeszcze na-
pisać w tym czasie także recenzję do „Literatury 
Radzieckiej” . Rubelki piechotą nie chodzą, 
no i trzeba podbudować stosunki wzajemne . 
Tym bardziej, że pierwsza z serii „odpowiedzi 
cząstkowych”, czy raczej „prac cząstkowych”, 
a mianowicie odpowiedzenie sobie na pytanie 
„Dla czego lubię Strugackich”, które w książce 
będzie wstępem – przezna czam właśnie do 
„Literatury…”, innymi słowy rozpoczęcie 
pisania za 2 miesiące . 
Na drugi dzień:

Sen mnie zmorzył (była piąta rano) więc 
po długich rozważaniach nie zdążyłem Ci 
napisać, co tam słychać u mnie w ogóle .

Ano nie najlepiej . Na zajęcia nie chodzę, 
więc po jakimś tygodniu pracy zupełnie, za-
traciłem poczucie czasu . Nie wiem, jaki dzień, 
a czasem nawet — która godzina, Śpię, kiedy 
chcę, pracuję, kiedy chcę - przeszedłem zatem 
na zupełnie nocny tryb życia . Żołądek coś 
znowu buzuje, znowu, cholera palę (jakieś 4, 5 
dziennie - czy ta cholerna Moskwa ma w sobie 
coś takiego, co zmusza do palenia?, przecież w 
kraju mogę wcale nie palić) . Skutkiem utrzy-
mywania się przez ostatnie dni temperatury w 
okoli cach 0 stopni, dostałem kataru, no i coś 
cherlam . Byłem nawet regularnie chory, bolało 
mnie gardło i ucho, ale się wykaraskałem z po-
mocą biseptolu i wietnamskiego balsamu (tj . 
maści) i to by była najkrótsza charakterystyka 
ostatnich dni .

W ciągu najbliższych - eldorado się koń-
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czy . Zaczynają się zaliczenia i  egzaminy — 
trzeba więc zacząć chodzić na zajęcia . Czeka 
mnie spotka nie ze Strugackimi, należy też 
chodzić do „kniżnoj ławki” w celu zaku pu 
książek na wymianę . Może też wpadnę do 
Leninki, i coś zmikrofilmuję . Trzeba też zrobić 
ostatnie zakupy . 
Na koniec konkrety: 
• Na wszelki wypadek, gdyby następny mój 

list nie doszedł na czas, pozdrawiam Was 
wszystkich z okazji świąt . 

• Poproś Ojca, żeby postarał się zjawić na 
mój te legram na dworcu w Warszawie ze 
sznurkiem i papierem do pakowania .

• Poproś go też, żeby zawiadomił Tomaszew-
ską, że mam dla niej zamówione 2 grzej-
niki, ale po 15, bo - jak się dowiedziałem 
od kumpli - to teraz obowiązujący kurs .

• I  rzecz ostatnia . R . miał mi przysłać ze 
„Współpracy” pewien materiał - życiorys 
Strugackich przez nich napisany . Ponie-
waż mógł zawalić, chciałbym najpóźniej 
na dworcu w Warszawie wiedzieć, czy 
przysłał . Jeżeli nie, to przed odjazdem po 
prostu wpadnę do wydawnictwa .

 
15 .12 .1986

Za jakieś dwa tygodnie powinniśmy 
się zobaczyć . List wyślę z międzynarodowej 
poczty, ekspresem - winien więc być za jakiś ty-
dzień . Będzie on ostatnim listem w tym roku .

Co u mnie ciekawego?
Najgorsze jest to, że nic . W dosłownym 

tego słowa znaczeniu . Oczywiście kochana 
biblioteka znowu zrobiła mnie w konia . Fo-
tokopii nie przygotowali, obiecali dopiero na 
koniec miesiąca, a że wczo raj i dzisiaj zrobiłem 
wszystko, co miałem do roboty (dokończyłem 
opisywać taśmy, zrobiłem sobie główną karto-
tekę i spis potrzebnych książek dla Orłowa) - to 
czeka mnie ciężka nuda . Zadzwonię jeszcze do 
C ., która obiecała mi skombinować materiały 
dla szkicu o współczesnej radzieckiej powieści . 
Jeśli przygotowała — to dobrze, zabiorę się do 
rzeczy od razu . Może da znak życia Wasilewska, 
która obiecała zdobyć egzemplarze książek dla 

recenzji? No to wtedy zrobię to . Ale wszystko 
patykiem na wodzie pisane . 

Cóż pozostaje na pewno? Poszukam 
kanistrów, pokupuję i powymieniam trochę 
książek, zrobię ostatnie zakupy . Ale jak tu 
cholera je robić, skoro pieniądze mieć będę 
dopiero dwudziestego piątego? Nawet naj-
prawdopodobniej wódki na sylwestra kupić 
nie zdołam, prośba więc do Ciebie, abyś ku-
piła jakiś alkohol (tj . konkretnie wiśniówkę, 
może jakieś wino - na Nowy Rok) . No bo 
- cholera - jak będę miał pieniądze - to sklep 
będzie zamknięty, i na odwrót . Zresztą w ogóle 
z tymi zakupami jakoś kiepsko . No nie mam 
pomysłu, co by tu jeszcze kupić, a tyle pienię-
dzy, by się z nimi nie liczyć - mieć nie będę . 
Wszystkiego jakieś 200 rb . Nawet cholera nie 
wiem, jaki Ci kupić prezent .

A tu tymczasem ów grożący mi brak zaję-
cia może przynieść nędzne rezultaty . Atmos-
fera na naszym 7 piętrze wciąż się zagęszcza . 
I ciągu ostatnich 4 dni wybuchły ze 3 awan-
tury (w tym jedną wywołano przypieprzaniem 
się po pijanemu do mojej szanownej osoby, co 
jednak rozpłynęło się w potokach wymyślnych 
ruskich przekleństw i natychmiastowym roz-
dzieleniu zdenerwowanych przeciwników), 
wiara się spi ja jak mopsy, bez przerwy tylko 
ktoś włóczy się, licząc ściany, po korytarzu . 
Antolek spił się do formalnego delirium tre-
mens, a Walerka z nerwów boli żołądek . Robić 
się już nic nie chce nikomu . Wiedziemy tylko 
idiotyczne dyskusje . Przykładem dzisiejsza, 
gdy bite dwie godziny omawialiśmy we trójkę 
zagadnienia seksu .

Poniekąd jest to usprawiedliwione, bo 
przez ostatni okres praco wałem wydatnie 
i zdążyłem się mocno zmęczyć . Ale z drugiej 
strony z  trudem przezwyciężanemu leniowi 
towarzyszą dobrze mi znane objawy takie jak 
bezsenność, ciągłe podenerwowanie, dzika 
chęć palenia - które zawsze rozpoczynają się, 
gdy człowiek liczy dni .

No jednym słowem pechowo się składa 
z tą biblioteką, W najgorszym razie będę po 
prostu chodził na zajęcia i czytał tam książki 
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fantas tyczne, które sobie wymieniam . Zawsze 
się ma wiedza od tego wzbogaci . No tylko 
naprawdę żal, że nie zdążę już tych materia-
łów posegregować przed wyjazdem i gówno 
wyjdzie ze szczytnego zamysłu zabrania się za 
konkretną pracę nad książką na drugi dzień 
po przyjeździe .

Z konkretnych spraw w ciągu ostatniego 
tygodnia zdarzyło się nie wiele . Byłem u Or-
łowa, gdzieśmy z  Georgijem fotografowali 
materiały . Byłem z Baszyrowem u brata jego 
żony, szefa zaopatrzenia w dosyć du żym 
przedsiębiorstwie . Napatoczyłem się na całą 
grupę pijanych inży nierów i po rozstrząsaniu 
problemów wartości sztuki masowej i obejrze-
niu chyba pierwszego tu od lat, na europejskim 
poziomie programu rozrywkowego, w którym 
zdrowo naśmiewano się (przy okazji rozważań 
o muzyce młodzieżowej) z otoczonych tu sza-
cunkiem a mocno nadętych frazeologizmów, 
zostałem w ramach internacjonalistycznego 
porównywania smaków zmuszony do pod-
picia sobie dwudziestodwurublową wódką 
„Zołotoje Kolco” . Mrozik był nędzny, paro-
stopniowy, skoki ciśnienia ogromne . Miałem 
koński katar .

To by było na tyle . Jeszcze tylko powta-
rzam prośby z tego i poprzedniego listu:
1 - żeby tato koniecznie był z  papierem 
i sznurkiem do pakowania na dworcu w War-
szawie i przekazał Tomaszewskiej wiadomość 
o grzejnikach;
2 - żeby przywiózł mi informację o tym, czy 
Rudalski przesłał mi ksero artykułu Strugac-
kich;
3 - abyś kupiła - na wszelki wypadek - jakiś 
alkohol na sylwestra .
 

P .S . W pełni pochwalam kupno „Baśni” An-
dersena i zalecam, by uczynić to na giełdzie . 
Protestuję przeciwko rzadkości Twoich listów . 
Wszów brak .

Wojciech Kajtoch

Konrad Ludwicki

ŚCIANA I INNE MINIATURY
(wybór)

Drzwi
Dzień po tym jak w sklepie zoologicznym 

kupiłem pokarm dla gekona zauważyłem, iż 
moje wysłużone drzwi, z mosiężną barokową 
klamką, ni stąd ni zowąd znalazły się w pod-
łodze . Były właściwie jej częścią . Po drzwiach 
w ścianie została wyrwa wypełniona mokrą, 
grubą zaprawą – schła w obrębie dawnej 
framugi . Na tyle stabilna, że o jakimkolwiek 
wyważeniu nie było mowy . Podszedłem do 
drzwi, które teraz służyć mogły jako coś, 
po czym raczej się chodzi, niż przez co się 
wychodzi . Zastanawiałem się, kto mógł mi 
zrobić taki żart? 

Otworzyłem w końcu drzwi a raczej wy-
ciągnąłem je, wszak leżały poziomo – szczelnie 
współistniejąc z dębowym parkietem . Kiedy 
je (a niech tam!) uchyliłem – a pomieszkuję 
na najniższej kondygnacji, bliżej piwnicy niż 
strychu – posypała się z drzwi ziemia . „Wyjść” 
nimi mogłem w jeden sposób – musiałem się 
położyć . Jednak i  to było właściwie niewy-
konalne, bo byłoby to jak „wejście” w piach . 
Stałem się mieszkańcem swojego grobowca . 
Furta prowadziła do wnętrza ziemi . Okna, 
tak się składa, nie miałem . Brakowało go od 
lat . Są ślepe kuchnie – ja miałem ślepy pokój 
z aneksem i teraz doszła jeszcze ta przygoda 
z drzwiami . 

Momentami myślałem, że to wszystko 
to tylko działanie mojej jaźni (myśl jest nie-
pojęta), z  którą, bywało miałem niegroźne 
problemy . Czasami obrzmiewa mi mózg . Ale 
dnia następnego wszystko było bez zmian . 
Drzwi tkwiły w podłodze . Skoro świt, gdy ciut 
je rozwarłem, obserwowałem ryjące krety . Po 
tym poznawałem, że na zewnątrz jest chyba 
wschód . Krety najmocniej buszują nad ranem . 
Stałem się ich zbędnym pobratymcem . 
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Buntowałem się . Nie chciałem być zali-
czany do rzędu Soricomorpha i żyć wśród larw 
owadów i  dżdżownic . Pragnąłem wydostać 
się na powierzchnię . Na dzienne światło . Aby 
tego dokonać naprawdę, musiałem przekopać 
rodzaj ziemnego korytarza . No i wziąłem się 
do roboty . Jestem idealistą – ufam, że są zja-
wiska, na które nie spadnie ani drobina kurzu . 
W brzuchu miałem supeł, który zniknął, gdy 
korytarz wyprowadził mnie na wolność .

Nuda
Bywają dni – a w gruncie rzeczy każdy 

dzień posiada takie godziny – w których 
dominuje znudzenie . Uprzykrzenie będące 
świadomością uzmysławia to i owo . Istnieje 
czas nasycenia życiem – punkt, w którym tok 
postępowania jest wysiłkiem i powtarzaniem . 
Nuda staje się jakimś profetą wiodącym na 
bagna . Wówczas z wyrazistością odczuwa się 
siebie . Istnienie zostaje rozszczepione . Wtedy 
nie robi się  nic – żadnych czynności . To jak 
mumifikacja czasu . Idzie o to by nuda bolała 
najmniej . Nie warto się buntować . Lepiej po-
lubić nudę i mieć w niej sprzymierzeńca . Być 
na nią przygotowanym . Walka pogarsza sytu-
ację . Praktyki (będące szczególnym procesem 
myślenia) wykonywane podczas nudy mogą 
być przełomowe – mogą pozwolić wchodzić w 
jej głębsze rejony . W coraz to ciemniejsze ob-
szary . W kosmos . W pas Kuipera i planetoidy . 

I  dlatego bezwzględnie kupiłem lunetę, 
a prawidłowo: refraktor . Z czasem dokupiłem 
też narzędzie służące do pomiarów kątowych 
na niebie . Obserwowałem planety – wszak 
astronomia jest najstarszą z  nauk . Przy ga-
laktykach eliptycznych sztuka, literatura czy 
filozofia są bzdetem .

Upał
Raz tylko skorzystałem z porady psychia-

try . Zasięgnąłem jego opinii gdyż zdarzyło 
mi się pozazdrościć umarłemu . To kuriozalna 
zazdrość . Uczestniczyłem w pogrzebie przy-
jaciela . Sierpniowe popołudnie było parne 
i duszne . Upał ogarnął wszystko . Drzewa, na-

grobki, pety i kapsle . Ludzie w czerni dreptali 
za trumną . Gorący dzień . Lato stulecia niemal . 
W dali na wilgotnej trawie, w cieniu rozłoży-
stego dębu, czekał grób . Dół w zimnej ziemi . 
Pozazdrościłem przyjacielowi tego chłodnego 
wytchnienia . Pomyślałem: żegnaj, jesteś nie 
zagrożony . Do zobaczenia . 

Od tamtego czasu zacząłem kolekcjo-
nować sepiowe fotografie nekropolii . Do tej 
pory kolekcjonowałem głównie zdjęcia starych 
ptaków z rejonu Azji . 

Sens
Wraz z kryzysem sensu przestrzeń mojej 

egzystencji ograniczyła się do przestrzeni 
pokoju – a  de facto do przestrzeni biurka . 
Wówczas, chociaż nie nastąpiło to od razu, 
odnalazłem sens . Zrezygnowałem z  wojaży 
po Wschodzie, konsumpcji i  spółkowania, 
ograniczając się do codziennego spaceru w 
stronę parku i lektury kilku nabytych kiedyś 
(a  wciąż nie przeczytanych) przykurzonych 
książek . Mój tok postępowania był pospolity 
i  prosty . Odnajdywałem radość w małych 
czynnościach i  rozmyślaniu . Trzy praktyki 
stały się najważniejsze: picie kawy, słuchanie 
muzyki i  hodowla gekona . Moje istnienie 
odbywało się w przegrodach mózgu . W jego 
systema nervosum. Gdzieś w otoczeniu nerwu 
trójdzielnego (trigeminus) a nerwu przedsion-
kowo-ślimakowego (nervus accesorius) . Było 
mi dobrze . Obserwowałem znajomych bezu-
stannie zawłaszczającym przedmioty . Kto żyje 
wyłącznie w świecie egzystuje, lecz nie istnieje .

Wyjście
W tym wnętrzu nie istniały kąty . Wisiała 

natomiast stuwatowa żarówka . Dyndała bez 
klosza, dając rażące światło . Opływowe po-
mieszczenie z  trzema drzwiami na  owalnej 
ścianie… Nie miałem wyboru – któreś z nich 
musiały prowadzić do wyjścia . Zacząłem od 
pierwszych . Drugich wierzei, tych w środku, 
w ogóle nie mogłem otworzyć . Były niczym 
zamurowane . Kiedy szarpałem, dało się wy-
czuć lekkie drganie obluzowanej framugi . 
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Gdy zajrzałem przez pokaźny otwór (coś, co 
przypominało nazbyt dużą dziurkę od klucza) 
poczułem rozkoszny ale i niepokojący zapach 
pleśni i grzybów . Wilgoć jesieni…  Otworzy-
łem więc pierwsze drzwi . Posypał się tynk, 
widać, że nikt od lat ich nie ruszał . Szedłem 
wąskim korytarzem . Miałem ze sobą końców-
kę świeczki, która rozświetlała rodzaj lochu 
(bo jak to nazwać inaczej?) . Trudno określić, 
jak długo szedłem; czułem lekkie zmęczenie 
i monotonię . Miałem wrażenie, że droga to 
wznosi się, to opada, raz z góry, raz pod . 

Świeca-gromnica dogasła, a  tunel pro-
wadził w stronę nikłego światła widocznego 
w oddaleniu . Światło po czasie okazało się 
prześwitem telepiącej framugi . Po kwadransie 
byłem przy niej . Szarpałem zimną klamkę . 
Ościeżnica wibrowała, nie dając za wygraną . 
Drzwi, niemal wrota, długo trzymały, aż 
wreszcie puściły . Odetchnąłem . Wpadłem wraz 
z nimi to wnętrza . Do znajomej mi przestrzeni . 
To pomieszczenie, z którego wyszedłem . Pokój 
bez kątów! Zmarnowany czas – wchodzę jed-
nymi drzwiami, wychodzę drugimi… Tymi, 
których z  zewnątrz nie mogłem otworzyć, 
a które odemknęły się od środka . Ech . . .

Po otwarciu lekko i  cicho ostatnich, 
trzecich drzwi wszedłem w szerszy przesmyk . 
Sztolnia szła prosto . Było widno – drzwi zosta-
wiłem uchylone . Przeszedłem z sześćdziesiąt 
metrów – trzy, może cztery minuty marszu . 
Dotarłem do muru . Koniec – tutaj nie było 
przejścia . 

Im gorzej tym lepiej – przeczytałem taki 
napis, wyryty na ścianie .

Stół
Pamiętam czas, kiedy, będąc dzieckiem, 

mieszkałem u wujostwa na wsi . Zajmowali się 
plantacją fasoli . Uprawa fasoli nie wymaga tak 
wiele pracy . Warzywo ma stosunkowo niskie 
wymagania nawozowe . Mieli też w domu  stół 
magnetyczny . Był w całości niczym trwały 
magnes . Ten ciężki stół zwracał się dokładnie 
niczym wskazówka kompasu na północ . Po-
dobnie trzeba było postawić krzesła . Zatem 

było tak, że wujostwo siedziało zwrócone na 
północ, ktoś drugi najczęściej na południe, 
a pozostali dwaj biesiadnicy (gdy się zdarzy-
li) naprzeciw siebie – z  twarzami na wschód 
i  zachód . Zmuszeni byliśmy dostosować do 
tego ustawienie reszty sprzętów . Ba, nawet 
malunki na ścianach, i kilimy . Kot wariował . 
Przestawiliśmy mu kuwetę . Po tym wszystkim 
wuj „wyrównał” nawet ściany . Za przebudowa-
niem („przebudowaniem”? Raczej zburzeniem 
i wybudowaniem na nowo) ścian wewnętrz-
nych musiało pójść przebudowywanie murów 
zewnętrznych . Bieg ulicy jak na razie pozostał 
bez zmian, ale już instalację elektryczną i ka-
nalizację w domu musieliśmy pozmieniać . 
Z kanalizacją było najgorzej . Kiedy wszystko 
zostało wreszcie dostosowane do stołu – ode-
tchnęliśmy . Ale nie na długo, gdyż po  dosłow-
nie paru dniach stół samoczynnie skierował się 
na wschód! Wuj w przypływie załamania chciał 
nawet wywalić uciążliwy mebel . Inaczej ciotka . 
Miała ona względem stołu ogromny sentyment . 
Pamiętał czasy jej prababki . Zarzekła się, że jeśli 
nie będzie stołu, nie będzie i jej . Opuści dom 
i pójdzie w diabły . 

Jeśli idzie o  stół, staliśmy się bezradni . 
Kolejna przebudowa domu wydawała się 
absurdem – zważywszy, że i po niej stół mógł 
zmieniać kierunek . 

U wujostwa odczuwało się teraz nastrój 
zniechęcenia i  wzburzenia . W domu zaczął 
panować chaos . Tylko na kolację nadal po-
chłanialiśmy fasolkę po bretońsku . 

Obraz
Są dni kiedy całość wydaje się godna 

zapisania . Tak było teraz . Dzień zaczął się 
normalnie, a  skończył dziwnie . Najpierw 
było śniadanie (lekkie i na zimno), następnie 
papieros bez filtra i  spacer wzdłuż Wisły . 
Znalazłem się na Kazimierzu . Ów obraz ku-
piłem właśnie tu . Na Kazimierzu od pijaka . 
Najpierw chciał za niego dużo – potem wziął 
mało . Wziął tylko – jak mówił – „na wino” . 
Po paru minutach okazało się, że nie starczy 
na wino i musiał zadowolić się marnym pi-
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wem . Malunek był zniszczony i sfatygowany . 
Rama pęknięta . Mógł powstać przed rokiem 
1928 . Na obrazie widniała wanna . Nic poza 
nią . Staroświecka żeliwna wanna . Stała w 
pustej łazience . Posadzka, w dali ciemne tło . 
Plus mosiężne (namalowane kolorem żółtym 
przypominającym mosiądz) kurki od kranów 
w ścianie . Cieszyłem się z nabytku . Lubię stare 
przedmioty wystawiane w słońcu gdzieś na 
pchlich targach . Obraz odnowiłem . Spryska-
łem werniksem i odświeżyłem ramę . Potem 
powiesiłem, a jakże, w łazience . Minęło kilka 
tygodni . Zauważyłem – choć wciąż nie byłem 
do końca pewien – że w wannie na obrazie 
przybywa wody! Na początku myślałem, że 
mi się zdaje, że na jej dnie była od zawsze 
namalowana, ale nie – wody przybywało 
z  każdym tygodniem . Pomału, pomału, ale 
przybywało . Jakby ktoś podstępnie dolewał, 
a raczej domalowywał, po odrobinie w nocy . 
To jeszcze nic . Minęło kolejnych kilka dni, 
a w wannie pojawiła się kobieta . Jak z obrazów 
Modiglianiego . Z  dnia na dzień w całości . 
Smukła i niewiadoma . Dziewczyna moczyła 
ciało, a  jej kolana było zgięte . Namalowana 
postać może mieć swoje życie i perypetie, lecz 
jej przecież wcześniej nie było .

W głowie – po historii z  treścią wanny 
– miałem melodię Beatlesów She came in 
through the bathroom window.

Draże
Tego dnia słuchałem kaset, które należały 

kiedyś do kogoś zmarłego . To podczas ich 
słuchania po raz kolejny pojąłem, że naprawdę 
żyję, naprawdę się starzeję i naprawdę umrę . 
Mieszkałem wtenczas z kobietą, która praco-
wała jako szansonistka . Zajmowała się wy-
konywaniem rumuńskich pieśni żałobnych . 

– Mam dla ciebie niespodziankę! – zawo-
łała, wchodząc do domu w któreś popołudnie . 

Spojrzałem na jej wesołą minę i ogarnęła 
mnie fala ciekawości . 

– Spójrz – powiedziała i postawiła przede 
mną plastikową torebkę . 

Otworzyłem . Wewnątrz znajdowały się 

małe kwadratowe drażetki . Tabletki sporzą-
dzone według przepisu z „De Vermis Mysteriis”,  
przeczytałem ulotkę .

Działanie pastylek było następujące: otóż 
po powąchaniu czuło się łechtanie w nosie 
i nagle myśli wędrowały do czasów dzieciń-
stwa . Pojawiały się dni sprzed lat . Wyraziste 
i namacalne . Ukryta pamięć została wydobyta . 
Tabletek się nie połykało, tylko chłonęło woń . 
Jedna starczała na rok wspomnień (dokładnie 
na czternaście miesięcy) . Potem jej zapach 
wietrzał – zostawał wciągnięty . 

Chłonąłem draże niemal każdego dnia 
– istniałem w swych retrospekcjach (bo jak 
to określić inaczej?) w roku 1971 . Kiedy to 
„Apollo 14” wylądował na księżycu, Mordercy 
Sharon Tate skazani zostali na śmierć, moja 
matka zafarbowała włosy na blond, a ja oglą-
dałem w tv burzliwy VI Zjazd PZPR . 

Bolesna jest nie tylko pamięć, ale także, 
może nawet w większym stopniu, jej zanik . 
Atrofia wspomnień nie dotyczyła jednak 
mnie – tabletki skutecznie ją likwidowały . 
Wskrzeszanie pamięci jest dosyć dotkliwe . 
Nie ma danych z rubryką „deficyt moralny” . 
W późniejszych tygodniach nauczyłem się 
nawet układać książki po zapachu .

Konrad Ludwicki 
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SKRZYDLATY POSŁANIEC

Natalka jest drobną, delikatną blondynką . 
Kiedy mówi: lubię anioły, sama natychmiast 
kojarzy się z wizerunkami postaci anielskich 
zapełniających świątynne ikonografie .

Opowiem o moim doświadczeniu, prze-
życiu . Wygodnie mości się na kawiarnianej 
kanapie . A może to tylko moje wyobrażenie 
– tembre głosu Natalki obniżył się i  brzmi 
jak szemrzący strumyk . Bo ja tak nazywam tę 
nieuchwytną obecność . Czasem wręcz realną . 
Lubię prowadzić wtedy z  nią dialog i  śpie-
wać . Jeśli słyszę w głowie odpowiedź na moje 
pytania, wątpliwości - myślę, że to anielskie 
podszepty . Gdy zaufam im, są dobrymi radami . 

Było przedpołudnie . Przez okno mojej sty-
lowej, własnymi rękami udekorowanej kawiar-
ni zaglądało wczesnojesienne, niskie słońce . Już 
wiedziałam, że muszę podjąć konkretną decyzję 
o opuszczeniu tego miejsca . Zainwestowałam w 
swój wymarzony biznes dużo trudu, pieniędzy 
a przede wszystkim serca . Mimo imprez, spo-
tkań, akcji, różnorodnego programu - czynsz 
i  opłaty pochłaniały większość przychodów . 
Z  prostego rachunku ekonomicznego wyni-
kało, że trzeba opuścić to miejsce . Czułam 
żal, lecz jednocześnie uświadomiłam sobie, że 
ta praca wymaga absolutnego zaangażowania . 
„Przy okazji” zaniedbałam przyjaźnie, trosz-
czenie się o  bliskich, o  siebie, zapomniałam 
o  przyjemnościach, nie uczestniczyłam w 
innych imprezach…

Zapatrzyliśmy się na Natalię . Kiedy mówi, 
ma przymknięte powieki, jakby zaglądała się w 
własne wnętrze . Moje nieuporządkowane do 
tej pory myśli . . . – ciągnie – nabrały jasności . 
I była decyzja . Zmieniam miejsce na mniejsze, 
skromniejsze, w lepszym punkcie . Rezygnuję 
z dużych spotkań na rzecz kameralnych . Zamy-
kam ten rozdział . Gdy tak rozważam tę nową 
opcję, ogarnia mnie cudowny, radosny nastrój, 
spokój, wreszcie ulga . Czuję silną, wspierającą 
Obecność… Chcę jeszcze przez chwilę zatrzy-

Ida Jadwiga Łubińska

mać ten stan . Stan akceptacji, wewnętrznej 
harmonii . Znienacka w mojej głowie pojawia 
się spontaniczne życzenie, prośba, coś w rodza-
ju: proszę o znak, moi duchowi przewodnicy .

Nie zdążyłam do końca wyrazić myśli, w 
jednej chwili usłyszałam łopot skrzydeł . Otwo-
rzyłam oczy, myśląc, że to omamy .

Charakterystyczne dźwięki dochodziły 
z  różowego pomieszczenia obok . Poszłam za 
nimi . Prowadziły do okna . Pionowe rolety 
przysłaniały okno zamykające południową 
ścianę pokoju . Rozchyliłam tkaninę . W prze-
strzeni pomiędzy oknem a roletą szamotał się 
piękny, biały, podobny do gołębia ptak . Nie 
znam nazw wielu ptaków . Spojrzałam na okno 
i zdumiałam się . Okno było ograniczone kratą . 
Uchylony otwór lufcika jest mały, a ptak duży . 
W tej zamkniętej przestrzeni skrzydła uderzały 
o materiał potęgując głośność trzepotu .

Zafrasowałam się, pytając w myślach: 
jak się stąd wydostaniesz, skrzydlaty gościu? 
Jeszcze raz spojrzałam na zamkniętą taflą szkła 
płaszczyznę i niewielki uchylony otwór . Błysk 
w głowie: naleję do miseczki wody, jak ptak 
przycupnie, by się napić, spróbuję złapać go 
i wynieść na zewnątrz . Teraz brzmi to naiwnie . 
Wtedy nie zastanawiając się, z bijącym sercem 
pobiegłam do kuchni . Nalałam wody do pierw-
szego z brzegu pojemnika i szybko wróciłam do 
okna . Kiedy znów uchyliłam roletę, było pusto .

Jeszcze raz spojrzałam na kraty okienne, 
na uchylony lufcik . Uświadomiłam sobie, że 
wcale nie potrzebuję żadnych znaków . Poczu-
łam niezwykłość tej chwili, aurę tego miejsca 
i wdzięczność, która wypełniła mnie całą . 

Przypomniałam też sobie, że według 
dawnych wierzeń każdy ptak jest anielskim 
posłańcem . Poranne trele są interpretowane 
jako pieśń anielska, zaś pióra często są po-
strzegane jako znaki obecności aniołów . Od 
tego czasu… głośne brawa przy stoliku obok, 
zatrzymały Natalkę w pół słowa . Uśmiechnęła 
się zawstydzona . To był anielski uśmiech .
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ATLANTYDA – 
PONOWNE NARODZINY

  
Ta historia wydarzyła się w bajecznie 

pięknej scenerii, w Nowej Zelandii .
 Zaczęło się niewinnie . Po południo-

wych zajęciach Marina – szamanka i pisarka 
-  rzuca hasło: ocean! W odpowiedzi radosne 
potakiwania . Po dniu spędzonym w czte-
rech ścianach sali wykładowej ocean wabi 
i nęci .  To zupełnie inne przeżycie niż kąpiel 
w morzu, magiczne . . . Pada deszcz . Ale co za 
różnica . Woda z  nieba i  ta oceaniczna, tak 
samo mokra . Rozbiegamy się do domków . 
W pośpiechu chwytamy ręczniki i kostiumy 
kąpielowe, ciasno upychamy do samocho-
dów . Są wśród nas Nowozelandczycy . To ich 
samochodami buszujemy po okolicy . W do-
słownym tego słowa znaczeniu . Bo busz jest 
wszechobecny . Wprawdzie wokół naszego 
ośrodka trawa równo wystrzyżona, lecz żad-
nej innej ludzkiej siedziby w zasięgu kilkuna-
stu kilometrów nie zobaczy się . Tylko przy-
roda, egzotyczne drzewa, lasy paprociowe, 
głosy ptaków .

Jedziemy równo wyasfaltowaną szosą . 
Czasem minie nas inny pojazd . Na tym pust-
kowiu takie spotkania cieszą . Uśmiechając 
się, kiwamy do siebie rękami .

Docieramy do celu . Idę za naszą grupą 
szeroką plażą .  Pod stopami szaro-czarny, 
miałki, wulkaniczny piasek . Deszcz chłodzi 
ciało . Zatrzymuję się, by popatrzeć na nie-
bo . Jest stalowe, ciężkie . Taki sam kolor ma 
dzisiaj ocean . To miejsce, choć surowe, jest 
piękne . Wydaje się, że podmuchy wiatru od 
wody uniosą mnie . . . Wokół plaży skaliste 
wzgórza . Patrzę i wzruszam się, bo mam wra-
żenie, że znam to miejsca od zawsze . . . I ten 
niezwykły, i groźny koloryt .

Przed oczami pojawia się wspomnienie, 
wyłuskany w sesji oddechowej obraz . Na-
zwałam go moją Atlantydą . W regresyjnym 
wspomnieniu zobaczyłam siebie w ogrodzie, 
wśród bujnej roślinności, z  moim wybra-

nym . Byłam młoda i zakochana tą pierwszą, 
pełną zachwytu miłością . W pobliżu szemrał 
ogrodowy zdrój . Było pięknie, ale w przyro-
dzie zapanowała nienaturalna cisza . Ucichł 
śpiew ptaków . Tę sielankę przerwał potężny, 
coraz bardziej nasilający się huk . W jednej 
chwili ujrzałam górę wody, która nim zdą-
żyłam krzyknąć . . . zabrała mnie i mój świat . 
Z wysokości, gdzieś z  chmur widziałam, że 
w miejscu mojej ziemi, mojego rajskiego 
ogrodu jest bezkresny ocean . Na falach roz-
proszone, jeszcze niedawno dumne kolumny 
pałaców, wyglądają jak rozrzucone zapałki . . . 
Tamten obraz, skojarzenie natrętnie powra-
ca . Jest w tym obrazie jakaś tęsknota . . . I ten 
kolor, ni to antracyt, ni stalowa szarość, coś, 
co niepokoi . . .

Wchodzę do wody . Idę wolno, ogromne 
ciemne fale załamują się i utrudniają wejście 
głębiej . Dobiegają mnie radosne pohukiwa-
nia . Nasi, trzymając się za ręce, skaczą na 
falach . Fale są wysokie, przykrywają skaczą-
cych i odpychają w kierunku brzegu . Dołą-
czam i  jak dziecko piszczę z radości . To cu-
downe uczucie, kiedy potężna siła unosi cię 
i kołysze . Jest w tym element ryzyka, dreszcz 
emocji . Marina przekrzykuje huk wody: idź-
cie w kierunku skał, ocean jest niespokojny . 
Johnny podaje mi rękę . Fale suną, jedna za 
drugą . Rozdzielają . To zaczyna wyglądać 
groźnie . Kieruję się w stronę brzegu .

I moment, potężna fala unosi mnie . Nie 
czuję dna . Żywioł ciągnie w głąb, coraz da-
lej i dalej . Ogarnia mnie przerażenie . Z za-
wrotną szybkością oddalam się od brzegu, od 
ludzi . Na próżno podejmuję próbę pływa-
nia . Woda dyktuje swoje reguły . Jeszcze raz, 
trzymając się fali, chcę popłynąć w kierunku 
brzegu . Wir chwyta mnie i  ruchem korko-
ciągu, głową w dół, wkręca do dna . Czuję 
szorstki i twardy piach . Chwilę później znów 
unoszę się na powierzchni fali . Próbuję wo-
łać o pomoc . W ryku fal mój głos grzęźnie . 
Wydaje mi się, że jestem teraz bliżej brzegu . 
Dostrzegam Nadię . Łapie mnie za ramię . Je-
stem przy tobie – krzyczy – nic się nie bój . 
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Ale brzeg jest daleko . Widzę, jak Sally próbu-
je dopłynąć do nas . Przez moment, z dwóch 
stron podtrzymują mnie ramiona koleżanek . 
Fala unosi nas w kierunku brzegu . Nowa, 
ogromna siła rozdziela i porywa . Nie widzę 
Sally . Nadia znika pod wodą . Ogarnia mnie 
panika . I znów potężny żywioł niczym kor-
kociąg dobija do dna i jak bezwolny liść wy-
rzuca na wierzch i  niesie . Słyszę głos: Jaga, 
trzymaj się . Co dalej, ciemność, tracę kon-
takt z rzeczywistością . Jak długo to trwa, nie 
wiem .

Czuję, że ktoś niesie mnie na plecach . 
To Zygfryd . . . niesie mnie, niesie . Bez sił leżę 
na piasku . Słyszę głosy: Jaga, otwórz oczy, 
otwórz oczy, żyjesz! Z  pod przymkniętych 
powiek widzę moje obnażone piersi . Nic to, 
bo nie ma we mnie życia . Nie ma reakcji . 
Otwórz oczy, natrętnie powraca polecenie . 
Wiem, że muszę przełamać niemoc . Patrzę . 
Wokół przyjazne twarze . Czuję ogromną bli-
skość z otaczającymi mnie ludźmi . Wzrusze-
nie ściska mi gardło . Odezwij się! Próbuję . . . 
Bełkotliwy dźwięk z  trudem wydobywa się 
z krtani . . . Spróbuj stanąć . Stanąć? Osuwam 
się na mokry piasek . . .Chce mi się wymio-
tować, woda wylewa się ze wszystkich dziu-
rek . Szukam wzrokiem Nadii i Sally . Są . Tak 
heroicznie starały się mi pomóc . Dziękuję, 
z  wysiłkiem artykułuję słowa . Ktoś mówi: 
sobie podziękuj, że żyjesz .

Po powrocie do ośrodka biorę prysznic . 
Chcę zmyć z siebie lodowaty strach . Wycho-
dząc z  łazienki, natykam się na Petera . Bez 
słów obejmuje mnie . Nie potrafimy się po-
rozumieć . Dzieli nas bariera językowa . Ale 
w tym momencie nie potrzebuję tłumacza . 
Czuję, co chce mi przekazać . . . Przebieram 
się na kolację . W jadalni wita mnie cisza . 
Wszystkie oczy zwrócone są na mnie . Pró-
buję żartować . Głupio to brzmi! Odpowia-
da milczenie . Kęs chleba stoi mi w gardle . 

Niczego nie mogę przełknąć . Dowiaduję 
się, że kiedy porywał mnie ocean, inni też 
przeżyli grozę . Ocean podtopił jeszcze kilka 
kobiet . Wielka Fala usunęła im ziemię spod 
nóg . Kto mógł, ratował . Różnymi sposobami 
wyławiano przerażone dziewczyny na brzeg . 
Kiedy później rozmawiałam z  nimi, każda 
opowiadała inaczej swoją historię, wspólny 
był paraliżujący, paniczny strach w zetknię-
ciu z żywiołem .

Wiem już, że kiedy zachmurzony 
i  gniewny Ocean śle potężne fale ku brze-
gowi, należy się położyć na ich grzbiecie . Ja, 
walczyłam z falą . Dopóki nie poddałam się, 
ta wciągała mnie dalej i  dalej . Zniknęłam 
z  pola widzenia . Ocean „połknął” mnie… 
i wydawało się, że to koniec .

Wtedy wyrzucił na brzeg . Nieprzytom-
ną, ale żywą .

Noc jest ciężka . Mam dreszcze, z zimna 
trzęsę się . Nie mogę zasnąć . Wchodzę w głę-
boki trans . Przed oczami obrazy wolno suną-
cych, wysokich na kilka metrów fal . Na ich 
tle, nad horyzontem pojawiają się kolorowe 
trójkąty połączone znakiem nieskończono-
ści . Zapisuję tę wizję .

Dwa lata później siedziałyśmy z Mariną 
na tarasie mojego domu w Polsce . Była pięk-
na, letnia, gorąca noc . Powiedziała: „Wiesz, 
wtedy w oceanie, to były twoje narodzimy do 
nowego życia” .

Na ścianie wisiał obraz z  wielką falą 
i symbolami z mojej wizji .

Kiedy pytano mnie, co oznaczają te sym-
bole, nie umiałam odpowiedzieć .

Wyjaśnienie przyszło po latach po lektu-
rze przeczytanej książki . Pojęłam i rozszyfro-
wałam przesłanie przeżytej traumy i symboli 
z mojego płótna .

Elementy tej niezwykłej układanki także 
na planie mojego wewnętrznego obrazu zo-
stały ułożone .
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SEN O PIRMASENS 

To miała być podróż sentymentalna . Po 
latach nieobecności znów spacerowałam po 
dobrze znanych a mimo to innych, zmoder-
nizowanych i jeszcze piękniejszych uliczkach 
Saarlouis, odwiedziłam pamiętający rzymskie 
czasy Trier, płynęłam stateczkiem po malow-
niczym zakolu Saary…

Lecz nie o  wrażeniach z  podróży chcę 
pisać .

Podświadomie pragnęłam wrócić do 
Pirmasens . Zapamiętałam to dziwne uczucie 
radości, łomot serca, wrażenie, że znam to 
miejsce, kiedy znalazłam się na pustym, cen-
tralnym, jak mi się wydawało, placu miasta . 
Obraz tego miejsca tkwił w moim umyśle, 
wiązał się z niezrozumiałą emocją .

Wiedziałam, że tym razem pojadę do 
Pirmasens .

Chcę przywołać tę jakby zatrzymaną w 
kadrze umysłu historię .

Na początku lat dziewięćdziesiątych 
minionego wieku mieszkałam w Niemczech, 
w nieco sennym, urokliwym Saarlouis . Gdy 
spojrzało się na mapę Europy Zachodniej, to 
miejsce jest w samym jej centrum . Do wielu 
stolic i krajów miałam po prostu blisko . Gdy 
pozwolił czas, podróżowałam, zwiedzałam, 
poznawałam smaki, zapachy, kolory nowych 
miast i regionów . Dosłownie, bo właśnie zmy-
sły utrwalają w mojej pamięci ducha miejsca . 
Gdy patrzę z  perspektywy lat zlepek tych 
wszystkich odczuć, a  także zdjęcia, zapisane 
nazwy przywołują wspomnienia…

Niestety obrazy z upływem czasu zacierają 
się i blakną .

Chociaż są wyjątki, jak Pirmasens .
Skąd wracaliśmy - nie pamiętam . Do domu 

było jeszcze około stu kilometrów, a po drodze 
napisy kierujące do miejscowości Pirmasens . Ta 
nazwa często przewijała się na przydrożnych 
tablicach . Autostrady prowadzące z północnego 
zachodu na południe kraju lub odwrotnie prze-
biegały obok tego miejsca . Oboje z mężem by-
liśmy zmęczeni i chcieliśmy napić się kawy . To 

taki nasz rytuał na uzasadnienie przystanku…
Wystarczyło hasło . Z trasy szybko wjechaliśmy 
do miasteczka na rozległy, zbudowany na planie 
prostokąta rynek .

Pośrodku okazałego placu stała duża bu-
dowla podobna do dawnych kupieckich hal . 
Panował bezruch i  jakaś niezwykła pustka . 
Gwałtownie pociemniało i  wiatr, gwiżdżąc, 
rozhulał się na rynku . Dźwięki potęgowały 
się odbijając od metalowych szyldów i przed-
miotów . Stałam pośrodku jak zaczarowana .

Czas na chwilę zatrzymał się . Pod nogami, 
jak w tańcu, wirował piasek kłując moje gołe 
łydki i stopy .

Miejsce wydawało mi się dziwnie znane 
i bliskie .

Nie mogłam się ruszyć, a  jednocześnie 
ciągnęło mnie, aby zajrzeć do intrygującego 
obiektu na środku rynku, gdzie spodziewałam 
się obecności kawiarenek i ludzi . 

Ta pustka, niespodziewana szaruga spra-
wiły, że mąż zmienił plan i zaczął naglić, by 
jechać dalej, do domu . 

Tak się stało . Szłam do samochodu 
z  oporem, nie mogąc uwolnić się od tego 
niezrozumiałego uczucia: ciekawości, smutku, 
tęsknoty… straty? 

Obraz pustego, bezludnego rynku powra-
cał do mnie . Mówiłam wtedy: muszę się kiedyś 
wybrać do Pirmasens .

Pytano – dlaczego?  
Nie umiałam odpowiedzieć . Próbowałam 

uzasadniać, że inne, nostalgiczne, dziwnie zna-
jome, że czułam trudne do nazwania uczucia 
i emocje?

Mąż nie miał podobnych wrażeń ani 
refleksji .

Ale ja bardzo chciałam jeszcze raz stanąć 
pośrodku placu…w Pirmasens .

Do podróży przygotowałam się staran-
nie . W internecie znalazłam obszerne dzieje 
regionu, jego mieszkańców, burzliwe wojenne 
historie i mniejsze konflikty przygranicznego 
miasta garnizonowego .

Uzgodniłam z partnerem, że poświęcimy 
na tę wycieczkę cały dzień .
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Było pięknie, jak tylko potrafi być w 
słoneczny, lipcowy dzień . Mężowi udzielił 
się nastrój oczekiwania na coś niezwykłego . 
Przestudiowaliśmy mapy, by jechać tą samą 
trasą . Podróż szybko mija, jeszcze trzydzieści, 
dziesięć, trzy kilometry . Jesteśmy . Wjeżdżamy 
do miasteczka .

Tylko to nie jest to samo miejsce!
Nowoczesność przeplata się z odrestauro-

wanymi z pietyzmem zabytkowymi budynka-
mi śródmieścia . Tłumy ludzi przemieszczają 
się . Zgiełk, wielojęzyczny gwar, ruch, życie . 
Nowoczesne sklepy, piękne, nawiązujące do 
dawnej świetności rozwiązania architekto-
niczne . Krążymy wokół . Tylko dlaczego moje 
serce chce wyskoczyć z piersi? Coś wewnątrz 
krzyczy: to tutaj . Za tymi kamienicami będzie 
plac . Jeszcze tylko schody .

 I  znów rozczarowanie . Dla mnie 
niezrozumiałe jest wewnętrzne drżenie, 
kiedy zbliżam się do centrum, do serca 
miasta . Siadamy w jednej z  kawiarenek 
naprzeciw fontanny, która spływa łagodnie, 
kaskadami stopni . Kupujemy plan miasta . 
Szukamy na mapie dużego placu . Nie 
ma . Pytamy kelnerek, mieszkają tu od 
urodzenia . Zaczepiamy przechodniów, 
słuchają z niedowierzaniem . Tu, w Pirmasens, 
nikt nie zna takiego placu .

Oddalamy się od śródmieścia, przemiesz-
czamy autem i pieszo . Szukamy metodycznie, 
kwartał po kwartale zapamiętanego widoku .

Zrezygnowani siadamy na kamiennym 
murku . W głowach – chaos .

Myśli, znaki zapytania są natarczywe . Czy 
to prawda, czy wyobrażenie, teraźniejszość czy 
przeszłość? Co jest pewne?

Wreszcie coś w rodzaju ulgi, zrozumienia .
Czyż własne serce nie jest najlepszym 

przewodnikiem? 
Wtedy, przed kilkunastu laty, tu w Pir-

masens, w jego zabytkowej części przez kilka 
chwil znalazłam się jakby w szczelinie, w 
zagięciu czasu…

I  chyba kiedyś, dużo wcześniej też tu 
byłam . Na pewno byłam!

Czas nie musi być tylko linearny . Takim 
uczyniono go w średniowieczu, dla wygo-
dy i  chronologii . Przeszłość, teraźniejszość 
i  przyszłość może być jedną z  możliwych 
konfiguracji lub nawet iluzją . I wszystkie te 
czasy mogą koegzystować jednocześnie . Wszak 
to fizycy kwantowi uważają, że wszystko, co 
jest możliwe, istnieje obok siebie, że cząstki 
elementarne przenoszą się do alternatywnego 
świata .

Tu – w Pirmasens – doświadczyłam „nie-
znanego” .

Spędzamy ten dzień w tym ładnym, ko-
lorowym, ludnym mieście .

Pozostanie niezwykłym przeżyciem .
Zamykam ten rozdział .

STARA KOBIETA I ŚMIERĆ

Noc od dawna otula ziemię ciemnym płasz-
czem .

Sypialnia jest przestronna, małżeńskie łoże 
szerokie i wygodne . Kobieta nie może spać . Prze-
wraca się z boku na bok . Myśli kołaczą w głowie . 
Jest o tym, co wydarzyło się dzisiaj i wspomnienia 
z  głębokiej przeszłości . Natrętnie wciskają się . 
Już wydawało się, że zaśnie, że odpłynie w senny 
niebyt .

Dzień był męczący . Ogród wymaga troski, 
codziennych zabiegów, lecz odwdzięcza się ulot-
nością kolorów, soczystością i smakiem owoców . 

Wyciąga chwasty i toczy z sobą dialog .
Lubi tak rozmawiać . Uważa, że jeśli głośno 

i  jasno nazwie to, co dręczy i  zaprząta głowę, 
to pomniejszy ciężar swoich trosk, oddając je 
szumiącym potakująco gałęziom na drzewach .

Kobieta sztywnymi od pracy rękami nakrywa 
na głowę kołdrę . Chce odgrodzić się od dźwięków 
dobiegających z sąsiedniego pokoju .

Kłębiące myśli są coraz bardziej nachalne, 
wyraziste . Zaczyna się złościć .

Jest przecież zmęczona, chce się wyspać . Do 
tego głosy zza drzwi, irytujące, głośne . W telewizji 
sprawozdawcy emocjonalnie komentuje kolejne 
fazy meczu . Jeszcze mocniej przyciska kołdrę do 
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uszu . Stary, naścienny zegar odmierza godziny… 
Jest północ . Siada na łóżku . Serce kołacze głośno, 
nierówno . Już wie, że teraz będzie trudno przy-
wołać sen .

Usadawia się w wygodnej pozie . Wejdzie w 
głęboki oddech . Skupi się na tych dwóch fazach: 
wdech – wydech, wdech – wydech . To przecież 
cała filozofia życia: wdychasz – wydychasz – żyjesz .

Po kilkunastu minutach uspokaja się . Dźwięki 
zza ściany przestają przeszkadzać . Nastrój robi się 
bardziej refleksyjny . Powracają myśli…

Coraz częściej myśli o  śmierci . O  swojej 
śmierci . 

Nie dlatego, że czuje się szczególnie źle, że 
niewydolne serce boleśnie ściska klatkę .

To coś jest jak przeczucie, jak muśnięcie, jak 
przywołanie . 

Oswoiła te myśli . W jej życiu było wiele wy-
darzeń, gdy ocierała się o śmierć, ale wtedy nie 
miała tej gotowości . Za to wiele planów, marzeń, 
niedokończone sprawy…

I wielki apetyt na życie, na bycie, działanie, 
na radość .

Czy je realizowała?
Tak, chociaż dla niektórych spraw zabrakło 

determinacji i wytrwałości .
Może wiary, że uda się?
Dziś, gdy myśli o  śmierci potrafi z pokorą 

powiedzieć: nie moja wola, ale Twoja, Panie!
Czy na pewno jest ta zgoda? 
Wsłuchuje się w siebie, w wewnętrzny szept…
 Kiedyś przed laty, po złych prognozach na 

wyleczenie, po diagnozach nie dających nadziei 
na przeżycie robiła rozrachunki z przeszłością, co 
trzeba koniecznie wykonać, co zamknąć, a czego 
nie da się odkręcić . Bilans nie był zły, lecz w głębi 
czuła wielki żal i szloch, ukryty, schowany, nigdy 
nie wyłkany .

Jeszcze później poddała się nurtowi życia, 
inaczej ustawiła priorytety .

I próbowała spłacać swój dług . Tak nazywała  
dany na nowo dar istnienia . Cieszyła się z drobia-
zgów, dziękowała za mijający czas, pochylała nad 
opadłym liściem, niezwykłym kamieniem, łowiła 
dźwięki, cienie, drgnienia serca . 

Znowu ta poezja – pomyślała . Ale przecież tak 
to czuje, podniosłość chwili, niezwykłość aury . 

Nieraz patrzyła na kołujące w powietrzu ptaki 
i zazdrościła skrzydeł, na których można ulecieć . 
Tak kojarzyła swobodę, wolność, pasję .

Uczyła się też pomagać chorym i cierpiącym . 
Na jednym z kursów światowej sławy psycho-
onkolog, jak go przedstawiano, zaproponował 
uczestnikom medytację oswajania śmierci .

W tym wyobrażeniu trzeba było zwizualizo-
wać czas odchodzenia, wiek, miejsce, sytuację .

Jej obraz był piękny, pełen ciszy, wewnętrzne-
go spełnienia i zgody, by odejść razem z letnim 
wieczorem . 

Z tamtej perspektywy to był odległy czas .
Teraz – nie . Tamta wizja często powraca . 

Także teraz .
Czy na pewno nie boi się przejścia w inny 

wymiar?
Czy na pewno jest gotowa, by zamknąć 

ziemski rozdział?
Bez słowa, bez pożegnań… 
Bez wyjaśnień, które nie będą brzmiały praw-

dziwie, które mogą zaboleć, które tak trudno 
wytłumaczyć?

Serce tyka jakby wolniej, spokojnie .
Czuje przyjemne ciepło . Rozchodzi się po 

całym ciele .
Jest dobrze .
Chwilę później przenikliwy chłód .
I nagły, ostry, niemożliwy do wykrzyczenia 

ból .
Ten ból jest wszędzie, cała jest bólem, wszech 

obezwładniającym…wszech obecnym .
Drętwienie skóry przemieszcza się wolno, 

wolniutko od stóp, łydek coraz wyżej, wyżej, 
wyżej, do głowy, do czubka głowy .

Już nie boli .  Nie boli…
Czuje błogość, czuje lekkość .
Lekkość bytu … a może …niebytu .
Spogląda w przestrzeń, niebo mieni się 

purpurą zachodzącego słońca, barwy jaśnieją, 
rozświetlają, bledną . Obraz rozmywa się .

Wokół przenikające wszystko światło . I cisza . 
Wyczuwa wokół przyjazną obecność .

Jest pokój i zgoda na wszystko, co się wydarza .

Ida Jadwiga Łubińska
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1Strzelam ogniem pojedynczym . Nie 
dlatego, że oszczędzam naboje . Wypatruję 
rozbłysku strzału i walę w jeden punkt . Nawet, 
jeśli „duch”2 strzela przez szczelinę miedzy 
skałami, mimo wszystko jest szansa trafienia .

Granatnik AGS3 milczy . Naim patrzy na 
mnie z oczekiwaniem, jakby się spodziewał, 
że zaraz zdejmę panamę4 i gestem iluzjonisty 

1  Pierwodruk w: „Miesięcznik Prowincjonalny”, nr 2 
(137), Radom, III – IV 2013, s . 23 – 25 . 

2 „duch” – Mudżahedin (arab . święty wojownik), 
przez żołnierzy rosyjskich w Afganistanie nazywany 
duszmenem, krócej duchem .

3 Automatyczny karabin rosyjskiej produkcji strzela-
jący granatami o oznaczeniu AGS -17 „Płomień” . 

4 Kapelusz maskujący z drelichu używany przez żoł-
nierzy .

wyciągnę stamtąd taśmę załadowaną 
„wogami”5 .

– Nie ma i nie będzie – mówię mu tonem 
sprzedawczyni z mięsnego, której skończyła 
się kiełbasa .

Naim delikatnie klepie tył AGS-a, jak 
poklepuje się psa, zdejmując z niego obrożę 
i pozwalając mu biegać . A potem kładzie się 
na plecach . Dziwnie wygląda żołnierz, który 
leży pod ostrzałem nie brzuchem do ziemi jak 
wszyscy, a twarzą do góry . Niezwykły obraz . 
Ten epizod zapisał się w mojej pamięci właśnie 
jako obraz .

Przeturlawszy się kilka razy po ziemi, 
Naim zatrzymuje się w pobliżu mnie . Prosi 
o automat .

– Zaraz zwrócę .
Daję z ociąganiem . To jedyny raz, kiedy w 

czasie walki oddaję swój karabin w obce ręce .
W tej chwili zmieniam się w nagiego 

mężczyznę, na którym legły tysiące spojrzeń . 
Bez karabinu czuję się absolutnie bezbronny . 
Chociaż tak naprawdę automat w żaden 
sposób nie może mnie obronić przed wrogimi 
kulami . Byle jaki duży kamień czy drzewo, za 
którymi mógłbym się ukryć, byłby znacznie 
lepszy w tym celu . Przeciwnik prowadził 
ogień na tyle silny, że wstrzymywał od 
ataku cały nasz batalion (jakichś trzystu 
żołnierzy), ratunkiem było tylko to, że 
odległość, z  której się ostrzeliwaliśmy, nie  
pozwalała stukać precyzyjnie . I  oni, i  my 

5 Nabój o symbolu WOG-17 do granatnika automa-
tycznego AGS .  

Wasyl Słapczuk

ŻYCZYSZ SOBIE KULI W ZADZIE 
– WITAMY W DŻALALABADZIE…1

(Fragment afgańskiej epopei Wasyla Słapczuka „Księga zapomnienia”  
w przekładzie Wojciecha Pestki)
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szliśmy na ilość – na szkwał . Strzelało do 
mnie (albo w moją stronę), bez wątpienia, 
nie mniej niż dziesięciu gości (przeklęty 
AGS zwrócił ich uwagę i  „gasili” punkt) . 
To, czy odstrzeliwuję się, czy wymachuję 
liściem łopuchu – nie robiło różnicy . Wtedy 
nawet świetnie to rozumiałem . Do tego, żeby 
poczuć się pewnie, bardzo mi brakowało w 
rękach automatu .

Karabin daje złudzenie bezpieczeństwa, 
pozwala wierzyć, że z bronią jesteś w stanie 
kontrolować sytuację .

Naim wraca rzeczywiście dosyć szybko . 
Jednak bez mojego automatu . Ale z cudzym 
karabinem maszynowym .

– Gdzie automat? – Czuję strach .
Ogania się .
– Zaraz przyniosą .
Gotuje się do strzelania .
– Skąd wziąłeś maszynowy karabin?
– Stamtąd .
Puszcza pierwszą serię .
Później przyłącza się do nas plutonowy . 

Zastępuje Naima za karabinem maszynowym, 
a  Naim gdzieś znika . A  później tak samo 
przepada Płaszkow . Strzelając w przerwach 
między seriami, słyszę, jak z tyłu w krzakach 
klną na właściciela „kaemu” (wydaje się, 
że to był Turkmen z  siódmej kompanii), 
starając się zmusić go do wyjścia z kryjówki 
i  zajęcia swojego miejsca . Nic z  tego nie 
wyszło . Przez jakiś czas byłem kaemistą, 
dopóki ktoś, nie pamiętam kto, nie zwrócił 
mi mojego automatu i z czystym sumieniem 
nie opchnąłem komuś, nie pamiętam komu 
(ale nie właścicielowi), cudzego karabinu 
maszynowego .

A  pistoletu to nawet w rękach nie 
trzymałem .

Chociaż zgodnie z  rozkazem chorążego 
Bludonowa – powinienem .

Kiedy obecni byli obydwaj dowódcy 
plutonu, to zazwyczaj dowodził nami nasz 
chorąży (przed 23 lutym awansowano go 
na stopień starszego chorążego) . Był starszy 
wiekiem, bardziej doświadczony i surowy . Był 
już ranny, miał medal „Za  odwagę” . Tak więc 
wydał rozkaz, żeby w nocy każdy, kto idzie do 
latryny, brał z  sobą pistolet, ponieważ były 
przypadki znikania żołnierzy bezpośrednio 
z obozu .

Żeby dotrzeć do żołnierskiego klozetu, 
trzeba było wydostać się spomiędzy namiotów, 
przejść przez niewielki plac, który graniczył 
z  jakimś bagnem porosłym oczeretem 
i tatarakiem, czymś gęstym i wysokim, gdzie 
i za dnia mogły siedzieć „duchy” . Latryna ta 
być może miała coś wspólnego z  tą, którą 
Remarque opisał w książce „Na zachodzie bez 
zmian”, jednak w niczym nie przypominała 
tych japońskich toalet, o  których pisał 
Tanizaki w eseju „Pochwała cienia” . Tanizaki 
zwyczajnie dał się zauroczyć: „Pomieszczenia 
na herbacianą ceremonię także posiadają 
swoje dobre strony, ale japońskie ubikacje 
urządzone są tak, żeby w nich mogła 
odpoczywać dusza” . Otóż tak, nic dodać, 
nic ująć . I trochę dalej: „Trudno przekazać 
słowami ten nastrój, gdy przebywając tutaj 
w półmroku, ledwo-ledwo rozjaśnionym 
wydobywającym się z  papierowych ram 
światłem oddajesz się marzeniom albo 
rozkoszujesz się przez okno widokiem sadu . 
Pisarz Soseki6 za jedną z  przyjemności 
uważał czas spędzony w toalecie o poranku 
i nazywał to równowartością fizjologicznego 
szczęścia . Dla osiągnięcia tego zadowolenia 
nie ma bardziej odpowiedniego miejsca od 
japońskiej toalety…” A oto Remarque: „Po 
prawej stronie polany wystawiona duża 
żołnierska latryna – solidnie zbudowana 
zadaszona konstrukcja… Do tej pory 
pamiętam, jak się wstydziliśmy na początku, 
6 Muso Soseki – (1275 – 20 października 1351) bud-

dyjski mnich i nauczyciel Zen .
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kiedy jako poborowi zamieszkaliśmy  
w koszarach i przyszło nam po raz pierwszy  
skorzystać ze wspólnego wychodka . Drzwi 
tam nie ma, dwudziestu ludzi siedzi jeden 
obok drugiego jak w tramwaju . Można 
ich objąć jednym spojrzeniem – przecież 
żołnierz zawsze powinien pozostawać pod 
nadzorem” . Podobny motyw znajduję w 
„Dziennikach dziwnej wojny” Sartra, który 
pisze, że wojenny wysiłek nie przynosi żadnej 
radości, jako że jego głębszy sens polega na 
bezsensie i  śmierci, tak więc człowiek nie 
może szukać ratunku w idei pracy i pozwolić 
odnosić się do siebie jak do maszyny: 
„Jednak nasza nagość maszyn – nie jest 
ludzką nagością, nagością przyrodzoną . Na 
przykład, jesteśmy zmuszeni do grupowego 
załatwiania naszych fizycznych potrzeb . Ale 
to wypróżnienie się maszyny jest poniżające 
dla ludzi . Stąd charakterystyczna zuchwałość 
– wszyscy pierdzą i  odbekują w świetle 
dnia . Piotr pierdnie . I  rzuci od niechcenia 
„pardon” . Dlatego, że to może wyprowadzić 
z równowagi innych . Jednakże ani trochę nie 
czuje się zmieszany objawami swojej słabości . 
Czyż wczoraj on nie srał obok mnie? W 
stosunku jeden na jednego przebywamy w 
stanie nieustającej nagości . Ale to nie nagość 
atlety a nagość mięczaka czy ślimaka . Nagość-
słabość – wstydliwe ślinienie . Kiedy do tego 
przywykasz, zażenowanie w pełni zanika” . 
I trochę dalej – o samotności bez możliwości 
osamotnienia: „Człowiek wszędzie odczuwa, 
że go widzą, podglądają, podsłuchują, w tym 
bez szczególnej uwagi – wszędzie człowieka 
zabijają w jego samotności i przeszkadzają w 
tym, żeby samotność stała się pozytywnym 
źródłem jakiejkolwiek korzyści czy jakiejś 
refleksji” . 

Jak widzimy, dla Europejczyka (w 
szczególności inteligentnego) żołnierski 
kolektywizm jest trudny . To nie dziwne nawet 
nam, chłopcom, którzy wyrośli w krainie 

„kołgospów”7 i komunalnych kwater, „trudno 
było porzucić zwyczaj uważania siebie za 
człowieka”,  i przymusić się do przejścia przez 
„odwyk” . W tym, jednak, wszyscy jesteśmy 
podobni . A różniliśmy się, być może, kulturą 
bycia na co dzień . Zrozumiałe, jak w czas 
pokoju tak i na wojnie .

Remarque – uczestnik pierwszej 
światowej . Zwróć uwagę, żołnierski wychodek, 
który opisuje, znajduje się w przyfrontowej 
strefie, a jako że front ciągle się przesuwa w 
rezultacie ataków i odwrotów wojska, jasne, 
że to tymczasowa budowla, przedstawiona 
jednak jako „Po prawej stronie polany 
wystawiona duża żołnierska latryna – solidnie 
zbudowana, zadaszona konstrukcja…” . 
Nasza latryna wyglądała tak: dół zakryty 
siak-tak zbitymi deskami, dookoła którego 
na żerdzi była rozpięta nawet nie brezentowa 
płachta, a jakaś, w wielu miejscach porwana, 
brudno-szara szmata . Jej rola sprowadzała się 
jedynie do wyznaczenia granic wychodka, 
jako że wysokość tej zagrody była na tyle 
niewystarczająca, że nawet w położeniu 
kucznym makówa wystawała ponad górną 
krawędź . Tak więc, za japońskim przykładem, 
można było rozkoszować się chmurkami 
na niebie, krajobrazem wokół, a  nawet 
śledzić przebieg wydarzeń zachodzących w 
namiotowym miasteczku . Zważcie, że to było 
stałe miejsce postoju brygady, na którym 
przebywała ponad rok . Byle kto postronny 
(na ten przykład amerykański szpieg), sądząc 
po wyglądzie toalety, mógłby wyciągnąć 
wniosek, że sowieckie wojska w Afganistanie 
nie mają zamiaru zatrzymywać się na długo, 
inaczej musiałyby zadbać o ludzkie warunki 
bytowania żołnierzy . Do rzeczy, w ciągu pół 
roku aż dwa razy zaprowadzili nas  do łaźni… 
ciekawe, czy marines wiedzą, co to wszy? 
I  jak chronią się przed cholerą, żółtaczką, 
dyzenterią (i czym tam jeszcze?), które bez 

7 Gospodarstw kołchozowych . 
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litości kosiły nasz mały kontyngent?
Podział według terminu poboru nie 

był najważniejszy, łączyliśmy się w grupy 
głównie według narodowej przynależności . 
Najpewniej i  najbardziej uprzywilejowani 
czuli się ci, którzy mieli przewagę liczebną . 
Przy czym powyższe nie dotyczyło Kaukazców 
i  Ukraińców . W dziewiątej kompanii 
Kaukazców nie było nawet dziesięciu 
(nawet nie byli jednej narodowości – 
rdzeń tworzyli Czeczeni, do nich przystali 
Kabardyńcy8 i tak dalej; ale nie byli jednego 
„rodu”), jednak tych dziesięciu wojaków 
kontrolowało całą kompanię . Odnośnie 
Ukraińców, w batalionie uzbierało się ich 
dostatecznie wielu, by mogli „wyznaczać 
pogodę”, jednakże nikt na ich cześć nie 
świętował . Liczebność Ukraińców w trzecim 
batalionie w żadnych okolicznościach 
nie była w stanie przekształcić się w siłę . 
W tym rozumieniu Ukraińcy wprawiali 
„naród” w zdumienie . Po przejściu do 
rezerwy „dziadków”, Ukraińcom z naszych 
dwóch plutonów przytrafiła się przykra 
niespodzianka: „młodzi” Uzbecy, uzyskawszy 
wsparcie Uzbeków z całego batalionu, zabrali 
się do aktywnego ich wypłaszania . Jak już 
wspomniałem, Ukraińców w batalionie 
było dostatecznie wielu, aby zdobyć się na 
godną odsiecz przeciw obojętnie komu . 
Jednak Ukraińcy i  w czasie pokoju są 
niezbyt solidarni, kiedy nawet sąsiadowi 
obijają mordę, a  ciebie nie ruszają i  jest 
szansa, że zostawią w spokoju, w takich 
wypadkach Ukrainiec tradycyjnie wycofuje 
się na bezpieczną odległość . I nie dlatego, że 
bardziej tchórzliwy od Uzbeka, a  dlatego, 
że nie ma pewności, no, żadnych podstaw, 
by myśleć, że Ukrainiec, którego teraz biją 
i któremu on, jako jednemu ze „swoich” w 
zasadzie jest gotów przyjść z pomocą, gdyby 

8 Kabardyjczycy – mieszkańcy Kabardo-Bałkarii leżą-
cej na terenie Rosji zaliczanej do narodów kauka-
skich . 

tylko wiedział, że ten, kiedy przyjdzie jego 
kolej, ujmie się za nim . Zatem o ile dokładnie 
wie (zresztą, potwierdzają to jedynie ci, 
których biją, a każdego Ukraińca bodaj raz  
bili „obcy” na oczach innych Ukraińców, więc 
tak i ukonstytuował sie ten aksjomat, jakiego 
żaden Ukrainiec, który patrzył na bicie 
krajana, nie odważył się zakwestionować), że 
ten nie zrobi tego, dlatego sam nie przyjdzie 
mu z pomocą . Więc batalionowi Ukraińcy 
tak zareagowali . Jakkolwiek, podobna reakcja 
miała miejsce na przestrzeni całej historii 
naszej nacji . Jak inni? Nie biorąc pod uwagę 
małych kaukaskich narodów, gdzie wszyscy 
są między sobą spokrewnieni i hardo stoją 
jeden za drugim, powiedzmy, że ci sami 
Uzbecy (nacja niezupełnie taka mała), jak 
już Uzbek zorientował się, że w innym kącie 
brygady siedzi inny Uzbek, jego ziomek 
(z jednego okręgu, bo jak z rejonu to ten już 
zupełnie jak krewny) to obowiązkowo go 
odszuka, spotkają się, będą się kontaktować, 
jeden drugiego będzie wspierał – mają to 
we krwi . Kiedy Ukrainiec przypadkiem 
trafi na „swojego” w warunkach okrutnej 
rzeczywistości (a pamiętacie, że Ukraińcy w 
batalionie nie królowali), zadowoli się jakimś 
pytaniem, kiwnie głową, jeśli to prawdziwy 
Ukrainiec, to obowiązkowo coś obieca – 
i wszystko, a przy następnym spotkaniu może 
się przywita, a może nie (nie przesadzam), 
a  żeby już gdzieś iść, szukać „swojego” – 
z  jakiegoś powodu Ukrainiec nie czuje 
takiej potrzeby, bez trudu może przeżyć bez 
„swoich” . Pośród „dziadków” batalionowych 
było kilku wołyniaków, ale nie wszyscy oni 
nawet się do mnie przyznawali, chyba dlatego, 
że nie rozdawałem słoniny, a  opiekować 
się mną – bliższa ciału koszula . Jedynie 
korzyść mogła przypomnieć Ukraińcowi 
o  solidarności ze „swoimi” . Powiedzmy 
„dziadki” Ukraińcy z mojego pododdziału, 
miałem kilka niezależnych propozycji tego 
rodzaju, każdy podchodził i  proponował, 
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bym oddał swój żołd (szeregowym wypłacali 
zdaje się dziewięć talonów i  dwadzieścia 
kopiejek) nie byle komu a  jemu właśnie, 
jak swój swojemu, mówiąc, wszystko jedno, 
i  tak świstaki zabiorą . Muszę się przyznać, 
że i  ja też byłem pozbawiony sentymentu 
do „swoich”, było mi absolutnie obojętne, 
komu dostaną się moje talony . Taka więc 
mentalność . Gwoli sprawiedliwości dodam, 
że i wśród innych nacji trafiały się negatywne 
przykłady w tym temacie, a i Ukraińcom też 
niekiedy zdarzało się zadziwiać innych swoją 
siłą i jednością . 

Pewnego razu przekazano mi, że pod moją 
nieobecność szukał mnie jeden z „naszych” . 
Nie znałem tego chłopaka, to moja mama 
jakoś zgadała się z jego rodzicami (byliśmy 
z sąsiednich wsi, z jednego „kołgospu”) i oni 
napisali mu o mnie, a później mama napisała 
mi o nim . Saszko pełnił służbę „zamkoma”9 
w plutonie specoddziału przy sztabie brygady, 
przechodził do rezerwy i chciał wsadzić mnie 
na swoje miejsce .

Kambułat, „zamkom” mojego plutonu, 
wziął mnie na rozmowę:

– Jesteśmy rangersami, to od nas zaczyna 
się armia i  na nas kończy . Popatrz na 
ordery naszych generałów, to my na nie 
zapracowaliśmy . Chcesz zamienić nasz 
żołnierski honor na psie legowisko pod 
sztabowym progiem – pójdziesz do ochrony 
tych nikczemnych mętów? 

Całe to jego gadanie, chociaż i  miało 
jakieś podstawy, jednak obliczone było na 
poczucie honoru grupy . Kiedy na kabulskiej 
drodze nasz pododdział (gruba przesada, było 
nas tylko czterech) osłaniał odwrót kolumny 
i w nasz BWP10 trafili z granatnika, Kambułat 
nawet nie odpowiedział ogniem . Później 
mówił, że się modlił i żegnał z najbliższymi, 

9 Zamkom – skrót od stopnia zastępcy komendanta .
10 BWP – bojowy wóz piechoty, opancerzony trans-

porter gąsiennicowy .

a ponieważ jest Inguszem i ma stosunkowo 
dużą rodzinę, to zajęcia starczyło mu na całe 
starcie . Kambułat nie był tchórzem, ale zbierał 
się do rezerwy (rzeczy rezerwistów – pagony, 
naszywki na wyłogi i  takie tam pierdoły, 
których nakupili  w Kabulu – pływały w 
oleju pod moimi nogami), wyjście do cywila 
było na tyle bliskie, że pragnienie powrotu 
do domu w tym momencie paraliżowało 
jego wolę . Zdarza się, że łapie i odważnych 
żołnierzy . Ogień prowadziliśmy we dwóch: 
Jakow – celowniczy – z  armaty i  karabinu 
maszynowego, i ja z automatu (przez górne 
włazy prawego desantu), mechanik-kierowca 
manewrował . Po wybuchu (przed moimi 
oczami jakby słońce rozpadło się na kawałki, 
nie spłonęliśmy tylko dlatego, że granat trafił 
w silnik, a nie w wieżę czy zbiornik paliwa, 
ale dymu było od cholery) pojazd zamarł, 
wieża też, zaklinowała ją pokrywa włazu (tych 
włazów w BWP-ie – bez liku), którą wybuch 
wcisnął pomiędzy podstawę wieży i korpus 
pojazdu . Teraz ostrzeliwałem się tylko ja ze 
swojego automatu . Było oczywiste, że jeśli 
wieża nie ożyje – po nas . Żadna ludzka siła 
nie może się równać z siłą, która wstrząsnęła 
naszym pojazdem . Rebrystę11 odrzuciło na 
dziesiątki metrów . Po tym nagle staje się 
jasne, że siedzisz nie w żelaznym pudle, a w 
skorupce jajka . Uczucie bezpieczeństwa, 
ukrycia za pancerzem, znika całkowicie . 
BWP widnieje na drodze niczym zbiorowa, 
polowa mogiła . Musiałem naprawić szkody 
wywołane wybuchem . W innych warunkach, 
być może, gdybyśmy wszyscy we czterech 
połączyli siły i  pomnożyli je, używając 
koniecznych przyrządów, nie udałoby się 
zrobić tego, co jakimś cudem uczyniłem 
w pojedynkę, do tego gołymi rekami, bez 
żadnych narzędzi . Wyrwałem tę przeklętą 
pokrywę z  metalowych kleszczy, wieża 
ożyła . To pozwoliło nam przetrwać pewien 

11 Rebrysta – osłona przeciwpancerna, która przykry-
wa silnik .
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czas, w którym kolumna oddaliła się na 
bezpieczną odległość i po nas wrócił jeden 
BWP z  naszego batalionu z  dwoma BTR-
ami12 (Kambułat wezwał je przez radio) . 
Mimo, że nasza bojowa moc znacznie 
wzrosła (całe to wojsko grzało ze wszystkich 
rodzajów broni), huragan ognia ze strony 
przeciwnika także nie ustawał i  się nie 
zmieszał . Nasz pojazd trzeba było wziąć na 
hol . Jamszynieckij, mechanik-kierowca BWP 
z trzeciego pododdziału z jakiegoś powodu 
nie podjechał dostatecznie blisko, nos jego 
pojazdu znajdował się kilka metrów od burty 
naszego BWP-a, wygramolił się przez właz, 
zaczepił jeden koniec holu za hak na swojej 
maszynie, drugi koniec holu rzucił na ziemię 
(wszystko to pod gradem kul) i  jak mógł 
najszybciej, schował się za pancerz . Teraz 
drugi koniec holu trzeba było zaczepić za 
hak naszego BWP-a, zrobienie tego należało 
do mnie . Już byłem gotów wystawić swoją 
dupę pod kule („Życzysz sobie kuli w zadzie/
Witamy w Dżalalabadzie”), ale Kambułat 
postanowił mi coś wyjaśnić, drzwi lewego 
desantu były nieco uchylone, słuchałem 
dowódcy i nie mogłem pojąć, o co mu chodzi 
(jakby zwracał się do mnie po chińsku), aż 
w końcu do mnie dotarło, że mi radzi (to 
jego krasomówstwo nie składało się w żaden 
rozkaz) zrobić to, co i  bez jego zachęty 
zamierzałem .

Później, podśmiewając się trochę, 
spytałem go:

– Co, nie mogłeś po prostu powiedzieć: 
zaczep hol?

Wpadając w złość, nawet wspomnienie 
tej przygody było dla niego trudne, wyrzucił 
pod wpływem emocji:

– Jesteś głupi, chciałem, żeby cię nie 
zabili .

Kambułat był z Kaukazu, a ci z Kaukazu 

12 BTR – opancerzony, kołowy transporter piechoty 
używany w rosyjskiej armii .

mają zapalczywość we krwi, szczególnie 
kiedy chodzi o męski honor i wszystko, co 
z nim powiązane . Domyślam się – uważał, 
że to on powinien zaczepić hol, dlatego czuł 
się wobec mnie winny . I prawdopodobnie, 
trochę wobec siebie . 

Wasyl Słapczuk

Wasyl Słapczuk – jeden z najwybitniejszych 
pisarzy ukraińskich, doktor literaturoznawstwa, 
laureat wielu międzynarodowych nagród 
literackich, w tym Państwowej Nagrody 
im . Tarasa Szewczenki (2004) . Walczył w 
Afganistanie . 

Jest autorem książek dla dzieci, rozpraw 
krytycznych o współczesnej poezji, powieści, 
zbioru opowiadań i  tomów poetyckich . W 
2012 roku ukazała się w języku polskim jego 
powieść „Kobieta ze śniegu”. 

W styczniu 2014 roku nakładem 
krakowskiego wydawnictwa „Wysoki 
Zamek” oraz staraniem tłumacza – Wojciecha 
Pestki – ukaże się w Polsce kolejna powieść 
Wasyla Słapczuka – „Księga zapomnienia” – 
oparta o osobiste doświadczenia wyniesione 
z konfliktu radziecko–afgańskiego, w którym 
Autor brał udział i został ciężko ranny .  
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Jacek Gierasiński

ŚLADEM JUTRA
(fragment)

Osoby :
WARIAT I/ PREZES I/ MNICH I
WARIAT II/ PREZES II/ MNICH II
WARIAT III/ PREZES III/ MNICH III
PIELĘGNIARKA
LEKARZ
SALOWA/ SPRZĄTACZKA
POETA

AKT  I

Dom dla umysłowo chorych. Sala z trzema łóżkami. Na środku stół, na nim leży P i e l ę g n i a r k a i 
obgryza paznokcie. Na drzwiach napis: „Zwalczamy głupotę”.  Ściany białe, na nich wypisane epitety. 
W tle zakratowane okno. Na łóżkach trzech pacjentów. Do sali wchodzi L e k a r z.

LEKARZ
A więc tu jesteś, pani pielęgniarka!

Podchodzi do niej i całuje ją w czoło.
Potrzebna obsługa na czwartej sali . Ten przywiązany narzygał do kaczki .

WARIAT I
Od rana krzyczał, żeby mu podać pavulon .

PIELĘGNIARKA
do L e k a r z a  

Czy ten idiota coś mówił?
Kładzie rękę lekarza na swojej piersi.

WARIAT III
Musicie robić to przy nas? Przecież możecie iść do ubikacji . Tam trochę śmierdzi, ale bezpieczniej .

PIELĘGNIARKA
Panie lekarz! Słyszałeś?! Weź i zatkaj mu tę mordę!

L e k a r z  podchodzi do pacjenta i szarpie go za ucho.

WARIAT I
Panie lekarz! Czy ma  pan władzę, żeby tak traktować słabszego?

PIELĘGNIARKA
śmiejąc się

Aaa… to mi się podoba! Oni próbują coś zrozumieć . A ja właśnie dostałam okres .

LEKARZ
To nie możesz mieć dzieci, a ja bardzo lubię mieć dzieci .
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PIELĘGNIARKA
Pan jeszcze wierzy w dzieci? Jest tylko jeden podział: na małe debile i duże debile, a wszyscy 
nazywają się nieskromnie: człowiekiem! . . Byłam kiedyś z człowiekiem w kinie i obmacywał mnie 
jak debil . Spuściłam się w majtki .

WARIAT II
Prosty wniosek, że chcą być zwierzyną . Parszywym kundlem albo żmiją . . .

WARIAT III
Ptaszkiem, motylkiem, trawką . . .

WARIAT I
Za godzinę będzie obiad, a pani nie przygotowała lekarstwa .

Wstaje z łóżka i podchodzi do L e k a r z a.
Nienawidzę pańskie drętwe czoło!

Odchodzi i kładzie się pod łóżkiem. Na salę wchodzi S a l o w a.

SALOWA
Mam przeczucie, że coś się zaraz stanie! . .

Podchodzi do P i e l ę g n i a r k i  i szepcze jej coś do ucha. P i e l ę g n i a r k a  śmieje się w głos.

WARIAT II
O czym one tak cicho gadają?

Zbliża się do nich i nadstawia ucho, po czym na głos do wszystkich:
Wiem! Ona będzie miała dziecko!

WARIAT I
Będzie miała dziecko z kochankiem!

WARIAT III
Co? Zgwałcił ją i jest w ciąży?

LEKARZ
Sensacja! Bliźniaki z wujkiem!

PIELĘGNIARKA
Wiecie, co mi ona powiedziała?
S a l o w a  zatyka jej usta i wciska w dłoń stuzłotówkę. P i e l ę g n i a r k a  patrzy na banknot i do 

wszystkich po chwili:
Nic nie powiedziała!

S a l o w a  wychodzi. Wszyscy patrzą na P i e l ę g n i a r k ę, która zadziera głowę do góry z nic 
nieznaczącym uśmiechem.

WARIAT III
No…

WARIAT I
No…

LEKARZ
Czekamy!

PIELĘGNIARKA
Będzie miała dziecko i nie wie z kim! To znaczy - nie jest pewna!
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WARIAT I
A nie mówiłem, że kochanek?!

LEKARZ
Wujek!…

WARIAT III
Mówiłem, że ją zgwałcił!…

WARIAT II
I tak wyjdzie za niego!

PIELĘGNIARKA
Co wy, mężczyźni, wiecie o życiu? . . Wydaje się wam, że rozumiecie, a nie potraficie poradzić sobie 
z kobietą . Łakomie wpatrzeni w pulchne tyłki ślinicie się i ślinicie, siedząc przy butelce!…

WARIAT III
I dlatego najlepiej być idiotą!

LEKARZ
Szanowna pani pielęgniarka! Dla trzeciego izolatka! Być idiotą to najprostsze rozwiązanie . Nie 
mam szacunku dla leniów . Ja kończyłem studia, żeby idiotę zrozumieć .

WARIAT I
Dzisiaj będzie burza . Śnił mi się trup mojej ciotki . Ona zawsze przychodzi przed burzą . Klęka tuż 
koło mnie i ssie duży palec u nogi .

WARIAT II
Tak, to prawda . On się przez sen śmieje . Śpi i się śmieje . To dobre, on się śmieje . Przez sen się 
śmieje!…

LEKARZ
To dobry objaw . Zaczyna być sobą .

WARIAT III
z oburzeniem

Ale on się śmieje!

PIELĘGNIARKA
Każdy się śmieje! Nawet moje cycki . Słońce się uśmiecha i buzia głodna, gdy patrzy na śniadanie .

WARIAT II
Jesteśmy zachwyceni pani cyckami!

Intensywny błysk białego światła

WARIAT II
Jestem znajdą, zerwaną jak grzyb do koszyka . Leżę z wami – zgrzybiałymi  tetrykami .
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WARIAT I
To kto jest koszykiem?

WARIAT III
Podobno diamenty to łzy Boga…

WARIAT I
A grzyby gównem diabła…
Śmiech.

LEKARZ
Nie chcę was straszyć, ale macie zgrzybiałe myślenie . Stare i zatęchłe .

P i e l ę g n i a r k a  wstaje i wychodzi. Zatrzymuje się w drzwiach, odwraca i z szyderczym 
uśmiechem mówi:

PIELĘGNIARKA
Zapomniałam scenariusz do rozmów z wami!

L e k a r z  kładzie się na stole. Kręci się i zmienia pozycję, układa się na miejscu.

WARIAT I
wskazując na lekarza

Wariat!

WARIAT II
Wariat!

WARIAT III
Ssie palec i uważnie przygląda się L e k a r z o w i. Wstaje z łóżka i podchodzi do niego. Pochylając się 

nad nim, uważnie się przygląda i po dłuższym zastanowieniu mówi:
On jest geniuszem!

WARIAT I
Wariat!

WARIAT II
Czekaj… Czegoś tu nie rozumiem . Może ojciec miał rację, bijąc matkę?…

WARIAT I
Dlaczego?

WARIAT II
Mówiła do niego: Gieniuś!

WARIAT I
To co? Też był lekarzem i kładł się na stole?

WARIAT III
Jesteście nienormalni i obojętni na czyjąś krzywdę . On cierpi!
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Patrzy na L e k a r z a  i całuje go w czoło.
LEKARZ

Zrywa się z miejsca, łapie dłonią za czoło i krzyczy:
Chyba zasnąłem!

Wącha rękę.
Czyj to zapach? Tfu! spluwa
Smród nie zapach! Chcą mnie zarazić swoją głupotą!

Wybiega z sali.

WARIAT III
I co narobiliście? Taki brylant!…

WARIAT I
To ty go oplułeś!

WARIAT II
Matka robiła mi kanapki do szkoły . Pluła w dłoń i układała włosy . Ojciec siedział zły w fotelu i 
palił papierosy . Śmierdziały .

WARIAT III
Taki brylant!

WARIAT II
Nauczycielka mnie prześladowała . Mówiła, że nie zdam . Wariatka!!! Piła na lekcjach kawę . Kiedyś 
do niej naplułem .

WARIAT III
Taki brylant!… Łzy Boga!…

WARIAT I
Co, kurwa!? Posrało was? Takie pieprzenie!…

Do sali wchodzi S a l o w a  ze szczotką i wiadrem wody. Wariaci wstają z łóżek i zamieniają 
się miejscami. S a l o w a  moczy ścierkę w wiadrze, wykręca i kolejno podchodzi do każdego,    

obmywając im twarze. Ci prychają , plują i wycierają się ręką. S a l o w a  wrzuca ścierkę do wiadra. 
Kładzie się na stole i wyciera przedramieniem czoło.

SALOWA
Ale się narobiłam!

Zapala papierosa.
Przerwa na śniadanie!  

Zaciąga się dymem i leżąc na wznak, wydmuchuje go mocno w górę. Nagle podnosi głowę i po kolei 
patrzy na każdego z wariatów, którzy jej się przyglądają. Podnosi się. Siada na stole.

A wy co, wymoczki pieprzone? Była toaleta?! To, kurwa, spać!

Światła ciemnieją.

Jacek Gierasiński
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ZAPACH WIERSZA 
(ballada tramwajowa)

Występują:
JACEK GIERASIŃSKI – dalej jako Jacek G ., 
poeta, bez stałej posady
ALEKSANDRA KELLER – dalej jako Alek-
sandra K ., prymuska na etacie
GŁOS KOBIETY – z tramwajowego głośnika 
ARTUR BARCIŚ – jako Artur Barciś
ZYGMUNT „MUNIEK” STASZCZYK – 
jako kontroler biletów

(rzecz dzieje się w mieście powiatowym w 
tramwaju linii nr 3)

Aleksandra K.: (skrupulatnie)
Jestem przygotowana i skasowałam bilet .
Jacek G.: (nonszalancko)
A ja wsiadłem wprost z ulicy . Biletu nie po-
siadam .
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (energicznie) 
Stadion Raków
(słychać szelest rozsuwanych drzwi, szuranie 
obuwia i piknięcie biletowego kasownika)
Aleksandra K.:
Myślisz, że rozmowa w tramwaju wyjdzie nam 
lepiej niż przy kawiarnianym stoliku? Trochę 
się denerwuję . 
Jacek G.: (łagodnie)
O, to nic takiego . Rozmowa pójdzie gładko . 
Przecież jedziemy bez celu .  
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (energicznie) 
Żarecka
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.:
Mieliśmy pomówić o twoich wierszach…
Jacek G.: (znacząco kaszle)
Możemy pomówić i o tym . 
Aleksandra K.:
Ale zanim do tego dojedziemy, najpierw 
drobiazgowo wytknę ci, jak się poznaliśmy . 
Pamiętasz?

Jacek G.: (rozbrajająco)
Nic a nic . Ale chyba w klubie . Miałem już 
materiał do książki i  Wiesiu Kardynał na-
mówił mnie na spotkanie . Prócz Mariana 
Panka i Piekarskiego Władka nikogo więcej 
nie znałem…  
Aleksandra K.: (urzędniczo)
Przypomnę ci, bo twoje pojawienie się w Li-
-TWIE było – lekko mówiąc – irytujące . To 
było w zeszłym roku, chyba na przedwiośniu . 
Przyszedłeś do teatru i  usiadłeś za stołem 
z nadpalonym papierosem . Chyba byłeś wtedy 
leciutko nieobecny . W ogóle nie zwróciłam na 
ciebie uwagi . Ot, myślałam sobie, znów jakiś 
poeta z nadłamanym życiorysem w garści… 
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (energicznie) 
Rakowska
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.:
Prawdę mówiąc, zachowywałeś się wtedy 
grubiańsko . Postanowiłam sobie nie zawierać 
z tobą bliższej znajomości . 
Jacek G.: (z rozbawieniem)
Sądząc po dzisiejszej wycieczce, niewiele zosta-
ło z tamtych obietnic . Proszę, jedziemy sobie 
tramwajem w miasto nieznane . Za oknem 
śnieg prószy i mróz skrzypi pod butem . Może 
jeszcze i wiersz jakiś przysiądzie się do nas na 
którymś z przystanków . 
Aleksandra K.: (kategorycznie)
Nie odbiegajmy od tematu . Potem zniknąłeś 
na dłuższy czas, ja zresztą także nie zwracałam 
na twoją nieobecność szczególnej uwagi . I by-
łoby tak nadal, gdybyś nie pojawił się znów 
w teatrze, w kwietniu, przy jakiejś literackiej 
okazji . Mniejsza o to, jakiej . Istotna rzecz, że 
znów byłeś nieobecny – tym razem zdecydo-
wanie – i  paliłeś te okropne papierosy . Ale 
najgorsze miało dopiero nadejść . 
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (poważnie) 
Bohaterów Katynia
(szelest, szuranie i piknięcie)
Jacek G.:
O! Zupełnie tego nie pamiętam . 
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Aleksandra K.:
Nic dziwnego, że twoja pamięć odmawia 
posłuszeństwa . Też tego pamiętać nie chcę . 
Jacek G.:
A co złego wtedy zrobiłem?
Aleksandra K.:
Zaczepiłeś mnie nieładnie, zwracając się do 
mnie per „Dziecko, właściwie ile ty masz lat 
i co tutaj robisz?” . Odparowałam, że już od 
dawna jestem pełnoletnia . Ale nie dałeś za 
wygraną i z uporem brnąłeś ku mej ripoście . 
Tłumaczyłeś mi z wyższością, że jesteś słusz-
nego wieku, to znaczy dojrzałym mężczyzną . 
„O  tak, istotnie, widać, że jest pan mocno 
posunięty w latach” – skitowałam i odeszłam, 
kłaniając się jednak przy tym grzecznie, choć 
dotknięta do żywego . 
Jacek G.:
O, to był rzeczywiście nietakt z mojej strony . 
Aleksandra K.:
Ale potem… potem zrobiło mi się ciebie żal . 
Jacek G.:
Ostatecznie wszystko skończyło się dobrze . 
Ukazał się tomik, wystartowałem w konkursie, 
urząd miasta przyznał mi nagrodę i jedziemy 
sobie tramwajem przed siebie .     
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (pedantycznie) 
Jesienna… szkoła
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.: (tłumaczy się)
Tak, potem dostałam twoje wiersze do „roz-
prawienia się z twórczością”… To, co znalazło 
się w tomiku, miało być jedynie rekomendacją 
do wniosku o dofinansowanie jego wydania . 
Pieniądze, pieniądze… Nie pisałam dla 
ciebie recenzji . Nie wiedziałam, że te kilka 
moich zdań na temat twoich wierszy zostanie 
włączone do książki jako posłowie . I do tego 
pomiędzy tak znaczącymi tuzami . 
Jacek G.: (wyrozumiale)
Uhm… uhm… Wiesław Kardynał przedsta-
wił mnie bardziej jako osobę, oficjalnie . Wła-
dysław pisał o osiągnięciach, a twoja krytyka 
wnika w sens poezji .
Aleksandra K.: (dociekliwie)
Chciałam zapytać cię o  poetę intuicyjnego, 

o którym pisał Kardynał . O co, o kogo chodzi?
Jacek G.: 
Chodzi o  to, bystre dziewczę, że jestem w 
stanie złapać wiersz z powietrza, z nici paję-
czych . Metafora wchodzi mi w głowę i gra . Nie 
muszę się trudzić nad wierszem miesiącami, 
lecz wiersz ze mnie wyłazi – wiem, że nieładnie 
to zabrzmi . 
Aleksandra K.:
Więc pisanie wiersza nie jest chłodną kalkula-
cją, technicznym składaniem słów?
(pauza)
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (nostalgicznie) 
Jesienna… 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Jacek G.: (po namyśle)
Wiersz musi wypłynąć z wnętrza, musi mieć 
swoją melodię i  ja muszę go czuć . Czasem 
wpada jakaś celniejsza myśl, ale jeśli przez nią 
wiersz traci rytm, wycofuję się z niej . Rytm jest 
dla mnie ważniejszy niż gładkie wyrażenia . To 
płynie . Siądę i czytam . Czasami pojawiają się 
jakieś poprawki . Czasem jakąś bzdurę wykre-
ślę . Ale wiersz jest jak dziecko – przyjmuję go, 
jakim jest . Nauczyłem się dystansu . 
Aleksandra K.:
Gdy czekałam na tramwaj, na przystanku 
przeglądałam raz jeszcze twoje wiersze . 
I „Znajda” zwróciła moją uwagę . Właściwie na 
tej stronie, na chybił trafił otwarłam tomik…
(czyta wiersz)
„znalazłem dzisiaj wiersz
na ulicy
na śniegu leżała
kartka papieru
(…) jeszcze w nim serce
biło gołębie
(…) i umarł wiersz
zziębnięty
samotny
wiersz który kocham
kocham nad życie” 
Jacek G.: (z wyrzutem)
Nie czytałaś wcześniej całego tomiku?
Aleksandra K.: (pewnie)
Czytałam . Ale przecież nie zawsze i nie wszę-
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dzie wiersz brzmi jednako . Czasem zamknie 
się w sobie i  nic nam nie powie . Nie lubię 
czytać na akord, na dzwonek, na już . A dziś 
śnieg zaczął padać i mróz szczypie w policzki . 
Idealna pogoda, żeby znajdę przygarnąć .
Jacek G.:
Ten wiersz pisałem na ulicy, w drodze do 
mamy . Wpadł mi do głowy . To był zimo-
wy wieczór i  śnieg . I  ni stąd ni zowąd, jak 
meteoryt z nieba, wpadła myśl . Czułem to, 
wszystko zaczęło się układać . Staram się zawsze 
nosić ze sobą długopis i kartkę, ale wtedy jak 
na złość – nie zabrałem . Pamiętam ten dzień . 
I zaczęły wychodzić następne wersy… (mówi 
coraz szybciej) zaraz, stop, poplącze się wszyst-
ko i  zapomnę . Więc przyspieszyłem kroku . 
Od drzwi, bez zdejmowania płaszcza – tylko 
kartka, ołówek i zapisywanie . Pisało się samo . 
Tak samo jak wiersz o Jezusie… 
Aleksandra K.: (zaskoczona)
O, i  ten wiersz także zaznaczyłam fiszką!!! 
„Znajomość”…
(czyta)
„miałem kolegę
na imię miał Jezus
(…) a kiedy pierwszy 
rzuciłem kamień
powiedział że ze mnie
myślowy dupek”
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (energicznie) 
Sportowa… 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Jacek G.:
Z tym wierszem było podobnie . Pomagałem 
Wieśkowi Kardynałowi przy remoncie baru . 
Jechałem do niego . Zaczęło się w drodze . 
Znów kartka, długopis, wszystko w biegu . 
Przychodzą takie momenty, że wiersz wypły-
wa . Tak łatwo . Ale potem, kiedy opadnie to 
całe podniesienie, tak trudno uwierzyć, że 
zostało napisane swoją ręką .
Aleksandra K.:
To prawda . W pisaniu dzieje tak, że ono 
otwiera w człowieku jakąś inną jego część, tę 
nieuchwytną . I każde zapisane słowo wzbu-
dza dreszcz, można nie jeść, nie spać i pisać . 
A potem niczego się nie pamięta .   

Jacek G.:
Przechodzi się w inny wymiar .
Aleksandra K.: (reflektuje się)
Zaznaczyłam sobie jeszcze jeden wiersz…
(pauza)
Jaśmin…
Jacek G.: (z westchnieniem)
Czasem piszę też dla kobiet . Zawsze, od dziec-
ka byłem zainteresowany pięknem kobiety, 
lecz spotykam je coraz rzadziej . Życie kobiety 
utwardziło . Współczuję teraźniejszym mło-
dym mężczyznom, że nie mogą spotkać tam-
tych młodych kobiet z przeszłości – delikat-
nych, subtelnych, wstydliwych . To zaginęło . 
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (z rozmarzeniem) 
Wrzosowiak… 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.: ( z wahaniem) 
Nie wiem, czy będziesz chciał odpowiedzieć 
na moje następne pytanie… jak się wyjeżdża 
na emigrację wewnętrzną i  czy trudno jest 
z niej wrócić? 
(pauza)
Jacek G.: (wzdycha ciężko)
…trudne pytanie… myślę, że już się uodpor-
niłem przez te wszystkie lata… dostało się 
mocniej po głowie z różnych stron, w różnych 
sytuacjach, w różnych tematach… tak, potra-
fię zamknąć w sobie… nawet może gdzieś coś 
brzęczeć uparcie za uchem… koncentruję się 
na pracy, na pisaniu, staram się doprowadzić je 
do końca… mam wiele rozpoczętych wierszy, 
w dojrzewalni . Zostawiam je, aby do nich 
kiedyś wrócić . Lubię wracać – do klimatu 
wiersza, jego zapachu, chcę to opisać .    
Aleksandra K.:
Mówisz tak, tak… sensualnie o wierszu, jakby 
w pisaniu było coś jeszcze, nie tylko sama 
myśl . Jeszcze jakiś odruch zmysłów… zapach 
wiersza… dobry tytuł…  
(pauza)
Dziś na przystanku obserwowałam parę star-
szych ludzi . Rozmawiali o życiu, rachunkach, 
sądowych rozprawach, zerwanych relacjach, 
że ktoś, że coś, że po coś… I  pomyślałam, 
że za chwilę wsiądziesz do tramwaju, że za 
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chwilę będziemy rozmawiać o poezji, która 
(na pozór?) jest z innej przestrzeni . Czy poezja 
pozwala być na zewnątrz spraw? 
Jacek G.:
Tego człowiek się uczy . Podczas wieczoru au-
torskiego Bogdan Knop zadał mi pytanie, czy 
poetą się jest, czy poetą się bywa . Ja uważam, 
że poetą się jest, że wcale nie trzeba pisać, żeby 
być poetą . Chodzi o inne spojrzenie na to, co 
nas otacza, rozumienie głębszego sensu spraw, 
nieraz boleśnie doświadczonych na samym 
sobie . Młodość ma to do siebie, że wtedy 
się cierpi . Bo człowiek jest pełen ufności do 
świata, do ludzi, często aż za bardzo . Pamię-
tam, jak mi tłumaczono – „Jacek, nie ufaj tak 
ludziom, nie ustawiaj się do nich z  wiarą” . 
Ciągle jednak pozostawałem uparcie sobą . 
Wiara w człowieka dotąd we mnie nie umarła 
i chyba nie umrze . Choć z czasem człowiek 
się uodparnia . 
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (skrupulatnie) 
Orkana… szkoła… 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Jacek G.:
Boli, ale już nie tak, jak kiedyś bolało…
Aleksandra K.:
Wyzbycie się ufności, byłoby także utratą 
jakiejś części siebie . Tak, to naturalny odruch 
– ograniczone zaufanie – który może uratować 
życie . Ale może to jest właśnie cechą poetów – 
mieć zaufanie do wszystkich . Wystawiać się na 
uderzenie, cierpieć w imieniu milionów… to 
takie konradowsko idealistyczne . Czy nie le-
piej zgodzić się na siebie takim, jakim się jest? 
Jacek G.:
Myślę, że tak . Przede wszystkim należy za-
chować swoją prawość i  wymagać od ludzi 
prawości . 
Aleksandra K.:
Nie wszystkich stać na odwagę bycia prawym, 
prawdziwym . Trudno wymagać tego od ludzi .   
Jacek G.:
Jesteśmy indywidualni . Nie wiem, co tkwi w 
drugim człowieku, czy jest to już zaplanowa-
ne, czynione z premedytacją zachowanie „jak 
ustawić sytuację i życie tylko według siebie, 

tak jak się chce”, czy jest to nieświadome 
i  dopiero później przychodzi zastanowienie 
– czy dobrze zrobiłem . W tym pytaniu jest 
kilka kwestii, które trudno rozstrzygnąć . Na 
pewno jest niewielu ludzi, którzy są naprawdę 
ludźmi takimi, jak byśmy chcieli, jak od nich 
oczekujemy, by byli . Nie wiem, czy właśnie to 
chciałaś usłyszeć?
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (z akcentem na sylabę „bu”) 
Bukowa 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.:
To nie ma znaczenie, co chciałam usłyszeć . 
Znaczenie ma to, co chciałeś powiedzieć . Ale 
czy wobec tego poezja, pisanie, przetwarzanie 
naszych wewnętrznych boleści jest jakąś szansą 
na ocalenie?
Jacek G.:
Nie zawsze i nie w każdym przypadku chodzi 
o ocalenie . Uważam, że wśród poetów są także 
fałszerze . 
Aleksandra K.:
Czyli poezja nie wywyższa, nie nobilituje?
Jacek G.:
Nie . Poeci to ludzi jak wszyscy inni, zazdro-
śni, sprzedajni… czyż nie sprzedają siebie 
dla zwrócenia uwagi? Wydałem tomik, kiedy 
przekroczyłem próg pięćdziesięciu lat na 
karku . I widziałem, co się wokół mnie dzieje, 
gdziekolwiek, także w Scenie Ludowej, gdzie 
zasiadałem w prezydium i miałem duże moż-
liwości na publikację . Nie chciałem się rozpy-
chać, odczuwałem w tym jakąś niestosowność . 
Może jest ze mnie taki marzyciel… zawsze 
myślałem, że mnie znajdą, przyjdą i przekona-
ją „Jacek, wydrukuj to w końcu!” .  Ale okazja 
nadarzyła się dopiero teraz, wystartowałem w 
konkursie, odebrałem wyróżnienie . To na swój 
sposób przynosi satysfakcję . Tyle wystarczy .  
Aleksandra K.:
Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że poezja musi 
boleć . 
Jacek G.:
O, niewątpliwie musi boleć . To jest jej esen-
cją . Poezja się karmi bólem . Sam jestem tego 
przykładem . Jeśli nie ma pracy, żyje się w 
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ciągłym napięciu, lęku o jutro . Wtedy dużo 
więcej piszę, bo coś się we mnie kotłuje, coś 
mnie tłamsi . Wtedy powstaje znacznie więcej 
tekstów niż w czasie spokoju o  przyszłość . 
Praca – zaobserwowałem to – absorbuje 
uwagę, przeorganizowuje czas . Może dlatego 
tak prowadzi mnie los, żebym więcej pisał … 
(uśmiecha się lekko, może ze smutkiem)
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (melancholijnie) 
Kasztanowa
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.: (prowokująco) 
Być poetą – to dosyć wygodne… 
Jacek G.: (zdziwiony)
Dla kogo?
Aleksandra K.: (triumfalnie)
Dla poety! Wiesz, dlaczego? 
Jacek G.: (z rozbrajającą szczerością)
Nie wiem .
Aleksandra K.: (przemądrzale)
Każde zorganizowane plemię opiera swoją spo-
łeczną strukturę na powszechnie akceptowanej 
hierarchii ról wynikających z doświadczenia, 
wieku, płci, itd . W wiosce musi być wódz jako 
przewodnik i świecki zwierzchnik, musi – dla 
zachowania równowagi – istnieć też starszyzna 
wspomagająca radą, są w końcu pomniejsi 
członkowie plemienia – starcy, kobiety, dzieci 
– podporządkowani, ale też chronieni . I tylko 
jedna postać jest z tego porządku wyłączona, 
zwykle poza ścisłym kręgiem wioski, która 
jako jedyna może samodzielnie wpływać na 
losy plemienia – szaman… Czyż poeta nie 
jest kimś takim, na pozór odmieńcem, sza-
leńcem, kimś wyłączonym poza? Otoczenie 
z jednej strony boi się poety, ale z drugiej on 
ma możliwość przyglądać się wszystkiemu 
z dystansem i wpływać na przebieg zdarzeń .  
Jacek G.:
Przede wszystkim nie chciałbym być szaleń-
cem . A pisząc, odczułem już takie klimaty, że 
można wprowadzić się w stan małego szaleń-
stwa . Tak, wtedy mogą powstać genialne tek-
sty, ale ja się tego boję . Nie wiem, co mógłbym 
wtedy napisać, ale czuję, że można wejść w 
zakazaną wodę . Czuję to intuicyjnie, że coś 

jest po drugiej stronie, lecz nie wiadomo, czy 
po przekroczeniu granicy stamtąd się wróci . 
Jak odcięte ucho van Gogha . 
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (sylabizując) 
P…Z…U
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.:
Może trzeba nam zmienić temat… Pewien 
współczesny teoretyk, prawdopodobnie 
Fukuyama, twierdzi, że świat skończy się, 
gdy mężczyźni przestaną myśleć o  wojnie, 
a kobiety nie będą rodzić dzieci . Więc jak jest 
z  twoim pacyfizmem, o którym tyle piszesz 
w wierszach, choćby w „Z  dawien dawna” 
zaczynającym się od słów-przygrywki:
 „plum plum
mały żołnierzyk
z plastiku
trzyma karabin
do strzelania
(…)i na dywanie 
cała moja polska” .
Jak to jest z małymi żołnierzykami, z buntem, 
boksowaniem się ze światem?
Jacek G.:
Ten wiersz był ustawiony na dzieciństwo . 
Trudno odnaleźć tu bunt, ale to dobrze, gdy 
wiersz jest czytany na wiele sposobów, gdy 
przemawia wielogłosem . Zabawa w żołnie-
rzyki może być metaforą życia – jako dzieci 
odtwarzamy zachowania dorosłych, potem 
– dosyć szybko – przychodzi nam walczyć 
naprawdę .  
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (wesoło) 
Estakada
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.:
Czy nie jest tak, że młodość jest odważna, 
a potem, z wiekiem, tej odwagi brakuje?
Jacek G.:
Odwagi do czego?
Aleksandra K.:
Do stawiania się życiu .
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Jacek G.:
Rodzimy się bez skazy . Potem wrzucają nas do 
szkoły, w której od samego początku jesteśmy 
ustawiani – jak te żołnierzyki – przyuczani do 
podporządkowania się regułom . Łamie się 
charaktery . W życiu byłem buntownikiem . 
Mama była wzywana do szkoły tak często, że 
praktycznie mogła stamtąd nie wychodzić . Ale 
ten bunt byłe we mnie zawsze . Nie chciałem 
się podporządkować . Nie rozumiałem, jak 
można mnie złamać, zakładając z  góry, że 
jestem zły . To niesprawiedliwie . W liceum 
czytałem Dostojewskiego, a musiałam odpo-
wiadać z Orzeszkowej . 
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (bohatersko) 
Powstańców Śląskich 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Jacek G.:
Lubiłem zwracać na siebie uwagę, wciąż jakieś 
wygłupy, utarczki z nauczycielami, prowoko-
wanie… może tkwiło we mnie jakieś niedo-
wartościowanie? Wychowałem się bez ojca . 
Aleksandra K.:
Wróciłeś po tylu latach . Czy ten powrót jest 
łatwy? Mówiliśmy, że łatwo wyjechać na emi-
grację wewnętrzną . Ale jak się z niej wraca?
Jacek G.:
To nie jest zmiana kontynentów, że uciekłem 
na Atlantydę i z niej wracam . Zamykam tamte 
myśli w pisaniu . To pomaga mi wrócić . Tak to 
wygląda… może dziwnie? (znów uśmiecha się 
smutno, wyjmuje z kieszeni paczkę owocowych 
cukierków, częstuje Aleksandrę K.) 
Aleksandra K.:
Skąd się tutaj wziąłeś, w Częstochowie?
Jacek G.: (zdziwiony)
Urodziłem się tutaj… 
Aleksandra K.: (wręcza Jackowi G. starą 
fotografię) 
Ale mnie chodzi o tę Częstochowę, z czarno-
-białego zdjęcia…
Jacek G.:
O, Boniek Dymarczyk… Stowarzyszenie 
Środowisk Twórczych, które mieściło się w 
Filharmonii… (zamyśla się)… tak, pisałem 
jakieś rymowanki, próbowałem przynajmniej 

pisać . A zaczęło się od tego, że chciałem pisać 
prozę . Chciałem napisać książkę . Mam jesz-
cze stare papiery . Wyciągnąłem je z piwnicy 
upchane w zamierzchłych czasach . Nie chcę 
do nich wracać, bo to był czas stłamszenia . 
Dlatego pisanie na jakiś czas przerwałem . Ale 
zanim do tego doszło, gdy miałem kilkanaście 
lat, wciąż pisałem . Kupiłem sobie maszynę do 
pisania, starego Remingtona . Mam go do tej 
pory . Teraz zabytek, ale swego czasu mocno w 
niego tłukłem . Potem zbierałem, zbierałem, 
zbierałem… Ale w końcu z kimś trzeba było 
się tym podzielić . Mama lubiła książki, ale 
poezją raczej nie była zainteresowana . Zawsze 
szukam czytelnika . Osoba, która jest przy 
mnie, jest też pierwszym odbiorcą mojego 
wiersza .   
Aleksandra K.:
Nie da się pisać w próżnię . Pisze się do czło-
wieka…
Jacek G.:
Tak, tak! Nie umiem tego zamknąć . Muszę 
komuś wiersz sprzedać . 
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (pedantycznie) 
Równoległa 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Jacek G.:
Zaczęło się od gitary, którą dostałam na 
dziewiąte urodziny . Granie samo w sobie nie 
wystarczało mi . Potrzebowałem tekstów, które 
mógłbym zaśpiewać, więc pojawiły się jakieś 
pierwsze próby układania piosenek . W mię-
dzyczasie poszedłem do Biblioteki Publicznej . 
To był początek lat 80 . i stamtąd skierowali 
mnie do Klubu Literackiego przy ZSMP . Tam 
poznałem Tadzia Gierymskiego, Elkę Wróbel, 
Waldka Gaińskiego… poszedłem tam ze swo-
imi rymowanymi wierszami . Usłyszałem, że są 
dobre, ale rymowane, a więc nie na te czasy . 
Wtedy kładziono nacisk szczególnie na białą 
poezję . Choć wciąż lubię w wierszu rym…  

Aleksandra K.:
…dla rytmu…
Jacek G.:
 .…ale myślę, że dorosłem do pisania poezji 
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spokojnej . Tak jakbym nabrał do siebie dy-
stansu . Wtedy, w młodych latach, to było 
pisanie spontaniczne, porywczo-ulotne, takie 
„ŁAAAA!” w typie Wojaczka . (uśmiecha się 
szelmowsko)
Aleksandra K.:
Frenezja!
Jacek G.:
Wyprawialiśmy niesamowite rzeczy . Z Wieś-
kiem w stanie wojennym zdjęliśmy flagę 
z banku przy ulicy Kościuszki i śpiewaliśmy 
„Międzynarodówkę” . Mogliśmy „siedzieć” za 
obrazę ustroju . 
Aleksandra K.: (niepewnie) 
Pamiętasz jeszcze słowa? Ja chyba jestem za 
młoda… ale wtedy wyprowadzało się jakiś 
sztandar i wszyscy stali na baczność…
Jacek G.: (prowokująco)
Niech dziewczę nie zmusza starszych ludzi, 
żeby sobie przypominali tak dużo! Nie pa-
miętam… to było chyba… „wyklęty powstań 
ludu ziemi”…  
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (zachłannie) 
Ostatni Grosz 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.: (szeptem)
Po XI Zjeździe sztandar zaginął . Ktoś so-
bie wziął na pamiątkę . Dziś rocznica 13 
grudnia… sporo w twoim tomiku wierszy 
dotykających polityki . Czy polityka to dobra 
przestrzeń dla poezji?
Jacek G.:
Polityka nas zewsząd otacza . Ona nam ukła-
da życie . Kłócę się z politykami nie tylko w 
formie poezji . Zresztą niedawno napisałem 
pewnej pani poseł z  okolicy, żeby przestali 
siać zamęt, a  zajęli się na przykład super-
marketami, które wywożą zyski do centrali 
za granicę . To mnie wkurza . Fałsz polityki, 
jej jawnogrzeszna sprzedajność . Nie wierzę 
politykom, bo wiem, że to ludzie, którzy 
garną się do władzy, pieniędzy i kombinacji . 
Nasza „patriotyczność” gdzieś umarła, liczy 
się pieniądz .  
(pauza)
Zresztą, najbardziej drażni nas w ludziach to, 

czego wstydzimy się w nas samych . 
Aleksandra K.: (ze wzruszeniem)
Już się na ciebie nie gniewam – jak na począt-
ku naszej znajomości .
Jacek G.: (uśmiecha się dobrotliwie) .  
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (z natchnieniem) 
Rondo Mickiewicza 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.:
Zazwyczaj dobre rzeczy zaczynają się od 
spektakularnych fajerwerków . Może dlatego, 
że byłeś wtedy autentyczny, nie bawiłeś się 
w elokwencję i ja też pozwoliłam sobie na tę 
obrazę majestatu .
Jacek G.:
Mimo wszystko mam jeszcze poczucie hu-
moru . Staram się nikogo nie naśladować, 
zachować własną indywidualność…
(pauza) 
Aleksandra K.: (nagle)
Literatura umarła! Stała się magazynem 
skończonych tematów . Niczego więcej nie 
wymyślimy, nie napiszemy niczego nowego…
Jacek G.: (pobłażliwie)   
Oj, nieprawda, nieprawda…  jest jeszcze język, 
zabawa językiem . To samo zapisane na tysiące 
sposobów .
Aleksandra K.:
O tak, z językiem można do woli eksperymen-
tować . Język to system znaków podporząd-
kowany logice gramatyki i leksyki . Futuryści, 
Peiper, poezja lingwistyczna, Białoszewski… 
ale nawet oni wciąż dotykali tych samych 
tematów . Możemy eksperymentować ze spo-
sobem zapisu, z konstrukcją zdania, ale nie 
wymyślimy niczego więcej ponad to, co już 
zostało opisane . Bo co jest spoiwem wszystkich 
naszych rozważań? Tylko człowiek… 
Jacek G.: (spokojnie)
O, to zbyt daleko posunięty katastrofizm . 
Mimo wszystko ludzie wciąż piszą o miłości 
i wciąż znajdują się tacy, którzy chcą o miłości 
czytać . I to może być napisane tak, że ciarki 
przejdą po plecach – nawet teraz, dziś . Nie 
jesteśmy inni od tych sprzed stuleci . Może 
właśnie istotą literatury jest jej powtarzalność?    



BALLADY I ROMANSE

111galeria 26      

Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (służbowo) 
Dworzec PKS 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.: 
Może… nie szukajmy niczego nowego… szu-
kajmy swoich środków wyrazu… więc jednak 
indywidualizm . 
Jacek G.: 
Dokładnie tak . Mamy przecież tylu poetów, 
pisarzy, wciąż rodzą się nowi . Wszędzie, co 
dzień . Jednostki wychodzą na wierzch . Ale 
każda z nich tworzy inny zapach wiersza . 
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (służbowo) 
Dworzec Główny PKP 
(szelest, szuranie i piknięcie)
Aleksandra K.: (poważnie)
Więc dlaczego piszesz?
Jacek G.: 
Banalne pytanie…
Aleksandra K.: (z uporem)
Dlaczego piszesz? Przecież mógłbyś robić coś 
innego . 
Jacek G.: (ironicznie) 
Na przykład zbierać chrust .
Aleksandra K.:
Na przykład .
Jacek G.: (zamyśla się)
Nie wiem, nie mam pojęcia . Taką mękę mi 
zadano i muszę ten krzyż nieść . A jeśli ktoś to 
doceni… wszyscy po trosze jesteśmy próżni . 
I wszyscy jesteśmy jednym . 
Aleksandra K.:
Myślisz, że będzie koniec świata?
Jacek G.: (uśmiecha się łagodnie)  
Nie myślę . Kiedyś liczyłem czas do roku 
2000 – wtedy też wszystko miało się skończyć . 
Liczyłem i  myślałem, że będę wtedy stary . 
Dziś wracam do tamtego czasu i myślę, jaki 
byłem młody . Wszystko się przesuwa w inny 
wymiar…  
Aleksandra K.:

Do pewnego momentu naszego życia wybie-
gamy w przyszłość i niepostrzeżenie zmienia 
się perspektywa, wracamy do przeszłości .
Jacek G.: 
Nie wiadomo, w którą stronę rozwidli się 
nasza dróżka i którą stronę wybierzemy, jakich 
ludzi spotkamy, jak ułoży się nasze życie, lepiej 
czy gorzej . A stało się, jak się stało i trzeba ze 
swoim wyborem żyć… 
Głos kobiety: (beznamiętnie)
Następny przystanek… 
Artur Barciś: (pokornie) 
Druga aleja Najświętszej Maryi Panny 
(szelest, szuranie i piknięcie)
(gong)
Zygmunt „MUNIEK” Staszczyk: (szepleni 
groźnie)
Uwaga! Mówię powasznie, jak najpowaszniej 
na świecie – proszę pszygotować bilety do 
kontroli . Blokada kasowników . Powtaszam! 
Proszę pszygotować bilety do kontroli . Blo-
kada kasowników .  
Aleksandra K.: (ze strachem)
I co teraz? Przecież nie masz biletu!
Jacek G.: (nonszalancko) 
Cóż… ale zawsze możemy mieć Częstocho-
wę…  
(wysiadają w ostatniej chwili, tramwaj odjeż-
dża)

KONIEC

opr. Aleksandra Keller
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Ks. Bonifacy Miazek (Austria)

KILKA UWAG NA MARGINESIE WIERSZY CHABROWSKIEGO

Tadeusz Chabrowski debiutował zbiorem 
wierszy Madonny w roku 1964, wydanym 
w Oficynie Poetów i  Malarzy w Londynie . 
Wtedy już młody zakonnik z  Częstochowy 
zwrócił na siebie uwagę krytyki literackiej . 
Były to bowiem wiersze wypowiedziane języ-
kiem własnym, bez hołdowniczych ukłonów w 
stronę różnych poetyk, bez manierystycznych 
póz . Jego Matka Boska zajaśniała w tych wier-
szach wyjątkowym, lirycznym światłem, choć 
bez gotyckich wzniosłości i bez gwieździstych 
koron . Przypominała trochę ciemny smutek 
częstochowskiej ikony, była bardzo ludzka, 
cierpliwa i  bliska, „spowiadająca głuchych, 
lecznica dla kalek / wykształcona, przemyślna, 
łatwa / wioskowa, miejska, fabryczna”/Litania 
/. Jej wizerunek nakreślony w tym zbiorze 
nie przypominał już umajonych feretronów 
obnoszonych tradycyjnie przez poetów w 
dotychczasowej poezji Maryjnej .

W roku następnym (1965) londyńska 
oficyna wydaje drugi zbiór Lato w Pensylwa-
nii . Był to zbiór wierszy różnych tematycz-
nie, ale wierszy potwierdzających wyraźnie 
zarysowaną własną drogę twórczą . Rośnie też 
poczet recenzentów zarówno w kraju, jak i na 
emigracji . Chabrowski dostaje „emigracyjnego 
Nobla” – Nagrodę Fundacji Kościelskich w 
Genewie . Tych nagród poeta otrzymał sporo . 
Ostatnio (2011) Nagrodę Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyźnie . W jego życiu wte-
dy również następują ważne zmiany . Poeta 
opuszcza zakon Ojców Paulinów, dostaje 
później dyspensę Stolicy Apostolskiej i zawiera 
związek małżeński . Gdzieś od roku 1965 pod-
pisuje swoje utwory jako Tadeusz Chabrowski 
(dwa pierwsze zbiory były sygnowane jeszcze 
imieniem zakonnym Wacław) . Poeta ogłosił 
dotąd 18 tomików wierszy i dwa tomy prozy 
o  charakterze wspomnieniowym . Ostatni 
zbiór wierszy Magister Witalis wydała Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza .

W dotychczasowych omówieniach, jakie 
ukazały się w Polsce, recenzenci skłonni byli 
odczytać zawartość tomu jako swego rodzaju 
nawiązanie do Herbertowskiego Pana Cogito. 
Niektórzy z nich dostrzegali tutaj nawet bliskie 
powinowactwo, zwłaszcza na płaszczyźnie 
tematycznej (Emil Biela), inni znów przyta-
kując co prawda pewnej zbieżności w tytule, 
odmawiali jakiegokolwiek pokrewieństwa 
z Herbertem, bo – jak napisała Ewa Dunaj 
– „Magistrowi Witalisowi daleko do przej-
rzystych sądów i  precyzji myśli Herberta” 
(„Akcent” . Nr 128,2012) .

Z tym osądem zgadzam się najzupełniej . 
I nie dlatego zgadzam się z Ewą Dunaj, aby 
„przyłożyć” Chabrowskiemu . Zgadzam się 
dlatego, że autor tych wierszy już od dzie-
siątków lat, moim zdaniem od debiutanc-
kiego tomiku, idzie własną drogą, tak bardzo 
wyróżniającą go w topografii liryki polskiej, 
i  nie potrzebuje literackich podpórek . Nie 
przypomina ani księdza Twardowskiego, ani 
Herberta . Jest sobą .

Czym się wyróżniają te wiersze? Aby 
odpowiedzieć na pytanie, należałoby sięgnąć 
teraz po szeroki zestaw utworów, wybrać 
przykłady najbardziej obciążone „Chabrow-
skim”, wyłuskać i opisać jemu tylko właściwe 
chwyty . Jest to zamierzenie i  materiał na 
obszerne studium analityczne . Na tym miej-
scu poprzestanę na kilku zaledwie sygnałach 
odrębności warsztatowych, wierząc, że kiedyś, 
kiedy nadejdzie czas na generalną ocenę tej 
twórczości i jej miejsce w literaturze polskiej, 
takie opracowania powstaną . Chabrowskiego 
bowiem nie da się zamknąć ani do szuflady 
z  Herbertem, ani z  ks . Twardowskim . Po-
zwólcie poecie być sobą, bo na tej drodze, jak 
sądzę, dojdzie znacznie dalej .

Powracam do pytania o znaki wyróżnia-
jące . Najogólniej ujmując, są to: świadoma 
niechęć do bezpośrednich enuncjacji emocjo-
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nalnych, nobilitowanie słownictwa szarzyzny, 
stylistyczna zgrzebność, ignorancja rytmiki 
wiersza, a  co za tym idzie zupełna absencja 
rymów . W rezultacie wiersze poety nie są ła-
twe, nie są „ładne”, są pełne nagłych zamknięć 
i inwersji lub przechyleń w stronę perswazyj-
nych refleksji, spod których prześwitują dyle-
maty filozoficzne . Ale właśnie w tych strofach” 
zgrzebnych”, często ocierających się o prozę, 
w tym wymieszaniu obrazów – chciałoby się 
powiedzieć bez ładu i składu (sam Chabrowski 
to zaraz potwierdzi), przemawia poezja . W 
tekstach zbudowanych ze słownictwa szarej 
codzienności pulsuje liryka, ona ożywia lek-
sykę wypowiedzi . I tutaj chyba jest cała inność 
Chabrowskiego, jego poetycka karta tożsa-
mości . Oczywiście, w naszych rozważaniach 
możemy pójść jeszcze dalej . Przypominam 
sobie szkic Leszka Kołakowskiego Kapłan 
i  błazen, w którym znany filozof rozważa 
problematykę postaw kulturowych (kulturę 
„wysoką” i tę z okolic „homo ludens”) . Wy-
daje mi się, że wielu poetów wybrało filozofię 
błazna – poważnej nie-powagi . Ostentacyjne 
zrzucili z  siebie świąteczne szaty proroków, 
gubiąc też niekiedy pamięć o powinnościach 
estetycznych, etycznych, dydaktycznych 
i społecznych, którym wcześniej literatura słu-
żyła . Czy Chabrowskiego porwała fala mody? 
Niezupełnie . Pewne podobieństwa można w 
tej poezji prześledzić, jak chyba u większości 
współczesnych poetów, do programowych wy-
znawców Kołakowskiego w żadnym wypadku 
autora Witalisa zaliczyć nie można .

Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że 
wyszczególnione tutaj uwagi na temat po-
etyckiego warsztatu autora Magistra Witalisa 
są zaledwie, jak już zaznaczyłem, sygnałami, 
o  obszarach problematyki znacznie szerszej 
i bardziej złożonej . Niemniej jednak na użytek 
tego tekstu, a  zwłaszcza jako potwierdzenie 
pewnych odmiennych właściwości poetyckie-
go warsztatu Chabrowskiego, uwagi te muszą 
na razie wystarczyć .

Czas przejść do omówienia zawartości 
tomiku .

Magister Witalis zawiera 56 utworów . 17 
z  nich jest tematycznie związana z  postacią 
tytułową (wiersze jak np . Sen Witalisa, Poranny 
spacer Witalisa czy chociażby ostatni w zbiorze 
Witalis nie musi się niepokoić), reszta wierszy to 
poetyckie uniwersum Chabrowskiego, gdzie 
znajdujemy jego przemyślenia, radości i lęki, 
jego ulubione motywy nieraz o  znaczeniu 
kluczowym, otwierające głębsze asocjacje 
znaczeniowe, jednym słowem, jego liryczna 
percepcja świata .

Wierszem ważnym w naszych docieka-
niach o charakterystyczne znaki poetyckiego 
warsztatu jest utwór zatytułowany Moje rymy. 
Przytaczam dwie pierwsze strofy:

„Rymy dawno wywiezione z kraju, 
łuszczą się na wietrze jak żytnie otręby,
muszę je zraszać sentymentem lub śliną,
często popychać palcem na stronie .

Dawniej pieniły się jak leśmianowska łąka,
łatwo je było rozkołysać, same splatały
warkoczyki wiatru przed snem, dym spalin
nie ugniatał wtedy główek słoneczników .”

Utwór zawiera pięć strof wypowiedzia-
nych wolnym czterowierszem i  potwierdza 
uwagi odnoszące się do twórczego warsztatu 
poety . Jest on właściwie wprowadzeniem do 
jego ars poetica, przygotowuje czytelnika na 
odbiór skromnego inwentarza doznań este-
tycznych, gdzie rymy „łuszczą się na wietrze 
jak żytnie otręby” . Czytelnik nie znajdzie 
w nich zielonych łąk leśmianowskich, czasy 
obecne zmieniły już krajobraz tamtych zielo-
nych lat, tutaj nawet słonecznik, niewybredny 
mieszkaniec naszych ogrodów i pól, jawi się 
z  pochyloną głową, przygnieciony dymami 
spalin . Dwie strony dalej jeszcze wyraźniej 
określi budowanie poetyckich krajobrazów: 
„Pisz bez składni i rymów” albo jeszcze inaczej: 
„Mów bez składni i ładu jak prorocy” .

Sądzę, że te kilka uwag o  warsztacie 
twórczym Chabrowskiego wystarczą, abyśmy 
wszystkie te zabiegi, powtarzam – wszystkie te 
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estetyczne „pęknięcia” w wysokim przekazie 
lirycznym, przyjmowali jako świadome łama-
nie kanonów dotychczasowych konwencji, 
bo właśnie to gwarantuje autorowi Magistra 
Witalisa  inność poetyckiego imaginarium, 
rozszerza semantykę poetyckiego przekazu .

Chciałbym też zwrócić uwagę na rozbudo-
waną funkcję groteski, która w całej dotych-
czasowej twórczości Tadeusza Chabrowskiego 
jest jednym ze sposobów komentowania 
przeprowadzonej artystycznej kreacji . Dla 
przykładu wynotowuję tutaj kilka cytatów 
zaczerpniętych z tych wierszy . Pierwszeństwo 
daję Witalisowi . On bowiem „firmuje” po-
niekąd główne przesłania tematyczne . Autor 
wyposażył go ponadto w bogaty arsenał 
wątpliwości na różnych poziomach, z  prze-
wagą religijnych, które niekiedy nakładają 
mu maskę agnostyka: „Ściera kurze z biurka, 
żeby przypadkowo/nie zaśmiecić treści które 
będzie chciał wysłać do gazety .” (Witalis do 
gazety); „W nocy odwiedził mnie Vincenty van 
Gogh/trzymał w palcach obcięte ucho/i prosił, 
żebym mu je przyszył solidnie do czaszki (Sen 
Witalisa); „Wolę z Bogiem być sam na sam, 
nie zmuszać się do cnót, w które i tak/zanu-
rzam się jak młynarz w mąkę” (List Witalisa 
do siostry w Warszawie); „Chodzimy tu jak 
rozproszona trzoda/z głową pełną przykazań/
które Mojżesz potrzaskał o kamienie” (Wieczór 
Witalisa w parku); „Wspinanie po schodach 
z mgły na sto trzydzieste piętro teologii/znuży 
nawet neofitę” (Witalis dla zabawy). Aby nie 
przedobrzyć tymi cytatami, przerywam ich 
przepisywanie, zaznaczając, że groteskowe 
timbre słyszane jest prawie w całej twórczości, 
powiem więcej: prawie w każdym wierszu 
Tadeusza Chabrowskiego . Groteska jawi się 
w tych wierszach w najróżnorodniejszych 
odmianach, najczęściej w jej klasycznym 
kształcie zdefiniowanym w podręcznikach 
teorii literatury, jak i w poetycko wyrafinowa-
nym kostiumie, bo i takie miejsca – chociaż 
rzadko – spotykamy . Myślę, że kiedyś, kiedy 
historia literatury z  obowiązku zajmie się 
twórczością Chabrowskiego, jednym z wielu 

tematów przyszłych dysertacji będzie z pew-
nością groteska i jej funkcje w wierszach tego 
poety . Groteską bowiem naznaczone są prawie 
wszystkie jego utwory .

Chciałbym na koniec wymienić kilka 
tytułów, które znalazły moje uznanie, za-
znaczając zaraz, że jest to wybór osobisty, 
nikomu nie chcę ich wmawiać na siłę, pomny 
na tolerancje starożytnych: de gustibus non est 
dispsutantum. Zaznaczam też, niestety obok 
tych właśnie dobrych utworów, znalazło się 
kilka wierszy niedopracowanych, nijakich, 
które powinny jeszcze jakiś czas dojrzewać 
na biurku poety . Więcej jeszcze znalazłem 
takich usterek w wierszach wykończonych 
artystycznie, ale wykończonych nie do końca . 
U Chabrowskiego często zakończenie rozłazi 
się w nic nie mówiącą retorykę, w semantyczne 
rozwodnienie tematu . Czy to może nawiązanie 
do teorii Kołakowskiego? Nie wiem .

Utworów, które znalazły moje uznanie, 
jest sporo . Na pierwszym miejscu wymienię 
wiersz Moje rymy, którego dwie strofy już cy-
towałem . Po nim wymieniam Pisz bez składni 
i rymów, bo są ze sobą spokrewnione, obydwa 
rejestrują świadomą sztukę tworzenia, są po-
etyckim traktatem o  obróbce nieistniejącej 
rzeczywistości w kształt wiersza . Tematycznie 
z  tego kręgu wywodzi się utwór Kret, stwo-
rzątko o wyjątkowym intelekcie, wie bowiem 
nawet, że „świat zbudowany jest z ruchomej 
plazmy kwantów”, lubi poobserwować „jak 
gwiazdy gasną pół metra nad ziemią”, w 
podziemnym świecie próbuje też zdefiniować 
naturę żywiołów . Kret zresztą, który tutaj, jak 
się domyślamy, jest człowiekiem osaczonym 
ciemnością wielu tajemnic natury, jest również 
dalekim krewnym magistra Witalisa z wiersza 
Witalis chce więcej być. Witalis docieka w nim 
„w jakiej części ciała jest go najwięcej”, wymie-
niając kolejno dłoń, oko, kolano, podeszwę 
pod stopą oraz duszę, której chce „wybudować 
pałac” z  nadzieją na wieczne zamieszkanie . 
Wieczność bowiem powinna się udać, musimy 
jej tylko chcieć, już przecież „Schopenhauer 
postrzegał świat jako wolę” .
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Inne wiersze „gęste” w filozoficzne od-
niesienia to: Witalis 11/34, List Witalisa do 
siostry w Warszawie, Wieczór autorski Witalisa 
w parku. Poeta analizuje w nich człowieczą 
kondycje jako istnienie i usensownienie jego 
biografii w świecie, w którym przyszło mu żyć .

Jeszcze na dwa wiersze chciałbym zwrócić 
uwagę . Jednym z nich jest Smoleńsk. O jego 
genezie nie muszę pisać . Cztery strofy w czte-
rowierszowym układzie to właściwe krótka 
notatka o tragedii, w którą człowiek nie chce 
uwierzyć i pyta „dlaczego” . „Dlaczego musieli 
odejść wczesnym rankiem” – rozpoczyna się 
pierwszy wers, „dlaczego poranione cienie 
historia jeszcze raz skrzywdziła” – pyta na 
początku strofy drugiej . To „dlaczego” stano-
wi rozpoznawczy znak topiki lamentacyjnej . 
Zresztą w całości wiersz zanurzony jest w 
tradycji liryki funeralnej, żałobnej, wypo-
wiedziany słowami prostymi, jakimi zawsze 
posługuje się człowiek dotknięty śmiercią 
bliskich . Zakończenie również wyciszone, bo 
czas śmierci mija, życie zaczyna się od nowa: 
„My jeszcze raz wstaniemy z kolan/i wpatrzeni 
w sens świeży, ułożymy życie/smutkom damy 
odpocząć, by naszym dzieciom było łatwiej” .

Drugim utworem, o którym z obowiązku 
recenzenta muszę już wyraźnie napisać, że jest 
to utwór bardzo dobry, przemyślany zarówno 
kompozycyjnie, jak i tematycznie – to Litania 
do Papieża Jana Pawła II. Na uwagę zasługuje 
tu trzykrotne powtórzona strofa, w której od-
bija się archaika biblijnego psalmu, połączona 
z awangardową techniką wypowiedzi:

„Bądź nam łaskaw, daruj zniewolone myśli,
Bądź cierpliwy, poczekaj aż się poderwiemy  

            do działania .
Bądź nam miłościwy, jak uderzymy głową  

       w mur” .   

Strofa ta trzykrotnie powraca w tekście 
wiersza, tworząc strukturę refrenu, chce być 
głosem zbiorowej suplikacji, autor określił 
go przecież jako litanię, w której liturgiczna 
tradycja Kościoła umieszcza swoje błagania 

do Boga lub do świętych . Wiersz piękny 
i szkoda, że tak rzadki w twórczości Tadeusza 
Chabrowskiego .

Czy muszę kończyć klamrą oceniającą? 
W wypadku poety Tadeusza Chabrowskiego 
robił tego nie będę . Julian Przyboś twierdził 
kiedyś, że nawet trzy dobrze zrobione utwory 
w nowo wydanym tomie przemawiają za tym, 
że wszystkie te wiersze, a więc i  te przecięt-
ne, należało wydać . Tadeusz Chabrowski w 
najnowszym zbiorze Magister Witalis zapre-
zentował dobrych wierszy znacznie więcej . 
Kilkanaście wymieniłem w tym omówieniu . 
Starałem się też zwrócić uwagę na niektóre 
odmienności poetyckiego warsztatu, szcze-
gólnie na funkcje groteski, która uruchamia 
wielokierunkową interpretację . Wyraziłem 
też sprzeciw, i na koniec raz jeszcze do tego 
wracam, aby nie pakować Chabrowskiego 
do wspólnej szuflady z  ks . Twardowskim 
czy Herbertem, bo przecież twórczość tych 
poetów jest zupełnie inna, budowana na 
innych konwencjach historyczno-literackich, 
filozoficznych, religijnych i środowiskowych . 
Na tego rodzaju „przymiarki” można sobie 
pozwolić, kiedy piszemy recenzje wierszy 
debiutanta . W wypadku dojrzałego twórcy, 
a takim jest Tadeusz Chabrowski, czynić tego 
nie wolno . Dodam tutaj, że krytyka literacka 
zawsze będzie popełniać błędy, chcąc jego 
formację intelektualną i poetycką podłączyć 
pod jakiś gotowy już szyld . 

Chabrowski jest twórcą trudnym . 
Chabrowski jest wielogłosowy . 
Chabrowski nie daje się jednoznacznie 

interpretować . 

Ks. Bonifacy Miazek 
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Anna Łazuka-Witek 

JAK ZA MGŁĄ
O KSIĄŻCE WOJCIECHA KOPCIŃSKIEGO „MGŁA”
Rzeczywistość bywa bardzo ostra, wy-

raźna w górskim rześkim powietrzu, albo 
też spowita mgłą, która ją osacza . Tak jest w 
książce Wojciecha Kopcińskiego „Der Ne-
bel” (MEDU VERLAG, Dreieich bei Frank-
furt/M ., 2007, str .133) . Świat, który wydaje 
się bardzo realny, zmienia się spowity mgłą, 
zasnuty staje się niewyraźnymi konturami, 
tajemnicą, rzeczywistością, która przechodzi 
w niebyt, znika pokryta mgłą . 

Taki jest świat, który obserwuje pacjent 
kliniki od uzależnień . Na co dzień poddany 
leczeniu, jest jednocześnie świetnym reporta-
żystą, opisującym metody pracy kliniki, le-
karzy, innych pacjentów, rytm dnia i spraw . 
Problemy uzależnionych: kiedy? dlaczego? 
czy jest dla nich szansa wyjścia „na prostą”, 
czy chcą na tą prostą wyjść . Jedni tak, jedni 
nie . Podział świata na zdrowych i  chorych, 
wzajemna ostrożność, obawa, niezrozu-
mienie . Świetnie podpatrzona scena wizyty 
zdrowej rodziny w odwiedziny do chorych 
pacjentów . Umowność pojęć zdrowy i chory . 
Ironia i dystans, jak na filmie propagującym 
zdrowe imprezy i wznoszenie toastu oranża-
dą . 

Pacjent jest reportażystą kreatywnym, 
który też prowokuje wydarzenia, by lepiej 
poznać opisywany problem . To prowoka-
tor . Patrzy z dystansem, niejako z zewnątrz, 
a jednocześnie jest jednym z pacjentów, tkwi 
wewnątrz, opisywane sprawy są jego sprawa-
mi . Jest tak samo bezbronny jak inni . Zagro-
żeniem sam dla siebie . 

Jest Polakiem, a  dookoła „sami dobrzy 
Niemcy” . Porusza więc sprawy wzajemnych 
relacji . Duma narodowa, godność narzuca 
mu bycie twardzielem, pokazania, że Po-
lak potrafi . Wspólnym mianownikiem jest 
tu jednak choroba . Ona jest tak naprawdę 
demiurgiem zdarzeń . Na pierwszym planie 

nieświadoma kreacja samego siebie; takiego, 
jakim chcę być widziany, a  nie takiego, ja-
kim jestem . Uzależnieni sztukę kamuflażu, 
mistyfikacji i  pozorów opanowali do per-
fekcji . Sami gubią się we własnej ocenie, to 
podświadoma obrona przed zwątpieniem 
i załamaniem . 

Rzeczywistość osaczona zaborczą mgłą 
otwiera furtkę do „innego” świata . Świata, 
który bohater przeczuwa, wywołuje w so-
bie, wie o jego istnieniu, a w końcu spotyka . 
Ruda Dziewczyna to nie tylko sfera marzeń, 
to też pośredniczka światów . Przychodzi wy-
rwać bohatera z  jego rzeczywistości? pomóc 
mu przejść na tamten świat? Otworzyć mu 
oczy na tajemnicę bytu, na przeznaczenie, na 
kres? 

Książkę należy czytać jej tajemnicą, nie 
tylko „wprost” . Znakami zapytania, a  także 
symbolami, które jak mgła można różnie in-
terpretować, są wieloznaczne . Nieuchwytne . 
Każda próba jednoznaczności potrafi je roz-
wiać, oddalić . Są niezależne, tak jak człowie-
ka tęsknota do wolności . Wolności do czego? 
Tkwienia w nałogu, w świecie za mgłą, czy 
wolności od czego? Czy jeszcze inaczej: wy-
boru niebytu, jego przeczuciem, oczekiwa-
niem, prowokowaniem . 

Bohater balansuje na granicy dwóch światów . 
To gra, grożąca odejściem w mgłę, a  może to 
oczekiwanie na to wyzwolenie: od siebie, choroby, 
walki, świata . To nadzieja na świat lepszy, pełen 
poezji, wyzwolony z bólu życia . Autor, i jego alter 
ego bohater , jest osobą wierzącą, w książce jest 
tego świadectwo .

Autor żył w zmaganiu ze sobą, z życiem, 
w stałej walce o bycie artystą, ze świadomo-
ścią, że odejście w inny świat to też jakieś 
rozwiązanie, które brał pod uwagę . Zmarł 23 
kwietnia 2011 roku, w dniu świętego Woj-
ciecha męczennika . Był dużą osobowością . 
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Nosił też pewną tajemnicę . Wiedział, że w 
milczeniu jest najwięcej treści, a  w pauzie 
można zawrzeć cały dramat . 

Taka też jest jego twórczość, niedopowie-
dziana, pełna symboli i niedomówień, szcze-
gólnie jego ostatnia książka „Lusnok”, tak 
dla niego ważna, z którą wiązał duże nadzie-
je . Doczekał jej wyróżnienia: wydawnictwo 
Medu Verlag zgłosiło ją na prestiżową ”Ho-
tlist 2010” („Gorącą listę”, na zasadzie listy 
przebojów) . Nie doczekał natomiast polskich 
wydawnictw swoich niemieckich pozycji, w 
tym „Der Nebel” . Jak również nie zdążył 
wydać przygotowywanych do druku swoich 
dwóch pozycji książkowych . 

Zostawił po sobie duży dorobek: scenariu-
sze, etiudy filmowe, książki : „List-Dziennik” 
(Wyd . Abrys, Kraków 2000, str . 150), „Kreuz-
feuer” (Medu Verlag, Frankfurt/M . 2004, 
str . 191), „Der Nebel” (Medu Verlag, Frank-
furt/M . 2007, str . 133), “Lusnok” (Medu 
Verlag, Frankfurt/M . 2010, str . 104) . I wiele 
wyreżyserowanych sztuk na scenach Krakowa, 
Częstochowy, Jeleniej Góry, Słupska, Bielska-
-Białej i Poznania . Ostatnie lata poświęcił mło-
dzieży, którą edukował nie tylko artystycznie, 
ale i  patriotycznie . Spełniał się jako twórca 
Stowarzyszenia Teatralnego Legion z Kórnika, 
którego od 2007 roku był wiceprezesem i reży-
serem . Realizował w nim założone przez siebie 
misje: popularyzację twórczości emigracyjnej, 
edukację młodzieży przez sztukę, sceny faktu 
o wybitnych Polakach .

Z  ważniejszych reżyserii dla Legionu: 
Misterium Pasyjne „Leiden”, wg własnego 
scenariusza, wystawiane w kościołach Polski 
i  Niemiec; „Erinnerungen”/”Wspomnienie” 
(czerwiec 2004, Filharmonia w Częstocho-
wie; wrzesień 2004 Weismain); „Anioł w 
knajpie” Beaty Obertyńskiej (luty 2005, 
Zamek w Kórniku); „Kreuzfeuer” (Targi 
Książki w Ried, marzec 2005); „Dar i zma-
ganie . Walka o Morskie Oko . Władysław hr . 
Zamoyski i  jego górale” (maj 2005, Zamek 
w Kórniku); „Głos tułaczy” (luty 2006, Za-
mek w Kórniku); „Zaczekaj” wg własnego 

scenariusza (sierpień 2006, Zamek w Kór-
niku); „Przebudzenie” wg Włodzimierza 
Wysockiego (sierpień 2007, Zamek w Kór-
niku); „Czarne kwiaty” Cypriana Norwida 
(październik 2007, Zamek w Kórniku); pol-
sko-niemiecki koncert „Klimaty” (sierpień 
2008, Zamek w Kórniku); „Kto da więcej? 
Licytacja Zakopanego” (Morskie Oko, maj 
2009); „Labirynt” (sierpień 2009, Zamek w 
Kórniku); „Strzał . Rzecz o Edwardzie hr . Ra-
czyńskim” (lipiec 2012, Zamek w Kórniku) . 

Był prawdziwym Artystą (to dla niego 
było najważniejsze), zostawił po sobie grono 
legionowych wychowanków, których potrafił 
zarazić Sztuką .

Wojciech Kopciński urodził się 13 grudnia 
1950 roku w Częstochowie, zmarł 23 kwietnia 
2011 w Gdańsku . Ukończył Wyższą Szkołę 
Nauczycielską, Wydział Matematyczny w Czę-
stochowie oraz Wydział Reżyserii Dramatu na 
krakowskiej PWST . Był dyrektorem Teatru im . 
Adama Mickiewicza w Częstochowie . Reżysero-
wał spektakle w teatrach Krakowa, Jeleniej Góry, 
Słupska, Bielska-Białej i  Poznania . W latach 
80-tych opuścił Polskę, emigrując do Niemiec, 
gdzie otrzymał status emigranta politycznego . 
Był animatorem życia kulturalnego w Altenkun-
stadt, gdzie mieszkał . Po zmianach ustrojowych 
był częstym gościem w ojczyźnie jako reżyser 
wielu przedstawień na Scenie Salezjańskiej w 
Krakowie, w tym co roku odnawianej Pasji . 
Był pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym 
I Międzynarodowego Festiwalu Widowisk Pa-
syjnych „Pasja 2000” w Krakowie . Był twórcą 
i reżyserem Stowarzyszenia Teatralnego Legion 
z  Kórnika . Zrealizował i  wyreżyserował kil-
kanaście spektakli autorskich oraz koncertów 
z premierami na kórnickim Zamku .

Anna Łazuka-Witek
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Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk

GLOSY DO KSIĄŻEK PRZECZYTANYCH
GLOSA VIII

„PRZYPOWIEŚCI STRACHA NA WRÓBLE” JACKA GIERASIŃSKIEGO
Nie ma co udawać, że są to pierwsze utwo-

ry Jacka Gierasińskiego, które miałem możli-
wość przeczytać i nie ma co wciskać ciemnoty, 
że Jacka Gierasińskiego poznałem na jednym ze 
spotkań w „Li-TWIE” . Jacka  Gierasińskiego 
poznałem ponad trzydzieści lat i kilogramów 
temu . Sympatyzował wówczas z  moją kole-
żanką z pracy . A piękne to były czasy i chodź 
nie jestem z Radomska, to powiem, „że piło 
się wódeczkę, żyło się w deseczkę” . W czasie 
jednego z takich bankietów przeszliśmy na „ty” . 
Co pamiętam z tamtych czasów? Niekłamany 
zapał Pana Jacka w pisaniu wierszy i krótkich 
utworów prozatorskich, które można by określi 
jako prozę poetycką . To, co mi Jacek wówczas 
czytał, przypadało mi do serca i  do gustu, 
chociażby z tego względu, że było pełne werwy 
i egzaltacji młodzieńczej a przez to szczere aż do 
bólu . Zachęcałem Jacka, by pisał jak najwięcej . 
Byliśmy mocno zafrapowani zapoczątkowany-
mi zmianami społeczno – politycznymi . Od 1 
stycznia 1984 r . kontakty praktycznie ustały . 
Od tej daty zostałem przeniesiony na stanowi-
sko radcy prawnego . Przybyło pracy, zaczęło 
dramatycznie brakować czasu na prowadzenie 
dotychczasowego życia towarzyskiego . Przy-
padkowo dowiedziałem się, że również nici 
sympatii pomiędzy Jackiem a moją koleżanką 
uległy zerwaniu . Przez to bliskie trzydzieści 
lat nie miałem żadnych wiadomości o  Jac-
ku, a  stosunkowo niedawno kilka wierszy w 
„GALERII” i spotkanie po latach zrodziło w 
naturalny sposób zastanawianie się – czy ten 
to ten? Czas jest nieubłagany i swoim ostrym 
zębem naruszył mocno nas obydwu . 

Poprosiłem Jacka o  tomik „Przypowieści 
stracha na wróble” . Były perturbacje z  pro-
mocją tej książki . Wyrażam czynny żal, że nie 
byłem na promocji tomiku w „Gaude Mater” . 
Mimo „sypiącego” się zdrowia, pracuję dalej 

a wykonywanie zawodu radcy prawnego od-
bywa się najczęściej według zasady – nie znasz 
dnia ani godziny .

Może nie mam większej wiedzy o Jacku, 
może ten czas, kiedy nie mieliśmy ze sobą 
żadnych kontaktów, zostawił w duszy i sercu 
Jacka nieuleczalne ślady rozczarowania, które 
przewija się niemalże przez cały tomik, ale 
mam prawo sądzić, że tak naprawdę lekturę 
tomiku należy zacząć od ostatniego wiersza 
zatytułowanego „Takie sobie samooszukiwa-
nie” . Ten wiersz jest jak piaskowa klepsydra 
odmierzająca czas . Ostatnie ziarenko po od-
wróceniu staje się pierwszym, które spada w 
pustą przestrzeń, przestrzeń życia codziennego .  
A to pierwsze ziarno nazywa się zawód miłosny 
albo inna utrata ukochanej kobiety, a  Jacek 
jest niepoprawnym romantykiem (już tyle 
razy przyrzekałem, że nie napiszę o tobie pamięć 
prosiłem w twarz plułem wspomnieniom, wódkę 
piłem, kobiety zmieniałem, złamałem pióro za 
przykładem serca) . Jacek pewnie zaprotestuje, 
że jest inaczej, że nie jest romantykiem . A iluż 
to mężczyzn w tych czasach cierpi z powodu 
zawodu miłosnego do tego stopnia, że piszą 
o tym i nie są w stanie zapomnieć ukochanej 
kobiety . Teraz jest zupełnie inny stereotyp 
postępowania . Zawiedziony mówi sobie – 
trudno, tego kwiata jest pół świata, po czym 
w dogodnym atmosferycznie czasie jedzie do 
sanatorium podleczyć zawód miłosny . Choć 
autor zamieszcza w tomiku ten utwór jako 
ostatni i  sugeruje, że co prawda sam siebie 
oszukuje, ale tylko tak sobie kompletnie bez 
znaczenia, ale przecież efekt psychiczny, jaki 
ten wiersz wywołuje w głowie czytelnika, jest 
zupełnie inny i zamyka się w konstatacji – jak 
ten człowiek potrafi kochać i jak cierpi z tego 
powodu, że nie jest z ukochaną kobietą . Mnie, 
starego lisa, uprawiającego zawód radcy praw-
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nego od przeszło trzydziestu lat, tytuł wiersza 
nie zwiedzie . W strefie domysłów pozostawiam 
kwestię, która to pani aż do takiego dramatu 
doprowadziła autora, który cierpiał z powodu 
rozstania, cierpi i cierpiał będzie . Tak kochają 
i cierpią jedynie romantycy . Sam bynajmniej 
romantykiem nie jestem, a  jeżeli nawet po 
trosze jestem to nie w sprawach żeńsko – mę-
skich, a może wiek wyleczył mnie z romanty-
zmu . Owszem, kobiety mi się podobają, ale 
coraz częściej nie mogę sobie przypomnieć 
dlaczego . Jacku, przepraszam Cię . Wierz mi, 
nie lubię pisać o sprawach osobistych innych 
ludzi, zwłaszcza o sprawach z kręgu tych naj-
bardziej intymnych . Ale też nie sposób, pisząc 
o „Przypowieści stracha na wróble”, wątek ten 
pominąć, skoro tak naprawdę determinuje 
tematykę pozostałych wierszy bezpośrednio lub 
zostawia w nich chociażby nikły ślad . 

„Przypowieści stracha na wróble” to poezja 
na wskroś męska i  to nie dlatego, że wiersze 
te napisał mężczyzna . Męska poezja to poezja 
bez zbędnych egzaltacji, bardziej opisowa 
i relacjonująca, nie podająca czytelnikowi na 
przysłowiowej tacy refleksji i wniosków, które 
czytelnik może wysnuć w sposób prawidłowy, 
tzn . zgodnie z  oczekiwaniami autora . Jeżeli 
nawet czytelnik poirytowany wierszem wyrwie 
kartkę z tomiku  i podetrze się nią albo wytrąbi 
w nią zawartość nosa, to i tak poeta zamiar swój 
osiągnął, bo męska poezja powinna wywołać 
różne odczucia i refleksje, od tych bardzo sen-
tymentalnych aż po znerwicowanie i agresję . 
Jacek, stosując bardzo umiejętnie skróty my-
ślowe, właśnie w taki sposób pisze .

Jest w omawianym tomiku sporo wierszy, 
które mnie przypadły do gustu . Nie jest to 
żaden banał, bo starzeję się i jako staremu ma-
rudzie coraz mniej spraw i ludzi podoba się na 
tym świecie . W Częstochowskiej Biblioteczce 
Poetów i Prozaików ukazało się sporo pozycji . 
O tych książkach, które przypadły mi do gustu 
lub przynajmniej poruszyły moje wyobrażenie 
o literaturze, piszę glosy . Oczywiście o zamiarze 
napisania glosy uprzedzam autora . Przecież 
niezadowolony z  glosy może mi rzucić w 
twarz – a kto ciebie o takie farmazony prosił? 

Nie jestem hipokrytą . Nie będzie glos na temat 
książek, które na dobrą sprawę nie powinny 
ujrzeć światła dziennego . Niestety Prezes 
Towarzystwa – Władysław E . Piekarski – wy-
daje książki „jak leci” . Tylko on wie o moich 
zamiarach napisania kolejnych glos, tylko on 
wie o jakich autorach i tytułach myślę .

Pierwszym wierszem Jacka, który jak to 
mówią uczniowie, jest fajny i bardzo mi się 
podoba, jest „Sycylia” . Była piękną prostytutką, 
z wachlarzem piersi, że ręce świerzbiły; nad ra-
nem kładła zmęczone swe ciało w nieskazitelnie 
czystej pościeli. Dalej ani pół słowa przygany, 
nic na temat rzucania kamieniem i moralizo-
wania – idź i nie grzesz więcej . Jest sen i marze-
nia senne o zwyczajnym życiu kobiety . Z racji 
wykonywanego zawodu poznałem kilkanaście 
pań tej profesji, a ponieważ większość z nich 
do małomównych nie należy, to dowiedzia-
łem się o kilku znajomych, którzy z ich usług 
korzystają . Co ciekawe, każdy z  nich, gdy 
się zagadało o prostytutkach, mówił o nich 
używając wulgarnych słów i zapewniając, że 
w życiu by z  taką nie poszedł . Sycylia była 
piękną prostytutką, nie przyszedł nikt z pracy 
kiedy odeszła. Smutny, prawdziwy i po ludzku 
ciepły wiersz . 

Wiersz tytułowy – „Przypowieść o strachu 
na wróble” – jako żywo przypomina młodzień-
cze wiersze Jacka . Autor przejmująco opisuje 
zwykłego stracha na wróble, takiego w starej 
kapocie i niemodnej czapie, któremu pozostało 
jedno oko, bo drugie wydłubał mu zdradziecki 
wróbel . I  już czytelnik zastanawia się, kogo 
autor ma na myśli . Personifikuje? A może to 
tylko plastyczny opis stracha na wróble, aż tu w 
końcowych słowach wiersze czyta i to już koniec 
przypowieści, z szyby pociągu w zapomnieniu w 
wagonach myśli czas się kurczy, liść zamiata polną 
ziemię. Takie były wiersze Jacka, które czytał 
mi przed laty . Zaskakująca czytelnika pointa, 
otwierająca rzeczywiście drzwi rozmyślaniom, 
jaki jest sens tego wiersza . Te drzwi nie mają 
zamka a zatem autor czytelnikowi niczego nie 
zamyka . Czytelnik może swobodnie chodzić 
po ścieżkach wyobraźni Jacka Gierasińskiego . 

Autentycznie popłakałem się po kilkukrot-
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nym przeczytaniu  wiersza „Irlandia” . Zamyka-
łem oczy a spod powiek płynęły łzy . Pozwolę 
sobie przytoczyć ten wiersz w całości. „Nie 
popłyniemy razem do Irlandii, bo mi w domu 
ciasto tak pyszni, talerz gorącego rosołu z pietru-
chą i wyciszone myśli od myśli; nie popłyniemy, 
stokrotki się bielą i szczaw dojrzewa, czerwieni 
się truskawka a obok leży moja dziewczyna, ulicę 
dalej moja matka; więc list napisz mój przyja-
cielu jak nostalgicznie wracasz do kraju gdzie się 
czerwienią najsłodsze wiśnie, gdzie serce cierpi w 
nie docierpieniu”.

No właśnie, serce cierpi, bo podobnie jak 
Ty, uwierzyłem pewnym – wydawałoby się – 
ludziom . A oni pobiegli skreślić z Konstytucji 
prawo do pracy, a oni swoją pierwszą decyzją 
wprowadzili religię z  sal katechetycznych do 
szkół, aby wziąć za mordę sumienia uczniów . 
Teraz to już wiem, że wszelkie prawa ludzkie 
i obywatelskie bez prawa do pracy i wolności 
sumienia to zawracania głowy ogłupiałym lu-
dziom . Moje dzieci, uszczęśliwione wolnością 
wyboru pracy i  miejsca zamieszkania, coraz 
częściej mówią o konieczności emigracji, nie-
koniecznie do Irlandii . Nie muszą się wysilać, 
by mnie, choremu również na Polskę, udo-
wodnić, że w naszej ojczyźnie normalnie żyć 
się nie da . Wydaje mi się, że nie zatrzyma ich 
tutaj krakowska kiełbasa i sernik, a mnie przyj-
dzie zdechnąć w osamotnieniu . Rozpuściłem 
histerycznie gębę a Ty, Jacku, o tych sprawach 
piszesz tak pięknie i spokojnie . Mistrzostwo!

Zaraz po „Irlandii” następuje równie 
znakomity wiersz zatytułowany „Znajomość” 
(Miałem kolegę na imię miał Jezus). Wciąż 
poszukuję znajomości z nim i nie zamierzam 
zaprzestać poszukiwań, bo szalenie podoba mi 
się wypowiedź Jana Himilsbacha, że Jezus to 
facet najbardziej znany na świecie a mimo to 
w głowie mu się nie przewróciło; zawsze cię 
wysłucha . Jeżeli jestem w Krakowie, a ostatnio 
w sądzie Przy rondzie często bywam, bardzo się 
staram pojechać do Łagiewnik, by po wielokroć 
przeczytać – JEZU, UFAM TOBIE, a ostatnio 
odczytuję ten napis po swojemu – JEZU, 
UFAM TYLKO TOBIE, bo nawet sobie ufać 
przestałem .

Chciałbym na tym poprzestać . Wierszy, 
które przypadły mi do mojego gustu lite-
rackiego i  estetycznego, jest w glosowanym 
tomiku znacznie więcej, ale – co wielokrotnie 
podkreślone – moim zamiarem nie jest stresz-
czenie poszczególnych wierszy pomieszczonych 
w tomiku .

Przymiot męskości autora widoczny jest 
jak na dłoni w napisanych przez niego ero-
tykach . Szkoda, że ich jest niewiele . Wiem, 
zdaje sobie sprawę z  tego, że napisane zbyt 
wielu erotyków może spowodować powstanie 
opinii, że autor wiedzie rozwiązłe życie albo, 
co gorsza, że jest niewyżytym erotomanem lub 
seksualnym dewiantem .

W najśmielszym erotyku, tj . w wierszu „Li-
teratka”, Jacek pisze – ty tak szampańsko wybu-
chasz korkiem, że wziąłbym schował za pazuchę 
i poszedł w strony zaciszne od ciszy i wydotykał 
wilgotnymi ustami i oglądał dłonią i wyobraził 
cię na nowo jak się to  dzieje między  wierszami. 
Z  kolei „Laura” to utwór delikatny niczym 
pierwsze spojrzenie nieśmiałego mężczyzny na 
piękną kobietę, spojrzenie, które rodzi miłość . 
Romans z Laurą to seks był przedni gdy wycho-
dziliśmy spod swojej powieki i nagabując dalej 
do grzechu, frontalnie czyści w swej powiece a na 
spacerze w noc tak potulną jątrzył się zapał na-
szych oddechów i ręka zgrabna dotknięta w usta; 
szept oddechów. Odeszłaś, zostały twoje ciuchy, 
nocą tęskną niespokojną przytulam się do swojej 
bluzki i rąk nie starcza do objęcia i pocałunków 
dla rękawa. Tak autor wspomina upojne chwile 
w wierszu o „Iwonie” . Te wiersze łączy wspólny 
mianownik, a mianowicie delikatność w wy-
rażeniu uczuć i  brak jakichkolwiek zapędów 
do wyrażania treści pornograficznych, wulgar-
nych czy też obscenicznych . A przecież wielu 
autorów tak podkreśla swoją męskość . Pewnie 
darowaliby sobie wulgarne traktowanie erotyki, 
gdyby zabrakło kobiet, które nie akceptują 
takich wierszy czy utworów prozatorskich . Ale 
kobiety bywają różne, a podbite oko żony czy 
kochanki jest dla niektórych kobiet dowodem 
miłości, bo „skoro mnie leje, to dowodzi, że nie 
jestem mu obojętna” . Tak narodził się macho, 
a dla mnie cham jest chamem pożywiającym 
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się pogardą dla ludzi rodzaju żeńskiego . Nie 
jestem przeciwnikiem erotyzmu w literaturze . 
Do kanonu literatury światowej weszło sporo 
utworów o takim zabarwieniu . Nie podejmę 
się wymieniania tytułów tych dzieł, bo co dla 
jednego jest erotyką, dla drugiego jest porno-
grafią . Jak dotąd przepisy Kodeksu karnego 
nie zdefiniowały pojęcia „pornografii” . Arty-
kuł 202 § 1 Kodeksu karnego stanowi, że kto 
publicznie prezentuje treści pornograficzne w 
taki sposób, że może to narzucić ich odbiór 
osobie, która sobie tego nie życzy, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
karze pozbawienia wolności . Nie słyszy się 
o  procesach karnych z  tego tytułu . Nieco 
inaczej było w okresie ateistycznego PRL-u . 
Po artykuł 212 Kodeksu karnego prokuratura 
sięgała dość często, bo również posiadanie ma-
teriałów pornograficznych było przestępstwem 
a zamieszczanie na ostatniej stronie kolorowych 
gazet zdjęć pięknych dziewczyn rozebranych do 
majtek traktowane było jako szerzenie treści 
pornograficznych . Ale poza tym był to okres 
słusznie miniony .

„Przypowieści stracha na wróble” to rów-
nież szereg bardzo lirycznych wierszy . Jacek 
Gierasiński nie godzi się z wieloma aspektami 
otaczającej go rzeczywistości, ale nie jest bun-
townikiem wzywającym do rewolucji . Stara się 
jakoś w tej rzeczywistości odnaleźć . W wierszu 
„Jutro” tak myśli o  nadchodzącym, nowym 
dniu – a kiedy zerwie się jutro … nad ranem 
zdrętwiałą ręką zropiałe oczy przetrzę na swe 
wstanie; zasłonię kołdrą swój sen realny. Ot taki 
sobie wiersz nie jest takim sobie wierszem . To 
mocny słowem liryk o  miłości i  beznadziei, 
i o człowieku na nie skazanym . W „Lustrze” 
autor palcem nieczystym wydłubuje twarzy 
znajomość, kaleczy oko szkła powtarzalność 
(…), echo twarzy się przygląda, właściwie 
spode łba patrzy . Przejmujące jest „Wyznanie”, 
które niżej przytaczam w całości . Jestem śmie-
ciarzem, chodzę po śmietnikach, znalazłem buty 
nie do pary, dziurawe palto cerą zaszyłem i rekla-
mówkę coca cola, puszki po piwie, ale są w cenie, 
szczoteczkę do zębów, choć nie posiadam i małą 
lalkę, którą utulam jako opuszczony ojciec. Nie 

jest przejmujące, co też ów „śmieciarz” znalazł 
na śmietniku . Śmietnik jak śmietnik, znaleźć 
na nim skarb jest równie prawdopodobne jak 
wygranie wielkiej kumulacji w dużym lotku . 
Przejmująca jest dla mnie każda sytuacja, która 
posyła ludzi na śmietnisko, w tym wierszu 
znaleziona mała lalka tulona jest jak dziecko, 
które ojca opuściło . O uzasadnieniu potrzeby 
przytoczenia w całości tego wiersza będzie 
mowa w dalszej części niniejszej glosy .

Jacek, zresztą jak większość poetów, nie 
stroni od wierszy egzystencjalnych . Skoro 
jesteśmy rozczarowani przemianami politycz-
no – społecznymi, które miały dać szczęście 
i dobrobyt, i skoro nie mamy w sobie na tyle 
odwagi, by powiedzieć każdemu prosto w oczy, 
że te całe przemiany można jedynie o kant… . 
tyłka roztrzaskać, to uciekamy w egzystencjalne 
metafory . Czegoś tam poszukujemy, czemuś się 
dziwimy, czegoś oczekujemy i budując wyszu-
kane metafory, sprawiamy, że napisany wiersz 
jest nieczytelny a czytelnik się zastanawia, czy 
aby z tym poetą jest wszystko w porządku .

Jacek jest bardziej odważny i  w wierszu 
„Zakupy” pyta – kiedy zacznę żyć normalnie, 
w kraju który sprzedał mnie w markecie i  na 
półkach porozstawiał dla wytrawnej klientki. W 
historii dwóch sobie nierównych robi wymowne 
porównanie – pan bóg obiera ziemniaki na zupę; 
ja się głodem truję, pan bóg w nieskalanie czystej 
pościeli; ja się kapotą przykryję; pan bóg znu-
dzony patrzy w kominek, mnie właśnie dzisiaj 
prąd odcięli, on nie ceruje skarpet na jutro, ja w 
jednym swetrze pół życia zbolałe, pan bóg z są-
siedztwa mnie nie rozpoznaje, wysoko w chmu-
rach utknął na amen. A i nasza starość rysuje się 
nieciekawie . Jacek Gierasiński przedstawia nam 
w wierszu „Na tę naszą rzeczywistość” taki oto 
obrazek – ściska dziesięć złotych w dłoni staro-
winka w swojej chacie, pogodzona ze swym losem, 
wyciszona po wyroku, kiedy kiszki bolą głodem, 
światło ciemni się w pokoju, jeden okruch gdzieś 
na stole nie złowiony starym dniem. W szarej 
rzeczywistości jesteśmy tak bardzo samotni 
i osamotnieni, mimo otaczających nas ludzi czy 
wręcz tłumu . Autor w „Poszukiwaniu przyjacie-
la” wzdycha – a mnie się tak przyjaciela chciało 
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do pogadania, o nie nowością, a mnie przykuto 
myśli do ciała i wydłubano kawałek serca. Roz-
ważania nad egzystencjalnymi wierszami Jacka 
Gierasińskiego można by „pociągnąć” jeszcze 
przez kilka kartek, ale po co? Ten fragment 
glosy wypada zamknąć pytaniem z  wiersza 
„Politycznie” – dlaczego kraj mój w moim kraju 
kaleczy dłoń przyjazną, która buntuje się w swej 
wściekłości, zrywa nadgarstek w oparciu czoła.

Nawet najbardziej cierpliwy czytelnik, 
który przeczytał „Przypowieści stracha na 
wróble”, w tym miejscu zaprotestuje . Zaraz, 
zaraz facet! Czy czytaliśmy ten sam tomik? Albo 
czy ty cokolwiek z tych wierszy zrozumiałeś? 
Przecież poezja Jacka Gierasińskiego to nic 
innego jak epatowanie się brzydotą, obdar-
tusami i śmietnikami, czyli dnem marginesu 
społecznego a gdyby książki posiadały przymiot 
wydzielania zapachu, to ten tomik cuchnąłby 
jak cholera! Przecież to turpizm w najczystszej 
postaci! Ja nie zgadzam się z takimi poglądami . 
Po lekturze wiersza „Wyuzdanie”, który wyżej 
przytoczyłem w całości, można rzeczywiście 
sformułować opinię, że Jacek Gierasiński 
jest turpistą a ocenę tę niejako ugruntowuje 
wiersz „Dla poety” (dedykowany Waldkowi 
Gaińskiemu), który również przytaczam w 
całości – już nie pójdziemy razem na wódkę, nie 
wypalimy petów nad ranem, a gdy zabraknie zno-
wu pieniędzy nie wystrugamy ostatniej deski; nie 
zagościmy razem w uliczkach gdzie się wywala 
bełkot śmietników, domy z łuszczycy nie leczone; 
nie zaprowadzicie mnie już w te miejsca skąd 
pochodziła brzemienna poezja w bólach rodząca 
twój wiersz ostatni. Turpizm? 

Z  tego, co pamiętam ze szkoły, turpizm 
polegał na programowym włączaniu do wierszy 
motywów kalectwa, brzydoty i śmierci oraz róż-
nych tam mało przyjemnych kwestii i rzeczy . 
Wywołanie szoku estetycznego było rodzajem 
buntu przeciwko socjalistycznej rzeczywistości . 
Turpistyczne wiersze pisali Stanisław Gro-
chowiak, Tadeusz Różewicz, Andrzej Bursa, 
Ernest Bryll i  kilku innych . Oczywiście tur-
pizm władzy się nie spodobał, bo naród szedł 
mężnie do jasno wyznaczonych celów i dlatego 
urzędowy, naczelny poeta – Julian Przyboś całe 

to towarzystwo opieprzył, no i po turpizmie . 
A  przeciwko komu albo czemu protestuje 
Jacek Gierasiński? Przeciwko demokratycznie 
wybranej władzy? W życiu . Ja to co innego . 
Nie ukrywam swojego wrogiego stosunku do 
całej klasy politycznej i nie dlatego, że akurat 
pochodzi z demokratycznych wyborów . Nasze 
nieszczęście bierze się stąd, że klasa polityczna 
a wrogie sobie partie w rzeczywistości żyją w 
politycznej symbiozie, nakręcając się wzajem-
nie . W Polsce powstało polityczne perpetuum 
mobile a  możliwości zmian, nawet na odle-
głym horyzoncie czasowym, nie bardzo widać . 
Jacek protestuje przeciwko rzeczywistości, 
którą wykreowały rzekomo głębokie reformy 
ekonomiczne i  społeczne . Przeciwko nie tej 
poznawanej w TVP czy w TVN, ale tej, którą 
gołym okiem widać na ulicy Warszawskiej czy 
też na osiedlowych śmietnikach . Na przykład 
Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Hutnik” w ramach walki z  biedą śmietniki 
poogradzał i pozamykał na kłódki, klucze do 
których rozdał reszcie lokatorów żyjących w 
przymusowym dobrobycie . Taka Polska Jacka 
Gierasińskiego również istnieje i nie ma żad-
nego powodu, żeby o niej nie pisać . 

Tomik „Przypowieści stracha na wróble” 
Jacka Gierasińskiego polecam tym wszystkim, 
którzy lubią poezję żywą, może trochę sękatą, 
ale przez swoją lapidarność, piękną i poruszają-
cą . Są to wiersze poety, który poznał i poznaje 
życie w różnych jego barwach i smakach .

Jacku, ze swej strony nie chcę niczego 
deklarować, bo w naszym Towarzystwie wza-
jemna adoracja doszła do wysokiego stopnia 
wtajemniczenia, gdzie przyjaźń i  sympatia 
tłumaczone są zupełnie na odwrót . Mnie 
wystarcza, abyśmy się wzajemnie rozumieli 
i szanowali, a co do „Przypowieści stracha na 
wróble” powiem krótko – brawo!

Częstochowa, dnia 17 kwietnia 2013 r .

Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk

 Jacek Gierasiński, Przypowieść stracha na wróble, 
wyd . Wydawnictwo Literackie „Li-TWA”, Często-
chowa 2012, ss . 100 .   



SZKICE, ESEJE, RECENZJE

123galeria 26      

Bogdan Knop

PAMIĘTNIK Z OKRESU DOJRZALSZEGO1

„I zaczynam się obawiać dni bezlistnych, bez-
barwnie szarych, jesiennych. Dziś w tej rzeczywistości 
uregulowanej porami wizyt listonosza wydają się 
puste. I zaczynam się lękać utraty. Trudno to określić. 
A może to zupełnie niepotrzebne? Jednak myśl, że zbli-
ża się czas, gdy wyschnie ocean atramentu i wyczerpie 
się cierpliwość papieru, odbiera mi swobodę, jaką do-
tychczas odczuwałam podczas naszej korespondencji” 
[z listu do pana B]  .

„Bawimy się w chowanego –jestem, jesteś, nie 
jestem, nie jesteś, jestem, nie jesteś, nie jestem, jesteś. 
I znów równo składane papierowe torebki po cukrze. 
W kubku kawy topimy czas i  jakoś iść się nie chce 
do domu.(…) Może z  definicji szycia powinnam 
zasznurować usta i mieć myśli tylko dla siebie? Po tej 
stronie czaszki moje, po tej stronie czaszki Twoje… 
Przeczytane książki w głowie i tylko zmęczone oczy 
– widzą tyle, ile im pozwolimy dostrzec. Jestem ślepa 
bez okularów i nie czytałam Maupassanta, chociaż 
mi kazał kaznodzieja od ksiąg.” [z listu do Księcia].

Ten pozorny szczebiot ubrany w filologiczny 
kostium stanowi swoiste mistrzostwo w posłu-
żeniu się językiem (nie mylić z  „posługiwaniem 
się”) . Bo autorka najwyraźniej bawi się formą i w 
warstwie najbardziej zewnętrznej dziełko czyta się 
z łagodnym uśmiechem i pogodą ducha . Raz jeszcze 
przypomina się Gombrowicz:
„Gdybym nie potrafił bawić się tą sytuacją, bardzo 

byłbym przerażony.”
To jakby wypisz, wymaluj sytuacja bohaterki 

„Listów …” – świat ją przeraża, ale znajduje re-
medium na swe lęki – stara się je sprowadzić do 
kalamburu, paradoksu, krótko mówiąc do parteru . 
Czy jest lepszy wzorzec literackości niż to przeło-
żenie fantazji na prozę życia? Znalezienie w sobie 
tego punktu oparcia, który pozwala nam poruszyć 
świat w nierozpoznanych do tej pory regionach 
i zakamarkach .

Bruno Schulz nazwał kiedyś, jakże trafnie, 
Gombrowicza „menedżerem niedojrzałości” . Czy 
na wyrost byłoby nazwać Aleksandrę Keller mene-
dżerem kobiecości? Jeżeli uwierzymy, że kobieta 
napisała tę książkę, to z  pewnością – nie .

Bogdan Knop, latem 2012 r .

Aleksandra Keller, Listy Nauzykai, wyd . Polihym-
nia, Lublin 2011, ss .117 .

1

„Listy Nauzykai” Aleksandry Keller są niewąt-
pliwie pamiętnikiem . I  to  szczególnym, bo raz, 
że rozpisanym na listy, a dwa, że aspirującymi do 
zrelacjonowania rzeczywistości – owego słynnego 
„Tu i teraz” . 

Już na początku ujawnia się nam szczególna 
poetyka listów, którą nazwać można połączeniem 
młodzieżowego slangu z  purystycznym stylem 
filologa i  subtelną erudycją . Dalibóg, czyta się 
to, jakby się płynęło po modrych falach języka .  
Swoboda w posługiwaniu się sobą jest u młodej 
autorki doprawdy zaskakująca; wymknięcie się 
spetryfikowanej formie i odnalezienie dźwigni do 
podważenia całego świata, muszą budzić podziw . 

Klucz do opisu rzeczywistości tkwi w formie 
i  jej języku – gdy dwóch mówi to samo, to nie 
tylko nie znaczy to samo, ale i nie tak samo się 
słucha . Nie tak samo chętnie i nie tak samo dobrze! 
Prawdy to może niezbyt odkrywcze, ale warte 
przypomnienia w czasach zachwytu nad byle czym . 
„Listy …” frontalnie atakują zasadniczy problem 
kobiecości – jak ma się ona uchylić dominującej 
męskiej formie . Proszę zważyć, że jesteśmy daleko 
od feministycznego bajania o ucisku kobiety, wy-
kluczeniu i równouprawnieniu . Zdaje mi się, że nie 
trafią też „Listy …” na listy przebojów gender studies 
z ich wrogiem - seksizmem i walką płci à rebours . 

Jak zatem ma uchylić się męskiej formie młoda 
kobieta z ambicjami do intelektualizmu i do kobie-
cości zarazem . Bo niby czemu intelektualistka nie 
miałaby być kobieca, dlaczego miałaby rezygnować 
ze słabości kobiecych czy to do flirtu, czy do intryg .

To jest zawsze ta sama walka o siebie toczona 
ze światem i samym sobą, najpełniej może poka-
zana przez Gombrowicza od „Pamiętnika z okresu 
dojrzewania” po „Historię” . Tyle, że Aleksandra 
Keller nie jest Gombrowiczem, nie jest nawet 
Gombrowiczem w spódnicy, a zdaje się wcale nie 
chce być kim innym niż Aleksandrą Keller (co jest 
skądinąd gombrowiczowskie), chce zaś wiedzieć 
– dlaczego tak jest, że jest tym kim jest i nie chce 
być kim innym .

Aleksandra Keller stara się, delikatnie opuku-
jąc ściany, określić rozmiar więzienia, w którym 
utknęła . Puk, puk –

1 Przedruk recenzji z: „Protokół Kulturalny”, nr 45, 
rocznik XIII, Poznań 2013, s . 4 .
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Agnieszka Złota

OSTROŻNIE MIEJSCAMI GŁĘBIA…- HENRYKA BARDIJEWSKIEGO 
„RYSUNKI  NA PIASKU”

/Przekopać, zdeformować, skrócić, spro-
wadzić do abstrakcji, stworzyć, wykreować…/
oto idea najpełniej ilustrująca  intencje autora 
opowiadań „Rysunki na piasku” . Żywioł 
kreacji opanowuje niemal wszystkie poziomy 
stratyfikacji tekstu . Rzeczywistość stwarzana 
posiada charakter epifanijny, pozwala powo-
ływać nowe światy? przestrzenie? postaci? – w 
sposób przypominający technikę kolażu . Pi-
sarz doskonale operuje perspektywą . Opisując 
świat przedstawiony, tworzy uchwytne struk-
tury przestrzenne . Metodykę, poprzez którą 
ujawniają się relacje przestrzenne, można na-
zywać swoistym kadrowaniem, powstają tzw . 
klisze, z tym, że budują je słowa nie obrazy . 
Mało tego, przestrzeń pełni rolę rekwizytorni, 
jest tłem do wyzyskania, które oferuje szereg 
możliwości . Posiada walor funkcjonalności, 
dzięki któremu możliwe staje się  rozegranie 
dramatu istnienia poprzez uwolnienie sensów 
emanujących zewsząd . W ten sposób przema-
wia wyobraźnia dramatyczna autora dziesięciu 
sztuk teatralnych . W przestrzeni ukazanej w 
opowiadaniach drzemie alternatywność uśpio-
na, oczekująca na powołanie do istnienia, do 
współobecności z człowiekiem . Autor stosuje 
interesujący chwyt tzw . zwielokrotnienia (eks-
terioryzacji), przekroczenia granic skończo-
ności egzystencji poprzez wyjście poza siebie, 
a nawet  poza świat przedstawiony .

Przestrzeń zapełniają u  Bardijewskiego 
bohaterowie – dość jednowymiarowe figury 
losu, pozbawione komplikacji psychologicz-
nej . Przy czym bohater – autor  odróżnia się 
na tym tle zasadniczo . Potrafi on zakreślić 
granice swego poznania, wyznaczyć im kres 
optymalności, która czyni jego spostrzeżenia 
trafnymi, minimalizując ryzyko błędnego 
rozpoznania . To człowiek wcielający w życie 
arystotelesowską zasadę aurea mediocritas, 
niewzruszony wobec zmiennych kolei losu, 

uwikłany w dramat egzystencji/ nie mogłem 
grać, lecz również nie mogłem nie grać/ powie 
o sobie, jednak nie ma tutaj śladów hamlety-
zowania . 

Bohater Bardijewskiego to intelektualista 
przechadzający się po labiryncie absurdu w po-
szukiwaniu prawdy?, pewności?, fenomenów? . 
Posiada cechy badacza – empiryka, podobnie 
jak herbertowski Pan Cogito, przy czym 
jako że nie ujawnia się  wprost, kojarzyć się 
może z różewiczowskim everymanem. Można 
o nim powiedzieć „kolekcjoner doświadczeń” 
(=przypomnień przeszłości) i  nie byłoby to 
zapewne nadużyciem . Bohater opowiadań 
uwikłany jest w rzeczywistość  odwróconego 
porządku czy też świat,  w którym wszystko 
dzieje się na opak . Podejmowane przez niego 
próby ocalenia poprzez alienację? ironię? służą 
obronie zagrożonej tożsamości jednostki, jej 
wolności i suwerenności jako podmiotu po-
znającego obdarzonego rozumem . Okazuje 
się, że konsolidacja jest możliwa, ale tylko w 
sferze intelektu, dlatego bohater podejmuje 
liczne próby introspekcji (identyfikuje siebie w 
sobie) . Pozbawiony tożsamości powie o sobie 
/byłem bez nazwiska, bez klasy, bez miasta, 
bez kraju/chciałem dowieść swojej tożsamości 
– nie było czym, chciałem…/ . Ocalenie pod-
miotowości dokonuje się poprzez odkrycie w 
sobie (=jako osobie) rudymentów własnego ja, 
a owo dążenie tworzy  klimat dla kiełkujących 
wartości, które  zniszczone przez współczesną 
cywilizację muszą ponownie zafunkcjono-
wać . Jednak aby doszło do tego, konieczne 
jest odpowiednie podłoże dla ich etycznego 
wzrostu w wymiarze egzystencjalnym . Boha-
ter Bardijewskiego buduje własne wnętrze od 
podstaw, a  proces ten przebiega równolegle  
z  powstawaniem świata przedstawionego 
opowiadań, który  wyłania się z rekwizytorni 
elementów dobrze mu znanych . Umiejętność 
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odnalezienia  tej współobecności wyznacza 
jego kondycję, określa rangę pośród innych 
podmiotów pozbawionych świadomości sie-
bie . Owo przeczucie ilustruje stwierdzeniem 
/znów poczułem w sobie człowieka, przyczaił 
się był gdzieś we mnie, lecz przecie nie zginął/ . 

W opowiadaniach  dostrzegamy ciągłą mi-
styfikację, demaskację fałszu, przybierającego 
pozory prawdy w świecie przedstawionym?  
w  życiu?  Bohater (= być może tożsamy z au-
torem) stwierdza jednomyślnie /moje dzieło 
przylega tak ściśle do rzeczywistości, że nie 
znajdzie Pan miejsca na fałsz/ . Hasło to jest 
konsekwentnie realizowane na przestrzeni 
kolejnych miniatur – opowieści, a sam bohater  
staje się poszukiwaczem sensów ukrytych .

Materia ukazana w zbiorze opowiadań 
zwycięża nad człowiekiem, uparta w swej 
stałości/ dalej już poszła sama buława/ . Wy-

stępuje tutaj również interesujące zjawisko 
inwigilacji . Przy czym to rzeczy (=przedmioty) 
inwigilują ludzi, sprawców zdarzeń dokony-
wanych w czasie /getry pojawiły się za mną! 
/szły trop w trop, równiutko, obok siebie/ 
materia podlega również emanacji /klasztor 
trwał ciągle, i kontynuował się jak gdyby w 
nieskończoność/ .

Opowiadania Bardijewskiego odznaczają 
się niebywałą kondensacją treści (=znaczeń) 
oraz mnogością alternatywnych rozwiązań 
strukturalno – treściowych .  Zawarta w nich 
krytyczna ocena współczesności zdaje się mieć 
o dziwo swoje logiczne uzasadnienie, bowiem 
/w dzisiejszych czasach nie móc potępiać, 
to tak, jakby w średniowieczu nie móc się 
modlić/ .

„BĘDĘ WYCINAŁ NOC Z ŻYCIORYSU…” – MACIEJA SKALIKA 
DĄŻENIE DO ŚWIATŁOŚCI (SŁOWO ODREDAKCYJNE)

Dobra noc mi pozwala aż do rana pisać
i piszę wierząc, że mi starczy jeszcze znaków

i piszę wierząc, że mi wystarczy pokory…
R . Wojaczek, Zakon

Wiersze zebrane w tomiku Różne odcie-
nie szarości nie posiadają właściwie żadnego 
przewodniego motywu będącego klamrą spi-
nającą utwory w logicznie ustrukturyzowaną 
całość . Duża dowolność treściowo – formal-
na staje się jednak pretekstem do poszukiwa-
nia tendencji, kierunków, ku którym podąża 
myśl piszącego celem stworzenia układu od-
niesienia  do zawartych w nich treści . Wni-
kliwa analiza tych wierszy pozwala upatrywać  
w nich tendencję (?) intencję (?) nadrzędny 
cel (?), w podejmowanych przez poetę pró-
bach oświetlania szarej rzeczywistości (?) eg-
zystencji (?) a może okolic  miasta, po któ-
rych z lubością się przechadza w poszukiwa-
niu inspiracji (?) .

Wiersze Macieja Skalika stanowią zbiór 
szczególny . Poezja ta nasycona jest antropo-

logią nowej codzienności, która wyłania się 
jako aktywny obszar w przestrzeniach do-
świadczenia powszechnego życia . Przestrzeń 
codziennych  doświadczeń i form uczestnic-
twa w zmieniających się pejzażach współcze-
sności uobecnia się poprzez opis rzeczywi-
stości w perspektywie teraźniejszości, która  
domaga się opisu . Jednocześnie informuje 
on czytelnika o kondycji podmiotu liryczne-
go tych wierszy . A jest on uwikłany w system 
wartości kultury, z której wyrasta . 

Autor poszukuje własnego sposobu na 
wyrażenie swoich uczuć i  przemyśleń, pró-
buje ująć je w możliwie oszczędne formy .  
W każdym wierszu dominuje prostota prze-
kazu, brak barokowej dość popularnej ma-
niery przegadania, nadmiernej hybrydowości 
wyrażanych myśli, zaciemnienia istotnych 



SZKICE, ESEJE, RECENZJE

126 galeria 26

treści . Poeta zostawia czytelnikowi duży mar-
gines swobody interpretacyjnej i nie jest jego 
intencją stawianie przysłowiowej kropki nad 
i .

Wiersze Salika są podskórnie podszyte 
aksjologią, która często oficjalnie dochodzi 
do głosu /nie kradnę ani nie zabijam, do-
słowności i przenośni/ (***Nie kradnę…) czy 
też /szukam Absolutu nieważne czy będzie to 
wódka czy Bóg/ (Kaczmarski) a  czasem uj-
muje dyskrecją, jak w stwierdzeniu /poczci-
wość, która nigdy nie powie, że to Chrystus 
dźwigać powinien/ (***Zapuściła korzenie) . 
Wartości tak ważne dla podmiotu lirycznego 
sprawiają, że uświadamia on sobie koniecz-
ność bycia ostatecznie dobrym, bo jak pisał 
Herbert /w ostatecznym rozrachunku tyl-
ko to się liczy/ . W jednym z wierszy wyrazi 
stwierdzenie /teraz czuję się niemożliwie pu-
sty, musi być jakiś sposób na wypełnienie/, 
na tę wątpliwość (?) pytanie (?) istnieje kilka 
odpowiedzi .

Po pierwsze wiara . Bohater liryczny tych 
wierszy odczuwa potrzebę wiary, której nie 
sposób zastąpić czymś innym (***że błądzi-
łeś po świecie) . A  jeśli już, będzie to pana-
ceum niewystarczające, powiększające tylko 
dojmujące odczucie pustki wewnętrznej . 
W jednym z  wierszy wyraża przekonanie 
o  współobecności Boga z  człowiekiem, co 
daje się zauważyć w stwierdzeniu /upadam 
też upadłeś/ . Dostrzegamy tutaj swoistą rów-
noległość losów, utożsamienie w cierpieniu 
z Synem Bożym . Autor jest pewien istnienia 
Boga . Pojawia się jednak inna wątpliwość  
/czasem mam wrażenie, że On nie jest pe-
wien czy ja naprawdę istnieję/ . Podmiot li-
ryczny nie jest pewien, gdyż wie o  tym, że 
Jezus nie znalazł miejsca na ziemi, choć szu-
kał w pocie czoła (***że błądziłeś po świecie) . 
Ostatecznie znajduje Boga w skale serca, 
a  jego dostrzegalnymi atrybutami są trwa-
nie i stałość (Kaczmarski). /Niezaprzeczalnie 
znasz mnie znasz we mnie swój obraz/ i  to 
powinno wystarczyć, reszta jest „nadbudo-
wą” do tego aksjomatu .

Po drugie miłość . Rozumiana jest w tej 
poezji jako dążenie do dobra, pomoc innym, 
solidarność z  człowiekiem cierpiącym, po-
krzywdzonym, która staje się źródłem radości 
(zapuściła korzenie). W jednym z wierszy po-
jawia się wzruszający szczerością obraz kobie-
ty /… z twarzą Czarnej Madonny (…) i siń-
cem tak pasującym do tej dzielnicy/ . Podobna 
wizja ujawnia się w wersie /pani, która ciągnie 
do nieba wózek z makulaturą/ . Obok miłości 
do bliźniego pojawia się w tej poezji przej-
mujący szczerością obraz miłości do kobiety/ 
brakuje mi dzisiaj lisów od ciebie i chlebów 
w tych listach/ . Okruchy chleba utożsamione 
zostały w tym ujęciu z  okruchami pamięci, 
wspomnień, które autor chciałby pozbierać 
ze stołu i schować do kieszeni . Podobnie jak 
w wierszu Animacja tęsknoty . Odmienną per-
spektywę postrzegania uczuć stanowi wiersz 
(***Ty we mnie jesteś zakochana) . Uczucie 
sprawia, że niebo staje się bezchmurne a zza 
horyzontu wyłania się słońce oznaczające ra-
dość bycia razem . Uczuciu towarzyszy jednak 
obawa przed śmiesznością, gdyż jak mawiał 
Napoleon /od wzniosłości do śmieszności 
tylko krok/ . Bynajmniej podmiot liryczny 
nie chciałby stać się groteskowym w obliczu 
uczucia . Trudno zresztą mu się dziwić zwłasz-
cza, że podmiot liryczny ocenia siebie jako 
kogoś, kto nie potrafi płakać .

Po trzecie przyjaźń . Istotna wartość dla 
autora (?) podmiotu lirycznego (?), która 
daje się zauważyć we frazie /szukam takich 
jak Ty z  nogami w zmoczonych butach ale 
głową najbardziej żywą/ . Stwierdzenie o tym, 
że nasze kobiety nie zrozumieją sugeruje, iż 
dla poety ideałem jest typowo męska przy-
jaźń o solidnych podstawach lojalności i to-
lerancji zarazem . Wspólnota myśli /takich 
jak my z  życiem w kieszeniach/ sprawia, że 
podmiot liryczny odnajduje twardy grunt 
pod nogami . Przyjacielem, być może tym 
najwierniejszym, jest pies, który/ nie zwątpi 
w naszą ludzką naturę ze skrzydłami na lewą 
stronę/ a jego najpiękniejszą cechą jest to, że 
można nim polegać .
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Po czwarte muzyka – balsam dla du-
szy . W tym przypadku blues, który /płynie 
przez ciemne podłogi krwiście zabrudzone 
życiem/ . Muzyka jako przejaw Absolutu w 
świecie sprawia, że /wszystko na chwilę staje 
się czyste/, w boskiej perspektywie chwilo-
wego zetknięcia się z ładem, brudna rzeczy-
wistość schodzi na drugi plan . Muzyka jest 
jak poezja, która /ubiera się w skrzydła/, jest 
dla wszystkich jak chleb powszedni (Blues dla 
ubogich) . W tej perspektywie świat rozpływa 
się, zamazują się kontury osób i  przedmio-
tów .

W poezji Skalika pojawia się interesujący 
opis miasta, które staje się  istotnym puntem 
odniesienia ze względu na swój klimat i  to-
pografię . Poeta odczuwa emocjonalną więź 
z  miastem /z  miejskich obserwacji miasto 
przypomina wielkie imadło na wrażliwość/ . 
Szarość miasta konkuruje z  zielenią skwe-
rów, parków oraz błękitem nieba . O  ulicy 
Katedralnej autor pisze ciekawą frazę /ta 
ulica chowa się po bramach może ze wstydu 
może z kolei rzeczy wykolejenia/ a jej klimat 
/schnie w bucie na zapiecku/ . Charaktery-
stykę tych okolic dopełniają stwierdzenia 
o „oczach głodnych chleba i szczęścia”, „sta-
rych historiach które przykryją nowe tynki”, 
„ścianach z szeptu” . Podobne ujęcie pojawia 
się w wierszu (Blues) . Miasto z  jednej stro-
ny ujawnia się jako znajome okolice z dzie-
ciństwa, z  drugiej jako „mroczne laborato-
rium podłości” niczym obraz Petersburga 
ze Zbrodni i kary Dostojewskiego lub Paryż 
widziany oczami Millera w Zwrotniku raka.

Poezja Skalika to liryka o  nastawieniu 
dyskursywnym, pełna zrozumienia, wykazu-
jąca się otwartością i szczerością . Przekaz jest 
czytelny, brak tutaj komplikacji formalno 
– treściowej, błyskotliwych porównań, nie-
mniej nie jest to w poezji rzeczą nieodzowną . 
Niekiedy autor podejmuje grę z czytelnikiem 
o  charakterze asocjacyjnym (Cafe Noir), 
stosuje żart poetycki (Autogeneza), ekspe-
rymenty językowe (Kraków from Częstocho-
wa), stosuje ciekawe zestawienia słowne jak 

np . „zaskoczone jabłka” (Miejskie), „geny 
miejskie”(Autogeneza), „serce z szufladkami” 
(***Nie kradnę) . Zdarzają się również inte-
resujące metafory typu /kratki w linie które 
przebyłem jak zawsze po krawężniku/ albo 
/dusze w pudełeczku po zapałkach skakały 
po trawie/, choć nie jest ich dużo, stanowią 
perełki tej poezji, poezji dodajmy tzw . „zwy-
kłych rzeczy” .

Ważnym motywem w poezji Macieja 
Skalika jest światło (Emil Zola), które „roz-
prasza ciemności”, „jest pożarem”, „oswa-
ja krzyki barykady”, „nigdy nie płowieje” /
zobaczyć gwiazdy i  skrajem stóp utrzymać 
w przechyle dążenie światłości/ oto główna 
idea tej poezji dążącej wszystkimi włóknami 
do rozświetlenia bytu . Autor chciałby wyciąć 
noc ze swego życiorysu, bowiem sen związa-
ny z porą nocną ujawnia utratę właściwości /
pies śpi, już nie mam psa/, powoduje utratę 
cech istotnych . W takiej perspektywie trud-
no rozróżnić byty jednostkowe, trudno rów-
nież być czegokolwiek pewnym .

Interesujący jest przedstawiony w tej 
poezji opis pokoju /zapodział się w tych 
czterech kątach sens na moje wszystko /…/ 
w czterech kątach utkwiła pamięć o  histo-
rii tych czterech kątów/ . Intuicja podobna 
do tej zawartej w wierszu Wojaczka /pańską 
twierdzą i wygnaniem jest ten pokój /… ./ czy 
pan nigdy nie próbuje z niego uciec . Z roz-
paczliwych czterech kątów, piąty śmierć/ (R . 
Wojaczek, List do nieznanego poety). Duch 
Wojaczka przenika niektóre wiersze Skalika 
– czyżby próba stylizatorstwa (?) polemiki 
z  mistrzem (?) a  może wspólna wyobraźnia 
łączy poetów (?) .

Tak czy inaczej poezja ta ujmuje prostotą 
i nonszalancją zarazem, poprzez które ujaw-
nia się najpełniej liryczna osobowość autora 
wyobrażonego jako ten, który z  rękami w 
kieszeniach, w mokrych butach, ale z  żywą 
głową, poszukuje świetlistych odblasków Ab-
solutu w genius loci Częstochowy .

Agnieszka Złota
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Michał Wilk

JAK GŁOWĄ W ŚCIANĘ, CZYLI O KSIĄŻCE  
KONRADA LUDWICKIEGO ŚCIANA I INNE MINIATURY

O  ścianach, i  to już bardzo obszernie, 
rozpisywał się Miron Białoszewski, wciąż upa-
trując w nich swych towarzyszy codzienności, 
widząc coś osobliwego i nieuchwytnego, tak 
samo zresztą jak i w całej rzeczywistości . Lecz 
w czym podobna jest ta ściana Białoszewskiego 
do ściany Konrada Ludwickiego? Gdzie może 
istnieć ich przystawalność? Być może w tym, 
że obie stanowią swego rodzaju barierę nie 
do przebycia . Granicę, za którą jawi się coś 
zupełnie innego, niż do czego przywykliśmy .

Ścianę i  inne miniatury autor nie bez 
powodu nazywa zbiorem iluminacji, bowiem 
stanowią one każdorazowe przypomnienie, 
wywołanie z pamięci czegoś, co zmusza nas 
niejako do weryfikacji statusu quo . Oto proste 
spojrzenie na to, co jest, przez pryzmat tego, 
co było, albo mogło być . Wszystko po to, by 
uświadomić sobie tkwiącą w nas, jak powie-
dział Ludwicki, „wielokrotność” .

Autor swoimi miniaturami (ścianami) 
buduje swoisty labirynt znaczeń, labirynt 
słów i  rzeczywistości, z  którego nie sposób 
wyjść poprzez racjonalne uporządkowanie, nie 
sposób przedrzeć się przezeń w typowy sposób . 
Wyjście, które jest zarazem interpretacją, moż-
na znaleźć jedynie przechodząc gdzieś „górą” 
(ponad ścianami) . Podobnie jak w przypadku 
zetknięcia się z niełatwą twórczością Franza 
Kafki, Brunona Schulza, czy tak bliskiego 
Ludwickiemu Fernando Pessoi . Trop portu-
galskiego poety nie jest wcale przypadkowy 
i  bezzasadny . Bowiem Ludwicki, na wzór 
autora Księgi niepokoju, również tworzy serię 
heteronimów, funkcjonujących na kartach 
jego książki . 

Wszystko daje wrażenie świadectwa wła-
snych przeżyć, zwielokrotnionych przez owe 
– heteronimiczne właśnie – sylwetki, poddane 
procesowi odautobiografizowania, by – być 

może – spojrzeć na nie z boku, przyjrzeć się 
im bacznie z nieco innej, niż osobista, strony . 
Bo czymże jest literatura w takim wydaniu, 
jak nie obiektywizowaniem siebie, by odnaleźć 
prawdę? Nic więc dziwnego, że bohaterowie 
i narratorzy Ludwickiego pokazują, że są tak 
naprawdę tablicą czyichś etykiet, określeń, 
napisów . Że my, jako ludzie, jesteśmy wobec 
kogoś tym, czym ten ktoś nas oblepił, czy po 
prostu, jak określiłby to sam Gombrowicz, 
jaką dorobił nam gębę .

Ściana to więc forma roli, maski, którą 
autor przywdziewa . Poszukuje siebie, choć do 
końca sobą nie jest . Meandruje pomiędzy po-
szczególnymi wcieleniami, by sprawdzić, które 
z nich jest nim naprawdę . Poszukuje własnego 
ja, tożsamości, sensu, tylko że z oporem i nie-
chęcią, jak gdyby to było brnięcie w nieznaną, 
niegościnną krainę, gdzie odkryć można zgoła 
coś innego . Coś, czego nie chciało się odkryć .

Ponadto w zbiorze przez cały czas czuje się 
ciężar zamknięcia, ograniczenia, jakiś dziwny 
i niepokojący klaustrofobiczny lęk . Ale przed 
czym? Przed zmianą, przestrzenią życia, prze-
strzenią wieczności? Lęk przed wyzwoleniem, 
wolnością? A może to po prostu zapis ciasnoty 
wychowania, środowiska, w którym narrator 
żył lub żyje, lub świata, którego przyszło być 
uczestnikiem? 

W każdym razie owo ścieśnienie poka-
zuje i uzewnętrznia niejako zdeterminowaną 
pewnym czynnikiem próbę wyjścia z  tego 
ograniczenia . Próbę zburzenia ściany i wyjścia 
prowadzącym dalej tunelem . Niestety, szybko 
okazuje się, że droga prowadzi z  powrotem 
do punktu wyjścia . Zataczamy wieczne koła . 
Nie jesteśmy w stanie ani się wydostać, ani 
zaczerpnąć ze źródła prawdy . Żyjemy w cią-
głej retrospekcji siebie i innych, odtwarzamy 
niejako rzeczywistość, powieloną na przetar-
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tych kliszach, co do autentyczności których 
jesteśmy przekonani .

Niestety tak właśnie jest . Co rusz napo-
tykamy swoje własne ściany, jak i  te, które 
przygotowała nam rzeczywistość . Odbijamy 
się od nich, nie mogąc przebić . Natrafiamy 
na kolejną i kolejną . Wciąż na nowo, ale cały 
czas na tę co poprzednio .

Ludwicki zdaje się takim poetyckim czy 
też prozatorskim murarzem, stawiającym 
przed czytelnikiem coraz to nowsze ściany . 
Ściany znaczeń i  zrozumień, ściany powtó-
rzonych i  zapętlonych obrazów, skojarzeń, 
odniesień . Nie sposób bowiem w łatwy sposób 
prześlizgnąć się przez poszczególne miniatury 
bez poczucia oporu, jakie nam stawiają . Nale-
ży podjąć wyjątkowy wysiłek, otrzeć się o ich 
szorstkość, niejednokrotnie zawiłość i wielką 

trudność . Nie da się, ot tak, przebrnąć z po-
czątku do końca . Dlatego lektura Ludwickiego 
nie należy do prostych i przyjemnych . O ile 
pisanie to egzystencja, o tyle, przekornie rzecz 
ujmując, czytanie to już prawdziwa agonia .

Jak pisze sam autor: „Są lektury, których 
nie czytając mało tracimy, ale czytając możemy 
zyskać to i owo” . Tak też jest z tą książką . Prze-
czytamy czy też nie, żadna różnica . Dopiero 
owoce pokażą, który wyjście było bardziej 
słuszne .

Michał Wilk

Konrad Ludwicki, Ściana i inne miniatury, 
wyd . Wydawnictwo Literackie „Li-TWA”, 
Częstochowa 2012, ss .170 .

Anna Wesołowska

,,W PUDEŁKU PAMIĘCI PRZECHOWUJĘ ŻYCIE’’.  
O CZŁOWIEKU SŁÓW KILKA… RECENZJA TOMIKU 

BARBARY STRZELBICKIEJ ,,DOJRZEWANIE’’

,,Objawia się w nich, owych poetyckich 
tekstach, „ja” człowieka doświadczonego, 
może nawet zmęczonego życiem, ale nadal 
(paradoksalnie) uporczywie poszukującego 
kogoś, kto w pełni pojął prawidła przemija-
nia, ale niezależnie od tego ciągle się na nie 
nie zgadza’’ – są to słowa literaturoznawcy dr 
Beaty Łukarskiej umieszczone we wstępie do 
tomiku ,,Dojrzewanie’’ Barbary Strzelbickiej . 

Poetka – z  wykształcenia polonistka, 
związana z Klubem Literackim ,,Złota Jesień’’ 
oraz z Literackim Towarzystwem Wzajemnej 
Adoracji ,,Li – TWA’’ . Zbiór wierszy ,,Dojrze-
wanie’’ wydany w 2011 roku był jej debiutem . 
Tomik jest utrzymany w tonie spokojnym, 
melancholijnym, sentymentalnym . Odsłania 
wrażliwość poetki na świat, człowieka . Jej 
utwory są skromne, wyciszone i kameralne .

W wierszu ,,Dojrzewanie’’ podmiot lirycz-
ny (autorka) stwierdza, że jej teksty są wyni-
kiem życiowych doświadczeń, cierpienia . Być 
może gdyby nie te ,,męki’’ odczuwane przez 
poetkę w swoim życiu, jej utwory wcale by nie 
powstały… ,,gdy biłam czołem w podłogę/ 
widziałam na niej plamy łez/ i prosiłam Boga/ 
by uwolnił mnie od męki’’ .

Strzelbicka powraca do przeszłości, prze-
szłości na tyle ważnej, by przypomnieć o niej 
w wierszu ,,Podróż sentymentalna’’, który jest 
odwołaniem do lat dziecinnych .

Autorka to wrażliwa i  sentymentalna 
osoba, co zauważamy choćby w trakcie czyta-
nia  ,,Kalejdoskopu’’ . Stwierdza: ,,w pudełku 
pamięci/ przechowuję życie’’ . Poetka dzieli się 
z czytelnikami informacją o posiadaniu przed-
miotów, które przypominają jej o minionych 
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wydarzeniach . Niektóre przedmioty ,,pokona-
ły’’ uczucia, tak jak ,,oczko pierścionka’’, które 
jeszcze jest, gdy miłości już nie ma: ,,czasem 
oczko pierścionka trwalsze od miłości’’ . Jakże 
smutna to refleksja i zarazem jak prawdziwa .  
Dla podmiotu lirycznego wiersza ,,drobiazgi 
z pudełka’’ są istotne . Jedyne, czego się obawia, 
to świadomość, że kiedyś mogą one stać się nic 
nie znaczącymi ,,śmieciami’’ .

Strzelbicka nie boi się poruszać spraw 
trudnych, w utworze ,,Brak’’, odnosi się do 
kobiet chorujących na nowotwór i poddanych 
chemioterapii .

Z kolei w wierszu ,,Arachne’’ poetka na-
wiązuje do mitologii . Wspomina los Arachne, 
która została przywrócona do życia już nie jako 
człowiek, a pająk, podkreślając tym drama-
tyzm ludzkiego losu . Rozważania nad życiem 
człowieka kontynuuje i pozostałych tekstach .

Strzelbicka pokazuje, jak zmienia się 
człowiek i jak zmienia ludzi upływ czasu . W 
wierszu ,,Atrafia’’ stwierdza, że dopiero ,,jako 
garść prochu/ osiągnę/ stan doskonały” . Czło-
wiekowi dużo brakuje do doskonałości, nie 
może ,,dostosować się barwą do otoczenia”, 
jak to robią niektóre gatunki, nie jest w stanie 
ukryć się pod ,,chitynowym pancerzem’’, nie 
ma ,,zębów jadowych’’, w związku z tym staje 
się łatwym celem dla ,,drapieżnika’’ . Taki stan 
rzeczy poetka przedstawia w utworze ,,Przy-
stosowanie’’ .

Mimo tego, iż Strzelbicka porusza tematy: 
przemijania, chorób, ludzkiego losu, upły-
wającego czasu, niedoskonałości i kruchości 
człowieka, jej tomik zawiera również wiersze 
wzywające do ,,walki człowieka z  samym 
sobą’’, do podejmowania wyzwań („Zapro-
szenie”, „Granica”) .

To właśnie w ,,Granicy’’ namawia nas, 
by ,,iść do przodu’’, nie czekać na pomoc od 
innych, tylko działać samemu . Towarzyszy 
jej wiara w ludzkie możliwości, powodzenie, 
możliwość pokonania słabości - ,,bez balastu/ 
pokonasz granicę/ za którą czeka cię/ nowe” .

Z  niezwykłą subtelnością poetka mówi 

o  miłości – prosto i  pięknie . W utworze 
,,Tęsknota’’ czeka na miłość, pyta, jak ma ją 
znaleźć, boi się, że może nie zdążyć odszukać 
miłości: ,,coraz mniej mam wiary, że znajdę/ 
zanim wiatr ucichnie/ słońce zgaśnie/ rzeki 
staną/ i skamienieje moje serce’’ . Strzelbicka 
wprowadza tu zabieg personifikacji . Ożywiony 
zostaje wiatr, słońce, rzeka, kamień, z którymi 
podmiot liryczny prowadzi dialog . Podmiot 
mówiący tak bardzo pragnący szczęścia ciągle 
poszukuje go, ma świadomość mijającego 
czasu, braku ukochanej osoby: ,,za wiedzę/ 
oddałam światu młodość/ włosy mi posiwiały/ 
ciało straciło jędrność/ skórę opuścił blask/ 
wołanie zniszczyło głos’’ .

Temat samotności podjęty został również 
w wierszu ,,Requiem dla miłości’’ . O osobie 
czekającej na miłość napisała: ,, liczba po-
jedyncza/ idąca na połowiczne zakupy’’ . W 
jaki jeszcze sposób poetka charakteryzuje taką 
osobę? Przekonajcie się sami, sięgając po tomik 
Strzelbickiej . 

Polecam go wszystkim miłośnikom poezji, 
tym którzy lubią snuć rozważania o  życiu,  
którzy patrzą na życie z dystansem oraz wszyst-
kim poszukującym miłości, by wiedzieli, że w 
swym poszukiwaniu i ,,czekaniu’’ nie są sami .

Anna Wesołowska 

Barbara Strzelbicka, Dojrzewanie, pod red .  
J . Hurnika, Częstochowa 2011 .
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Jan Łączewski 

SŁOWO O RYSZARDZIE „SIDORZE” SIDORKIEWICZU
Moja znajomość z  twórczością Ryszarda 

„Sidora” Sidorkiewicza zaczęła się kilka lat 
temu od „Syberiady” . Nie znałem oryginalnych 
rosyjskich wierszy, ale tłumaczenie uznałem 
za arcydzieło . I tak się zaczęło moje czytanie 
„Sidora” . Będąc niestety na mojej drodze 
do osiemdziesiątki obciążony niedosłuchem 
(tak się to w medycynie chyba nazywa), nie 
przychodzę na żadne wieczory i spotkania li-
terackie, bo nie mogę delektować się pięknem 
poezji, gdy dociera do mnie w strzępach lub 
całkiem nie dociera . Dlatego – jak sądzę – nie 
zetknąłem się osobiście z  Autorem „Księgi” 
i  „Tryptyku Polskiego” . Ale obie książeczki 
czytam niemal codziennie, radując się pięknem 
polskiej mowy („śniliśmy przebiśniegi”, „z wo-
nią żywiczną”, „gwiazdą piołunną”, itd .), ale ich 
treść nastraja mnie smutkiem . Nie waham się 
postawić tych dwóch niewielkich rozmiarów 
książek obok naszych największych: Słowac-
kiego („Anhelli”), Norwida czy późniejszych 
– Krzysztofa Kamila Baczyńskiego („Po stronie 
nadziei”) i Józefa Szczepańskiego . Z wszystkich 
stron omawianych utworów przemawia głęboki 
polski patriotyzm lub niezłomna wiara chrze-
ścijańska wywodząca się z  Biblii, ale w obu 
przypadkach przemawia też krytyka słabości 
i  głupoty, które godzą w serce, przynosząc 
ból . Piękna forma nie zabija smutku i zadumy 
nad przeszłością . Przeszłością świata, w której 
człowiek zdradził Stwórcę – imię Boga nie pada 
ani razu w obu tomikach, ale jest on obecny 
w każdym niemal zdaniu „Księgi” – „Na czyj 
obraz, Panie, dziś lepiłbyś człowieka, na czyje 
podobieństwo? Co ludzkie to obce” . Autor 
nie oszczędza także Ojczyzny: „źródło mitów 
co wyschło jest obłędu ojczyzną”, „najtrudniej 
powstać kiedy się potkniesz o stopy ojczyzny” . 
Dziwi mnie – jako historyka zawodowego – jak 
wielką znajomość naszych dziejów posiada 
Autor, bo jego poetyckie wizje są w większości 
przeciwne tradycyjnej – aczkolwiek zwykle 
fałszywej – bogoojczyźnianej interpretacji 
wydarzeń . 

Te dwa tomiki trzymam stale na biurku, 
aczkolwiek bije z nich smutek, powaga chwili 
i niepokój o przyszłości Polski i świata . Chociaż 
osobiście nie potrafię „wykochać się z siebie, by 
wkochać się w innych” i ciągle jednak sądzę, że 
„mam władzę nad swoim lękiem”, to jednak ta 
lektura przemawia do mnie jako memento . Tak 
napisać mógł jedynie człowiek wielkiego serca . 

Dziękuję Ci, Sidor . 
Jan Łączewski   

Rys. Arkadiusz Zając „Kamienie królowej marzą” 
2007, ołówek, akryl, 24x11 cm
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„(…) WSPÓŁCZESNY PISARZ JEST „CZYSTYM 
PRODUKTEM REKLAMY”

O literackim konkursie piękności, najnowszej książce i Częstochowie  
z Krystianem Piwowarskim rozmawia Marian Panek

Marian Panek: Krystianie, jesteś już pisa-
rzem uznanym, wydawanym. Masz swoich 
czytelników, swoje wydawnictwa. Przebijasz 
się do czołówki pisarzy polskich, a w Czę-
stochowie jesteś na Parnasie. Powiedz mi, co 
jest motorem twojego pisania. Jak stawałeś 
się literatem? Jakie są tej twórczości źródła? 
Co dla ciebie jest tym „imperatywem katego-
rycznym”, że tę potrzebę wyrażania słowami 
świata pielęgnujesz w sobie i rozwijasz?

Krystian Piwowarski: Sądzę, iż wszelka po-
ważna twórczość, a  mam tu na myśli także 
twórczość naukową czy inżynierską, nie tylko 
artystyczną, wynika z  potrzeby naprawiania 
świata . Nie wiem, skąd bierze się w niektórych 
z  nas przymus wypowiadania się w kwestii 
niesprawiedliwości, nierówności społecznych, 
głodu, ludobójstwa, architektury czy natury 
ludzkiej . Po prostu tak się dzieje . Bezpośrednie 
bodźce są rozmaite, jak różni są ludzie, ale ge-
neralna zasada kompensowania niedostatków 
własnych czy świata obowiązuje . 

Zacząłem pisać z dnia na dzień . Dosłow-
nie . Obudziłem się z silną potrzebą opowiedze-
nia pewnej historii, choć poprzedniego dnia 
ani mi to było w głowie . Takie to jest banalne . 
Jeżeli spodziewałeś się czegoś dramatycznego, 
czegoś w rodzaju przeżycia, które przewarto-
ściowało moje gnuśne życie sprzed pisania, to 
muszę cię rozczarować . Pewnie gromadzące 
się we mnie emocje osiągnęły masę krytyczną, 
a  umysł odpowiednio je skanalizował . Być 
może, gdybym skończył studia politechniczne, 
zostałbym konstruktorem . Wiem natomiast, 
co kazało mi napisać „Paryżanina” – była nią 
nadęta, groteskowa tzw . „emigracja wewnętrz-
na”, na którą udali się aktorzy, oburzeni stanem 
wojennym . Większej obłudy i kabotyństwa nie 
mogłem sobie wtedy wyobrazić i to było dla 
mnie swego rodzaju odkrycie . Od tego czasu 

zacząłem grzebać w ludzkiej naturze i wywlekać 
na światło dnia monstra, jakie człowiek w sobie 
hoduje z takim oddaniem .

Pytasz o mój „imperatyw kategoryczny” . 
Jest nim poczucie odpowiedzialności i  szuka-
nie prawdy o sobie i innych z mego gatunku . 
Imperatyw kategoryczny Kanta oznacza mniej 
więcej: postępuj tak, jak chciałbyś, by inni 
postępowali wobec ciebie . Widzę tu zbieżność . 
Człowiek, z całą swą nikczemnością, jest fascy-
nującym obiektem badań . Zadaniem humanisty 
jest mówienie ludziom o ich mrocznej naturze . 
Cmokanie z  zachwytu nad pięknem człowie-
czeństwa zostawmy facetom od kina familijnego .

Opowiedz nam więcej o swoim warsztacie 
pisarskim. Przybliż go w metodzie, w czasie, 
w przestrzeni. 

Nie ma w nim niczego ciekawego . Po prostu 
ciężka praca i bardzo ograniczone zaufanie do 
własnych możliwości . Piszę piórem, następnie 
wstukuję tekst do laptopa . Od tego momentu 
zaczyna się mozolne redagowanie – poprawia-
nie, poprawianie i poprawianie . Mówię o tym 
z takim naciskiem, ponieważ z reguły jestem 
niezadowolony z  pierwszej i  każdej kolejnej 
wersji . Aż przychodzi moment, kiedy mam 
już dosyć . Nie ma z  tym większego kłopotu 
w wypadku opowiadań, a wydałem ich dwa 
tomy: „Portret trumienny” i ostatnio „Więcej 
gazu, Kameraden!”, bo są to krótkie formy, 
ale w wypadku powieści trudności się piętrzą . 
Powieść, zwłaszcza obszerny, dwutomowy 
„Klaun” jest, żeby nie szukać skomplikowanych 
analogii, jak piramida pomarańczy w sklepie; 
wyjmiesz którąś i wszystko się sypie . Wyjmiesz 
jeden wątek albo zamienisz wątki miejscami 
i musisz wprowadzić zmiany w całości, bo w 
powieści psychologicznej o dużej liczbie postaci 
wszystkie wątki muszą się z sobą wiązać, a im 
mocniejsze jest to splątanie, na im głębszym 
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przebiega poziomie, tym lepiej . 
Jeśli warunki pozwalają, piszę codzien-

nie . Krótsze lub dłuższe przerwy w pisaniu 
wykorzystuję na przemyślenia . Mogę pisać 
gdziekolwiek i  nie potrzebuję specjalnych 
warunków, choć, rzecz jasna, lepiej pisze mi 
się w odosobnieniu . Natomiast lubię mieć 
przy sobie notatnik, żeby zapisywać pomysły 
fabularne, sceny, dialogi itp . Istnieją zasadniczo 
dwie metody: wszystko układa się w głowie 
i pisze rzecz już w ogólnym zarysie gotową albo 
pisze się na bieżąco, ufając intuicji pisarskiej, 
że poprowadzi w dobrą stronę . Ja stosuję tę 
drugą metodę . Zastanawiałem się swego czasu, 
dlaczego nie potrafię wymyślić wszystkiego od 
początku do końca, że mam tylko ideę, którą 
chcę wyrazić, i  pewien ograniczony sztafaż . 
Nie wiem . Być może bierze się to stąd, że nie 
lubię systematyczności ani ograniczeń, a każdy 
gotowy schemat to ograniczenie . 

Co zadecydowało, że napisałeś wiele opo-
wiadań o  Holocauście i  opublikowałeś 
ten dramatyczny zbiór pt. „Więcej gazu, 
Kameraden!”? Temat już wielokrotnie i róż-
norodnie podejmowany, ciągle powracający, 
budzący grozę i  przerażenie. Niektórzy 
współcześni Polacy żyją w poczuciu pewnej 
winy, mimo że to właśnie my, Polacy, zrobi-
liśmy najwięcej, by ratować naród żydowski 
od Zagłady. Oczywiście nieliczni mają też 
wiele na sumieniu. Natomiast są Niemcy, 
którzy nie chcą słyszeć o  jakiejś tak winie 
narodowej, a jeśli mówią o niej, to szukają 
jej tylko u nazistów i tego austriackiego Żyda 
Adolfa Hitlera, Goebbelsa i u innych z ławy 
oskarżonych w Norymberdze. Natomiast 
nam, Polakom, różnojęzyczni Żydzi ciągle 
przyszywają na naszych wojennych plecach 
swoją dawidową gwiazdę męczeństwa. Je-
stem ciekaw również tego, jak twoją książkę 
omówiła krytyka literacka. Jakie nazwiska 
pisały o tych opowiadaniach? Czy były to, 
twoim zdaniem, interesujące wypowiedzi 
krytyczne?

Kiedy uświadamiam sobie, jak szybko i łatwo 
człowiek staje się potworem, ogarnia mnie 

trwoga . W określonych warunkach każdy 
z nas stanie się albo katem, albo ofiarą . Nie ma 
trzeciej drogi . Mnie, z uwagi na pewien upór, 
z  jakim obstaję przy swoich przekonaniach, 
z  uwagi na charakter, skrupuły, sumienie 
i z wielu innych jeszcze powodów, przypada-
łaby rola ofiary . Oczywiście niczego nie można 
być pewnym, ale nawet będąc katem, czułbym 
się fatalnie . Ja czuję winę za Holocaust . Czuję 
ją jako człowiek, humanista, encyklopedysta, 
Europejczyk, chrześcijanin, wreszcie Polak . 
Sporo powodów, by zająć się tematem Zagłady . 

Swojego czasu bardzo poruszył mnie wiersz 
luterańskiego pastora Martina Niemöllera:

„Kiedy przysz l i  po Żydów, nie  prote-
s towałem. Nie byłem przecież Żydem. 
Kiedy przyszli po komunistów, nie prote-
stowałem. Nie byłem przecież komunistą. 
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie prote-
stowałem. Nie byłem przecież socjaldemokratą. 
Kiedy przyszli po związkowców, nie prote-
stowałem. Nie byłem przecież związkowcem. 
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. 
Nikogo już nie było.”

Mówienie o Zagładzie Żydów, o ludobój-
stwie Ormian, o polach śmierci w Kambodży, 
Rwandzie, Srebrenicy, o  wszelkim ludobój-
stwie, jest obowiązkiem współczesnych, także 
w imię naszych własnych losów i losów naszych 
dzieci . Natura ludzka ani na jotę nie zmieniła 
się od czasu jaskiń Cromagnon, co bardzo znie-
chęca . Mam wrażenie, że imię apokaliptycznej 
bestii jest Człowiek . Holocaust to jest historia 
ludzkości odrębna od tej ogólnej, powszech-
nej, jest historią samą w sobie, bo jest jądrem 
ciemności . Historia Zagłady powinna była 
konstytuować ludzkość od nowa, wielu intelek-
tualistów miało taką nadzieję, co się jednak nie 
stało, gdyż, jak już mówiłem, człowiek się nie 
zmienia . Interesujące jest, iż ogromne ciśnie-
nie kultury i cywilizacji spowodowało jedynie 
ten postęp, że Hitler kochał opery Wagnera, 
a Goebbels był rzymskim oratorem . Kultura 
i cywilizacja zawsze zawodzą, a, zdawałoby się, 
powinny być opoką, i z tą myślą były, są i będą 
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nieustannie i nadaremnie wzbogacane i popra-
wiane . Dlaczego tak się dzieje? To pytanie w 
sam raz dla pisarza .

Niemal wszystkie narody Europy mniej 
lub bardziej entuzjastycznie uczestniczyły w 
Holocauście . We wszystkich tych narodach 
znajdziemy ludzi, którzy ratowali Żydów . 
Liczby jednych i drugich to holocaustowa bu-
chalteria, ona mnie nie interesuje, nie jestem 
historykiem . Dużo ciekawszy byłby, literacko 
potraktowany, temat odpowiedzialności chrze-
ścijańskiej Europy za tradycyjne wyrzynanie 
innowierców, zresztą na całym globie . Skąd 
ta pasja? 

Pytasz o  krytykę literacką . Krytyka lite-
racka to dzisiaj pojęcie mgliste; krytykiem 
jest etatowy dziennikarz, publicysta interne-
towy, bloger, internauta na forum . O „Więcej 
gazu…” pisano w GW ogólnopolskiej i często-
chowskiej, nadto w Internecie (blogi i recen-
zje) . Autorzy właściwie odczytali przesłanie, 
które przecież nie jest trudne; z przyjemnością 
dowiadywałem się, że opowiadania zrobiły 
na nich wrażenie . Były również komentarze 
nieprzychylne, pisane z pozycji ideologicznych 
czy rasowych . Niestety, nie pisały o  „Więcej 
gazu…” osoby, których opinia waży na opinii 
czytelników mocą humanistycznego auto-
rytetu . Współczesna krytyka w niczym nie 
przypomina tej, z którą miałem do czynienia 
na studiach . O literaturze wypowiadali się za-
wodowcy mający rozległą wiedzę teoretyczną 
i historyczną . Inna rzecz, że stopień komplika-
cji literackiego świata przedstawionego, a, co 
za tym idzie, warsztatu pisarskiego, był niepo-
równanie większy i wymagał do zrozumienia 
bogatego aparatu pojęciowego . Porównaj 
Borgesa z  Coelho, autorów z  tego samego 
obszaru językowego i kulturowego . Przeczytać 
ze zrozumieniem Coelho może przedszkolak, 
do Borgesa czytelnik i krytyk muszą dorosnąć . 
Ja i moi koledzy ze studiów czytaliśmy pisarzy 
boomu iberoamerykańskiego, dzisiejsi studenci 
czytają Coelho . Obu pisarzy dzieli czterdzieści-
-pięćdziesiąt lat . Tyle tylko wystarczyło, by 
z poziomu prozatorskiej sztuki spaść na poziom 
grafomanii . Coelho, jako strzelisty symbol 

chłamu, świetnie nadaje się do ilustracji tego, 
co stało się nie tylko z literaturą, ale w ogóle ze 
sztuką . A teraz anegdotka . Coelho był w 2005 
roku w Częstochowie . Moja żona na spotka-
niu z nim poprosiła, by skomentował zdanie 
Miguela Asturiasa, gwatemalskiego noblisty, iż 
współczesny pisarz jest „czystym produktem 
reklamy” . Nie skomentował .  

Z pewnego względu na uwagę zasługuje 
recenzja zamieszczona w GW ogólnopolskiej 
tuż po ukazaniu się książki . Otóż zaczyna się 
zdaniem: „Krystian Piwowarski zgłosił się na 
literacki konkurs piękności” . Myślę, iż jak 
żadne inne, to zdanie oddaje istotę współcze-
snego rozumienia literatury i sztuki w ogóle, 
wskazuje na nowe kryteria oceny dzieła . Nie 
uważasz, że szokujące jest zestawienie pojęć 
Holocaust i konkurs piękności? Poczułem się 
rzeczywiście jak na scenie programu w rodzaju 
„Mam talent” . Czyżbym, pomyślałem, dał po-
pis kunsztu, jak to uczynili w „Mieszczaninie 
szlachcicem” nauczyciele fechtunku, muzyki 
i tańca, nazwani przez Filozofa odpowiednio: 
rębajłą, dławidudą i  linoskoczkiem? Tak czy 
owak recenzent wystawił mi dobrą notę . 
Lepszy rydz niż nic . Lecz krótka ma radość . 
Przeszedłem co prawda eliminacje wstępne, 
nie dostałem się jednak do 2 . etapu konkursu 
– moje, jak się okazało, rzeczywiście niepiękne 
opowiadania nie znalazły się na, opublikowanej 
na stronie Wyborcza .pl, liście stu książek roku 
2012 wartych polecenia . Jeśli zatem pytasz 
o  krytykę literacką, to odpowiadam, że nie 
wiem, co nią dzisiaj jest . Może rankingi . 

Które z  twoich książkowych „literackich 
dzieci” byś wyróżnił? Mam nadzieję na 
wyczerpującą, autorską opinię. Wiem, że to 
trudne pytanie, ale postaraj się przybliżyć 
nam swoje refleksje na temat poszczegól-
nych dzieł.

Najwięcej pracy włożyłem w „Klauna” . Trochę 
już o nim mówiłem . Z punktu widzenia współ-
czesnego czytelnika „Klaun” jest powieścią 
trudną . Dla czytelnika ukształtowanego przez 
kulturę preglobalizacyjną byłaby jedną z po-
wieści psychologicznych, do jakich przyzwycza-
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iła go atmosfera intelektualna tamtych czasów, 
wymagająca dużego oczytania i samodzielnego 
myślenia . Akcja „Klauna” dzieje się w dwóch 
czasach: teraźniejszym i przeszłym (retrospek-
cje) . Już samo to zmusza czytelnika do wysiłku 
oddzielania, choć cezury są jaskrawo widocz-
ne . Mnogość wątków i osób to też problem . 
Akcja co raz utyka . Dołóżmy jeszcze zdania 
wielokrotnie złożone, symbolikę niektórych 
wątków, jak np . tego z żydowską rodziną, która 
w latach okupacji popełniła zbiorowe samobój-
stwo w podziemnym bunkrze; tam ciała uległy 
mumifikacji i współcześnie zostały odkopane 
przy okazji wyburzania starej kamienicy pod 
nowy wieżowiec, dodajmy powściągliwość w 
posługiwaniu się wulgaryzmami, psychologię 
postaci i zawartość myślową, brak szczęśliwego 
zakończenia i mamy receptę na dzieło, które 
nie jest ani łatwe, ani przyjemne . Dzisiaj to 
poważny, niemal niewybaczalny, mankament . 
Zamierzałem dać w „Klaunie” syntezę współ-
czesności i  udało mi się . Potrzebowałem na 
to ponad 700 stron . Stanowczo, „Klaun” to 
moja duma . 

Najprzyjemniej pisało mi się opowiadania 
z tomu „Portret trumienny” i powieść „Homo 
Polonicus” . Najbardziej ubawiło mnie pisanie 
satyry obyczajowej „Kochankowie roku kota” . 
Zdarzyło mi się także oddać hołd Raymon-
dowi Chandlerowi w powieści „Marlowe, 
Mann i  Superman” . Najmocniej szydziłem 
w „Paryżaninie”, a najbardziej serio byłem w 
„Londyńczyku” . Wspomnę także tragikomicz-
nych „Chińczyków” – sztukę sceniczną opo-
wiadająca o cierpieniu i upadku częstochow-
skiego producenta dewocjonaliów . Czegóż ten 
nieszczęśnik nie doświadczył! Sprzedał córkę 
potentatowi przemysłowemu, żonie kazał się 
prostytuować, staremu ojcu pracować ponad 
siły, zabił dwóch czeladników – wszystko po to, 
by zdobyć zamówienia na produkcję dmucha-
nych Jezusów . Dziełko zabawne i z mocnym 
przesłaniem, niestety, do przeczytania tylko 
w Internecie .

„Homo Polonicus” został adaptowany na 
scenę i wystawiony przez Teatr Provisorium 

i Kompanię Teatr. Widziałem ten spektakl 
– zrobił na mnie wielkie, ale przygnębiają-
ce wrażenie. Inscenizacja pokazała w całej 
rozciągłości „polskie piekło”. Była bardzo 
krytyczna wobec naszej nacji i  jej historii. 
Stałeś się dla mnie wybitnym specjalistą 
od piekielnych przechadzek po Hadesie. 
Co cię tam ciągnie nieustannie? Opowiedz 
o swojej współpracy przy realizacji sztuki. 
Czy piszesz dla teatru? O ile wiem, pisałeś. 
Powiedz, dlaczego częstochowski teatr nie 
proponuje twoich tekstów dramaturgicz-
nych do realizacji reżyserom, z  którymi 
współpracuje? Może musisz napisać jakąś 
łatwiejszą w odbiorze „śpiewogrę”? Co ty 
na to?

Należałoby zapytać, co zmusza twórców do 
krytykowania nacji, z  których się wywodzą . 
Sądzę, iż zawsze i nieodmiennie to samo – nie 
zgadzają się na fałszowanie obrazu, które doko-
nuje się zawsze tam, gdzie do głosu dochodzą 
nacjonalizmy . To są ludzie, tak myślę, praw-
domówni w każdym okolicznościach . I ja do 
nich należę . Międzynarodówka malkontentów . 
Nacjonalizmy to przekleństwo Europy; ten 
upiór wciąż straszy . W „HP” dałem portret 
Polaka, z  którym nigdy nie chciałbym mieć 
do czynienia, niestety, mam . To żywotny typ 
tuczący się frazesem, obłudą, głupotą i  nie-
nawiścią jak świnia kartoflami . A  przy tym 
piekielnie niebezpieczny .

Współpraca z  Teatrem Provisorium 
i Kompanią Teatr ograniczyła się do przejrzenia 
scenopisu . Chciałem, by spektakl był autono-
micznym dziełem; ja napisałem książkę, oni 
zrobili sztukę . Nie ośmieliłbym się ingerować w 
ich wizję artystyczną, tym bardziej, że wszyscy, 
którzy pracowali przy realizacji, są wybitnymi 
twórcami . 

Częstochowski teatr miał swój udział w na-
pisaniu „Chińczyków” . Pani Katarzyna Deszcz, 
była szefowa teatru, poprosiła mnie, bym 
napisał sztukę o Częstochowie . Napisałem, ale 
to nie było to, czego się po mnie spodziewano . 
Zabawne, że używasz określenia „śpiewogra”, 
bo „Chińczycy” są, z grubsza biorąc, sztuką, 
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w której się także śpiewa, a śpiewki stanowią 
rodzaj pointy lub tezy odnoszącej się do danej 
sceny . Nie wydaje mi się, by nasz teatr sięgnął 
po „Chińczyków” . Na przeszkodzie stoją 
przyczyny światopoglądowe – natrząsam się 
z  fasadowego katolicyzmu . A  co do innych 
sztuczek, no cóż, chyba nie udałoby mi się 
napisać niczego w formule „lekka i przyjemna”, 
zawsze wetknąłbym jakiś, dający do myślenia, 
cierń . Poza tym niepodobna myśleć, by udało 
mi się napisać coś równego francuskim czy bry-
tyjskim farsom, które są po prostu urocze . My, 
Polacy, mamy za ciężkie łby do takich rzeczy . 

Byłeś redaktorem naczelnym „Alei 3”. Pi-
smo zostało zawieszone przez „poprawia-
czy kultury” z urzędu miasta na początku 
2012 roku. Jak wspominasz pracę nad tym 
pismem? Co było dla ciebie najważniejsze 
przy redagowaniu periodyku?

„Aleje 3” były niezłym pismem, zaś samo 
redagowanie przyjemnością . Staraliśmy się, 
Sławek Burszewski, Arek Zając i ja, zamieszczać 
materiały wartościowe; zależało nam, by nie 
spaść poniżej przyzwoitego poziomu, co się na 
ogół udawało . Ostatecznie pojawiły się opinie, 
że periodyk stał się ciężkawy . Mnie to dziwiło, 
bo ciężka w przyswajaniu jest np . fenomeno-
logia Husserla, ale nie publicystyka kulturalna . 
A potem pismo zaczęła prowadzić inna ekipa .

Czego brakuje Częstochowie, by była lepiej 
postrzegana na zewnątrz. Jakie masz swoje 
recepty i  pomysły na mielizny kulturalne 
naszego miasta i, być może, na ich wyeli-
minowanie.

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta 
– promocja tego, co jest miastem, a nie klasz-
torem . Co może służyć podobnej promocji? 
Choćby takie pismo jak „Galeria” . Naturalnie 
o wyższym standardzie edytorskim . Potrzebne 
są jednak pieniądze i czas . Kiedy redagowałem 
„Aleje 3”, docierały do nas opinie ludzi z in-
nych miast, zaskoczonych faktem, że w Często-
chowie ukazuje się ciekawe pismo . Pytanie, czy 
ciekawe jak na Częstochowę, notowaną nisko, 
czy po prostu ciekawe . Trzeba by sobie postawić 

pytanie, co chcemy promować, co wyprepa-
rować z  miejskiej tkanki, czym się chwalić . 
Nie możesz ode mnie oczekiwać, że wskażę 
na to, co masowe . Mnie zależy na wartościach 
intelektualnych, na postawach oryginalnych, 
na nowatorstwie i  wysokiej sztuce . Miasto 
przeznacza dużo pieniędzy i  wysiłku, by za-
pewnić rozrywkę grupową . Mogłoby dać także 
pieniądze na zbudowanie papierowej sceny, na 
której zaprezentują się artyści słowa, amatorzy 
myślenia . Koszta, w porównaniu z imprezami 
plenerowymi, znikome . Miasto, które nie dba 
o swoich intelektualistów, pozwala im wyjeż-
dżać, skazuje się na prowincjonalizm . 

Jest zrozumiałe, że nie ma ucieczki przed 
pop-kulturą – w Częstochowie tkwimy w 
niej po uszy; tkwią w niej wszystkie miasta, 
kraje, kontynenty . W tej kwestii politycy 
zostali ubezwłasnowolnieni – jeśli pragną 
głosów wyborców, muszą postawić na gusta 
milionów . Potrzeby setek czy tysięcy nie liczą 
się . Usłyszałem (początek stycznia), że pewien 
discopolowy kawałek miał 39 milionów po-
brań w Internecie . Co ty na to? Nie trzeba 
asteroidy, żeby zniszczyć rozumne życie na 
Ziemi . Warto jednak przypominać, że pod tą 
hałaśliwą, arogancką kopułą toczy się namiętna 
dyskusja o tym, skąd przyszliśmy, kim jesteśmy 
i dokąd zmierzamy . Dyskutują wtajemniczeni . 
Dlaczegóż by z elitarnej rozmowy nie uczynić 
spotkania w większym gronie?

Interesuje mnie, czy pracujesz nad nową 
książką. Zdradź, o czym będzie i jak ci się 
pisze.

Kończę redagować powieść noszącą roboczy 
tytuł: „Jak osiągnąłem wysoką pozycję” . I  to 
jest mniej więcej treść – młody bankowiec robi 
wszystko, by osiągnąć wysoką pozycję finan-
sową i towarzyską . Po drodze przytrafiają mu 
się przygody, których charakter oddaje ducha 
współczesności . 

opr. red
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ARKADIUSZ ZAJĄC 
(ur . w 1971 r .) to znany częstochowski artysta 
malarz i rysownik o docenionym dorobku twór-
czym . Działa w undergroundzie od początku 
lat 90 ., kiedy jego pierwszymi artystycznymi 
projektami stały się okładki płyt dla lokalnych 
zespołów deathmetalowych (Mordor, Danger 
Drive) . Studiował w latach 1990 – 1996 w 
Instytucie Wychowania Artystycznego w Czę-
stochowie, gdzie obronił pracę magisterską na 
temat „Nurt fantastyczny w sztuce współczesnej 
na wybranych przykładach” oraz uzyskał dy-
plom z malarstwa; (druga specjalizacja z grafiki 
warsztatowej) . 

W swoich artystycznych dokonaniach ma 
ponad 45 wystaw, m .in . w Niemczech czy 
Nowym Jorku, gdzie wystawiał swoje prace 
na trzech aukcjach współczesnego malarstwa 
polskiego . Indywidualne pokazy jego prac 
zorganizowano w Częstochowie, Warszawie, 
Krakowie – kuratorami byli krytycy sztuki 
z najwyższej półki . 

Do roku 2000 tworzył głównie w techni-
kach mieszanych rysunkowo – malarskich na 
papierze (linearny, bardzo precyzyjny rysunek 
podmalowany kolorem), potem osobne cykle 
obrazów akrylowych i  rysunków ołówkiem 
z  subtelnym muśnięciem akryli . Od pierw-
szych wystaw zdobył uznanie krytyków za duże 
umiejętności, rzetelny a zarazem wyrafinowany 
rysunek, unikatową tematykę i wyobraźnię . 

Wśród nagród, jakimi został uhonorowa-
ny, warto odnotować II miejsce na Ogólnopol-
skim Konkursie im . M . Michalika na Obraz 
dla Młodych Malarzy (Częstochowa 2001),  
III miejsce (rysunek 1997) i wyróżnienie (ma-
larstwo 1998) na Ogólnopolskich „Konfronta-
cjach” (Leszno) oraz Srebrny medal X Biennale 
Plakatu Fotograficznego (Płock 1999), który 
odebrał wspólnie z Januszem Mielczarkiem .

W latach 1997 – 2010 publikował rysunki 
w „Alejach 3” i  jako członek redakcji pisma 
odpowiadał za szatę graficzną oraz plastykę nu-
merów (1998 – 2003) . Swoje prace prezento-
wał także w miesięczniku „Fantastyka” (numer 
III/2000) . W roku 1994 i 1999 otrzymał z rąk 
Prezydenta Miasta Częstochowy stypendia 
artystyczne . 

Wśród prac „ulotnych” warto odnotować 
plakaty do spektakli, które zaprojektował dla 
Teatru im . Adama Mickiewicza w Częstocho-
wie, m .in . „Antygona” (2003), „Lęki poranne” 
(2005), „Ferdydurke” (2010) oraz ilustracje 
i  okładki książek: Zbisława Janikowskiego 
(„Moje Dni Częstochowy”, „Nowe baśnie, le-
gendy, opowieści z dziejów Częstochowy i oko-
licy”), Caroliny Khouri („niedowidziane”), 
Konrada Ludwickiego („Fiolet”, „Lakrimma”), 
Janusza Mielczarka („Hrabalowisko i  inne 
opowiadania”, „Ciało twojego snu”) i Krystiana 
Piwowarskiego („Homo Polonicus”) . 

Wśród jego aktualnych prac znalazł się 
projekt artystyczny oparty na łączeniu obrazów 
i muzyki – „mary z jury” – który współtworzy 
z  Damianem Wiechą (www .myspace .com/
damianwiecha) .

Reprodukcje obrazów prezentowane na 
łamach GALERII 26 stanowią część serii 
utrzymanej w stylistyce secesyjnej dekadencji, 
gdzie głównym motywem staje się kobieta – 
przedstawiana jako modernistyczna chimera . 
Autor zbliża się tym samym do przedstawień 
reprezentatywnych dla takich przedstawicieli 
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kierunku jak Jacek Malczewski, Gustaw Klimt 
czy Alfons Mucha . Sam Autor tłumaczy swoje 
fascynacje anegdotą – „Zając inspiruje się Muchą 
i Wrublem” [Michaił Aleksandrowicz Wrubel 
(1856-1910) – rosyjski malarz i grafik, tworzący 
w stylu symbolizmu i baśniowej poetyki – przyp . 
A .K .] . Bohaterki obrazów Arkadiusza Zająca 
nabierają cech demonicznych i nadnaturalnych, 
czym nawiązują do zakorzenionej w kulturze 
idei prawieku i  archetypu pramatki . W spe-
cyfice rysunku, dbałości o detal i kunsztowną 
ornamentykę można doszukać się z  łatwością 
fascynacji malarstwem prerafaelitów . 

Jednakże rezygnacja z  pełno malarskiego 
sposobu obrazowania wyrażająca się w wyra-
zistym rysunku (koncentracja na geometrii 
i precyzji kreski) i delikatnej koloraturze nadają 

obrazom niezwykłą, komiksową niemal ekspre-
sję . W ten sposób rysunek Arkadiusza Zająca 
bliski staje się stylowi Grzegorza Rosińskiego . 
Gdzieś w tle pobrzmiewa echo suiboku-ga – 
monochromatyczny styl malarstwa japońskiego 
wywodzący się z Chin, w którym do malowania 
używano czarnego tuszu i bardzo rzadko sięgano 
po farby (jako drobne plamy w stonowanych ko-
lorach) . Obrazy i postacie zdają się drżeć w ledwie 
wyczuwalnym ruchu powietrza, zyskują przez to 
niepokojący klimat i niezwykłą dynamikę .

Wysublimowany erotyzm i  tajemnica 
zawarta w subtelnej symbolice niczym z  ni-
derlandzkiego malarstwa spod znaku Vermeera 
sprawiają, że prezentowane obrazy uzyskują 
wielopoziomową przestrzeń interpretacji .  

www.zajac.cze.pl,  zajacvlo@wp.pl
opr. aka
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Rafał Socha

EPIZOD XV: CHŁOPCY Z FANTAZJĄ
Państwo Kownaccy obudzili się około dzie-

wiątej trzydzieści . Jak na ambitne chodzenie po 
górach – trochę zbyt późno, jak na beztroski 
czas urlopowy – trochę zbyt wcześnie . Przeby-
wali jednak w sąsiedztwie Stolcowego Parku 
Narodowego, w planach zaś mieli wycieczkę 
po rejonie stosunkowo płaskim i nie wymagają-
cym, toteż zaryzykować można tezę, iż zbudzili 
się w sam raz . Poranna toaleta nie zajęła dużo 
czasu, śniadanko także nie . Oboje przywdziali 
strój terenowy, złapali plecaki i, czule trzymając 
się za ręce, podekscytowani wyruszyli na szlak .

Pięknie świeciło słońce . Ruch był niewiel-
ki – tak na drodze, jak i w samym parku . Na 
teren SPN dotarli po półgodzinnym marszu . 
Nie obowiązywały tutaj żadne opłaty, przy 
wejściu stała jedynie duża, blaszana, czerwona 
tablica informacyjna, a  także druga, nieco 
mniejsza, wściekle pomarańczowymi literkami 
przestrzegająca nieodpowiedzialnych turystów 
przed lekkomyślnymi zachowaniami, bo obszar 
jest „monitorowany” .

Michał się uśmiechnął .
– „Lekkomyślne zachowania”? – zagadnął 

dla zgrywy, a następnie zeskoczył z kamienistej 
dróżki . – Jakie głupstwa można tu wyczyniać? 
– mruczał przedzierając się przez wysoką trawę 
w kierunku aluminiowych słupków . – I gdzie w 
ogóle pochowali te magiczne kamery?

– Na drzewach! – wykrzyknęła ubawiona 
Klaudia . – I teraz cię obserwują!

– Albo przez satelitę – oznajmił Michał 
spod czerwonej blachy . – A  drzewostan fak-
tycznie niczego sobie – dodał oglądając się za 
siebie . Mieszany las robił wrażenie, był gęsty 
i ciemny, szczególnie na tle przylegających do 
parku pól . – Zrób mi fotę!

– Ach ty banalisto! – bez cienia jakiego-
kolwiek zdziwienia zawołała Klaudia . Szybko 
wyjęła z plecaka aparat i uwieczniła mężulka na 
pamiątkowej fotce z oboma napisami .

Pani Kownacka czuła bluesa i dobrze wie-
działa, co jest grane – Michał był miłośnikiem 

trywialności . Nie odpuszczał żadnej większej 
tablicy ostrzegawczo-informacyjnej, żadnej pi-
sanej przestrodze, żadnemu administracyjnemu 
nakazowi . Ewidencjonował i kolekcjonował – 
w zapisie cyfrowym – napotykane w różnych 
miejscach kraju „eksponaty”, co głupsze zaś 
i  bardziej niedorzeczne wywoływał nawet na 
papier i umieszczał w specjalnie do tego celu 
zakupionym albumie . Planował odrębną pu-
blikację z tego zakresu .

– Mam! – krzyknęła Klaudia . – Dobre 
będzie! Fajnie wyszło!

Kownacki wrócił na ścieżkę, poprawił 
plecak i ujął żonę za rękę .

– Dzięki, skarbie – powiedział . – Chodźmy 
dalej .

Ruszyli . Przez pewien czas podziwiali przy-
legające do szlaku buki, jawory i jodły, lecz las 
przechodzić zaczął raptem dość zdecydowanie 
w monokulturę świerkową . W parku – pomimo 
długiego „weekendu” sierpniowego – nie było 
aż tak wielu turystów . Przyzwyczajeni do tłoku 
panującego w wyższych i znacznie bardziej po-
pularnych górach, cieszyli się nieoczekiwaną ka-
meralnością . Sporadycznie tylko kogoś mijali .

Pejzaże, podczas leśnej przechadzki, zmie-
niały się nieznacznie, toteż temat unikalnej 
przyrody prędko zszedł na dalszy plan . Michał 
z początku wypytywał żonę, jakie zwierzątka 
teoretycznie można tutaj spotkać, więc mu 
wyjaśniła, że niedźwiedzia – którego Kownacki 
najbardziej był ciekaw – wprawdzie nie należy 
się za bardzo spodziewać, ale już jelenia, dzika 
czy lisa, to i  owszem . Wykazujący się sporą 
ignorancją turysta wytężał wzrok, wzmagał 
swą uwagę, lecz na próżno . Tu i ówdzie migały 
jedynie jakieś drobne gryzonie, zauważył też 
kilka wiewiórek . Żona pocieszała, że to nie taka 
prosta sprawa, że wielu okazów nie są w stanie 
zobaczyć – choćby ze względu na ich nocny tryb 
życia . A podobno bytował tu i borsuk, i kuna 
leśna, i tchórz, i łasica, i nawet gronostaj . . .

Dopiero na skraju nieco bardziej odkrytego 
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obszaru Michał spostrzegł dwie sarny – i znowu 
się ożywił, i  na powrót fauną zainteresował . 
Spłoszone zwierzęta uciekły, lecz las wyraźnie 
stawał się rzadszy . Powoli wychodzili zza świer-
ków, zaczynały się tereny łąkowe .

– Patrz tam, kochanie! – wykrzyknęła 
raptem Klaudia .

Kownacki zatrzymał się i  szybko obrócił 
głowę . Widok był faktycznie ładny, pocztów-
kowy . Ukazywał kawał nagiej skały w kształcie 
podłużnego, ciemnobrązowego, gigantyczne-
go, świeżuteńkiego stolca z finezyjnie zawinię-
tym noskiem, od spodu porośniętego gęstymi 
drzewami . Michał nie do końca wiedział 
czemu, ale przed oczami stanął mu zdarty na 
grzbiecie i mocno porysowany podręcznik do 
geografii dla ósmej klasy podstawówki, który 
nabył kiedyś od starszego kolegi na szkolnym 
kiermaszu .

– Ładne – zgodził się, choć miał świado-
mość, że w dalszym ciągu pozostaje mocno 
niezorientowanym laikiem . – To tam idziemy?

– Nie – uśmiała się przewodniczka . – To 
jest tylko jakaś przygodna skałka, wiele tutaj 
takich, a my idziemy na Kałowiec Wielki .

– Skąd wiesz, że tu takich wiele?
– Z mapy .
– Aha . . .
– Zerknij sam – zachęciła .
Michał zerknął . Średnio znał się na ma-

pach, coś mu tam jednak w główce nagle 
zaświtało .

– To którym szklakiem my w ogóle idzie-
my? – zapytał olśniony . – Tym? Niebieskim?

– Dokładnie .
– Ale kawał drogi . . . – westchnął cicho . – 

Kurcze, straszne koło tutaj zrobimy – zauważył 
pokazując palcem . – Wije się toto i  wije . . . 
Nieźle kilometrów nadłożymy . . .

– A spieszy nam się gdzieś?
– Nie, skarbie . . . – przyznał nieśmiało . – 

A  czy myślałaś, co będzie, jak nie zdążymy 
wrócić przed zmrokiem?

– Zdążymy – zapewniła z przekonaniem 
Klaudia, choć postanowiła podjąć lokaliza-
cyjne wyzwanie mężulka i na poczekaniu coś 
alternatywnego wykombinować . – Ale jeśli 
bardzo chcesz, to oczywiście możemy zrobić 

mały skrót . . .
– Naprawdę?
– No a co?
– Nic – zastrzegł się Kownacki . – Głupio 

mi trochę, bo ty byś pewnie chciała po profe-
sjonalnych szlakach sobie pospacerować, tak się 
nastawiłaś, do późnego wieczora . . .

– Niekoniecznie – rzekła żona banalisty .
– Serio?
– Tu zejdziemy ze szlaku – powiedziała 

Klaudia, wskazując jednocześnie Michałowi 
odpowiednie miejsce na mapie . – I pójdziemy 
tędy .

– Jeżeli uważasz, że to rozsądne . . .
– A  dlaczego nie? Po drodze jest jakaś 

wioska, przy okazji uzupełnimy zapasy . Gorąco 
dziś, w sumie wody mamy trochę mało . . .

– Dobra myśl – przytaknął ochoczo Kow-
nacki . – A może się jeszcze na lody skusimy?

– Lody!
– Super – potwierdził . – W takim razie 

prowadź .
– Spokojnie, na razie idziemy przed siebie . 

Szlakiem . Po lody odbijemy później, na pobli-
ską drogę – mówiła wciąż analizując mapę . – 
Kiedy się do szlaku zbliży . . . Spójrz, prawie się 
tu w jednym miejscu schodzą . . .

– W porządku, kochanie . Super to wymy-
śliłaś – ślepo chwalił swą małżonkę Michał, 
wcale się już kartografią nie interesując .

Klaudia starannie poskładała dużą płachtę 
papieru .

– Chodźmy – rzekła zarzucając plecak .
Znów czule złapali się za ręce, mocno 

przytulili i wycałowali na oznakowanej ścież-
ce, w romantycznej scenerii, pośród łąk i skał 
stolcowych .

– Jak pięknie . . . – westchnął Michał . – 
Wiesz, to był bardzo dobry pomysł, żeby tu 
przyjechać .

– Cieszę się – rzekła pani Kownacka .
Odkryty teren niebieskiego szlaku ciągnął 

się jeszcze z kilometr, później znów wkroczyli w 
las . Uszli nim jednak tylko kawałek, bo Klaudia 
zarządziła zejście z  wytyczonej dla turystów 
ścieżki . Ze dwieście metrów przemierzyli na 
dziko, lekko w dół, po drobniutkiej ściółce i po 
wysuszonych gałęziach świerkowych, a później 
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maszerowali skrajem jakiegoś zapuszczonego 
pola, aż dotarli do pustej drogi asfaltowej . Na-
wierzchnia była tu porządnie zniszczona, nie-
równa, z widocznymi ubytkami . Przewodniczka 
chwilę się zastanawiała, wreszcie zadecydowała, 
że iść trzeba w lewo .

Poszli . Ruch na zdezelowanej dróżce był 
praktycznie zerowy, przez kwadrans minęły ich 
zaledwie trzy samochodziki osobowe, ciągnik 
i jakaś rozklekotana furgonetka, której wyziewy 
strudzonym podróżnikom przywiodły trochę 
na myśl zapach frytek, a trochę placków ziem-
niaczanych . Jak się okazało, Klaudia decyzję 
podjęła właściwą, bo raptem dostrzegli zieloną 
tablicę z napisem „Zadupie” . Michał aż podsko-
czył z radości . Podbiegł do znaku i ustawił się 
dumnie, małżonka wyjęła aparat, a następnie 
fachowo strzeliła kilka fotek z  różnych ujęć . 
Później ruszyli dalej, dostrzegli jeszcze jedną 
tabliczkę, którą Kownacki już jednak zignoro-
wał, bo była to zwyczajna informacja o terenie 
zabudowanym . Bez emocji minęli standardowy 
znak i wkroczyli między zwarte domostwa .

Wieś Zadupie okazała się klasyczną uli-
cówką, budynki stały po obu stronach drogi . 
Przedefilowali przed kilkunastoma ogrodzony-
mi posesjami, aż napotkali przystanek autobu-
sowy, lekko poszerzone pobocze o nawierzchni 
gruntowej, dwie cherlawe ławeczki i szyld miej-
scowego sklepu spożywczego . Na ławeczkach 
siedzieli czterej osobnicy, najprawdopodobniej 
stali bywalcy tutejszego „centrum”, którzy trzy-
mali w dłoniach kopcące niedopałki, soczyście 
dyskutowali i niewybrednie spluwali na boki . 
Podejrzliwie patrzyli na Kownackich, kiedy ci 
wchodzili do starego budynku „GS” .

– Dzień dobry – grzecznie powiedziała 
Klaudia do ekspedientki .

– Dzień dobry – odrzekła pani zza lady, 
w miarę energicznie podnosząc się z  jakiegoś 
niewidzialnego siedziska . – Słucham państwa .

– Momencik – mruknął Michał . – Chwi-
leczkę . Zastanowimy się .

Sprzedawczyni czujnie i w gotowości ob-
serwowała przybyłą parę wędrowców . Turyści 
zbliżyli się do przezroczystej szybki chłodziarki, 
palcami pokazywali kolorowe opakowania 
i  szeptem uzgadniali coś długo . W końcu 

poprosili o  dużą butelkę niegazowanej wody 
mineralnej, cztery banany oraz dwa lody „w 
mlecznej czekoladzie z kawałkami migdałów” . 
Sklepikarka podała artykuły, klienci gotówką 
uregulowali należność, owoce schowali do 
jednego plecaka, picie do drugiego, a zmrożone 
opakowania wzięli do ręki .

– Do widzenia – pożegnała się Klaudia, 
Michał po dżentelmeńsku otworzył małżonce 
drzwi i oboje wyszli na zewnątrz .

Miejscowe ochlaptusy dalej nieufnie 
patrzyły na intruzów . Kownaccy szybko 
przemknęli obok, przeszli na drugą stronę 
jezdni i spoczęli na pozostałości ławeczki spod 
przystanku autobusowego . Odpakowali lody 
i zaczęli się nimi niespiesznie delektować .

– Pychotka – mruknęła zadowolona po-
dróżniczka i  dała słodziutkiego buziaka nie 
mniej zadowolonemu podróżnikowi .

Pod sklep spożywczy podjechał czerwony 
fiat 126p . Zza kierownicy wysiadł przygarbiony, 
siwy mężczyzna w beżowej koszuli i rozpiętej 
kamizelce dżinsowej, towarzyszyła mu starsza 
pani w zielonkawej, przewiewnej, średnio 
długiej sukni i z czarną torebką skórzaną na ra-
mieniu . Seniorzy starannie zamknęli drzwiczki 
pojazdu, po czym spokojnie udali się na zakupy .

Żule zaczęły chichotać . Z  początku nie-
winnie i w sumie nie wiadomo z  czego, lecz 
gdy raptem jeden z  wesołków wstał, peta 
groźnie wcisnął w zęby, bejsbolówkę naciągnął 
na uszy, chwiejnym krokiem podszedł do ma-
lucha i wielkim cielskiem oparł się o blachę, 
towarzystwo z twardych ławek ożywiło się już 
wyraźnie . Męt przy aucie szybko rozbujał czer-
woną przeszkodę i rytmicznie trząsł nią na boki, 
wóz się jednak dosyć dzielnie przeciwstawiał, 
skutecznie neutralizując napór niewyżytego 
zadupianina . Podchmielony osobnik załapał 
wreszcie, że maluch stoi na biegu albo na ręcz-
nym, albo na jednym i na drugim .

– Ee! Co jest? – wrzasnął do ubawionych 
kamratów . – Ruszać dupska!

Ekipa uniosła zady i  leniwie zbliżyła się 
do nietuzinkowego propagatora aktywności 
fizycznej . Panowie przytomnie rozdzielili siły, 
każdy poszedł w okolice osobnego koła . Małego 
fiata złapali od spodu i wysoko unieśli ponad 
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swoje głowy . Chwilę z  nim, jak ciężarowcy 
na pomoście, postali nieruchomo . Czerwone 
mordy stopniowo przechodziły w kolor sino-
fioletowy, menele chuchały i sapały, samocho-
dzik osobowy kołysał się lekko . Nagle któryś 
z dowcipnisiów wrzasnął, pojazd zatańczył w 
powietrzu, bujnęło nim ostro, chłopstwo od-
skoczyło, obrócony kołami do góry fiat 126p 
z hukiem spadł na ziemię . Gruchnęło, łupnęło, 
zgrzytnęło . Siłacze migiem wrócili na ławeczki, 
stabilizowali oddechy, otrzepywali dłonie, po-
woli zaczynali rechotać .

– To się nazywa fantazja – mruknął Kow-
nacki do żony .

– Co za debile – westchnęła Klaudia .
Przygarbiony właściciel małego fiata wy-

szedł z  budynku dawnego „GS” . W prawej 
ręce miał przezroczystą reklamówkę z trzema 
kajzerkami, dwoma serkami waniliowymi 
i jednodniowym sokiem marchewkowym, a w 
drugiej nadgryzioną gruszkę, ale wszystko to 
okazało się nieistotne . Odruchowo upuścił 
sprawunki, zrobiwszy zaledwie kilka kroków, 
i szybko złapał się za głowę .

– O mój Boże . . . – jęknął głucho .
– Policja! – wydarła się zza pleców siwego 

starsza pani w sukni . – Policja państwowa! 
Gdzie policja?

– Smyki . . . – mamrotał człowieczek w ka-
mizelce . – Bandyci . . . Wandale . . .

– Dzwoń na policję! – rzekła białogłowa, 
wojowniczo zachęcając przygniecionego ogro-
mem nieszczęścia mężczyznę . – Dzwoń!

Żule nadal chichotały, choć już nie tak 
bezczelnie . Ten i  ów radość swą próbował 
nawet hamować, bo lider tałatajstwa uważnie 
obserwował rozwój wypadków, surowo ganiąc 
wzrokiem co bardziej rozrywkowych towarzy-
szy . Prędko wyszło na jaw, co nim kierowało .

– Na policję dzwoń! – powiedziała stanow-
czo kobiecinka do siwego .

– Na policję? – stęknął tamten bez prze-
konania .

– A gdzie?
Obywatel w beżowej koszulince zbliżył 

się do obróconego na dach pojazdu, a potem 
bezmyślnie usiadł na krawężniku .

– Oprychy . . . – wyliczał płaczliwie . – Ło-

buzy . . . Chuligani . . .
– Skurwysyny – doprecyzowała pani w 

sukni . – A teraz wstawaj . Nie becz . Wyciągnij 
telefon i dzwoń .

– Gdzie?
– A jak myślisz?
– Na policję?
– Brawo – potwierdziła pasażerka z toreb-

ką . – Nie możemy tego tak zostawić . Trzeba 
działać .

– A co tu policja poradzi?
– Co poradzi? – powtórzyła ironicznie . – 

Zobaczysz .
– Po pomoc drogową by lepiej pasowało . . .
– Po pomoc też zadzwonisz – zgodziła się 

seniorka . – Ale najpierw na policję .
Facet podniósł się, potarł ręką po czole i, 

z obolałym grymasem na starannie wygolonej 
twarzy, sięgnął do wewnętrznej kieszeni dżin-
sowej kamizelki . Westchnął, wyjął telefon, 
odblokował . Zaczął stukać w klawiaturę . Jednak 
nim wystukał komplet odpowiednich cyferek 
i aparat przyłożył do ucha, miejscowy osiłek w 
bejsbolówce już był przy zbezczeszczonym aucie .

– Tornado czy trąba powietrzna? – zagadnął 
z ironicznym uśmieszkiem, zawadiacko obra-
cając przy tym przednim kołem .

– Słucham? – smętnie mruknął przygar-
biony dziadek .

– Do ubezpieczyciela pan dzwoni?
– A bo co? – wtrąciła się partnerka siwo-

włosego .
– Nic – odrzekł tamten . – Tak tylko pytam .
– To znaczy?
Cwaniaczek bezmyślnie pokręcił drugim 

kółkiem .
– Macie assistance? – zagadnął obojętnie .
– A bo co?
– A nic – palnął od niechcenia . – Ale jak 

nie macie, to szkoda zachodu .
– Na policję dzwonimy – wyjaśnił rzeczowo 

starszy pan .
– Na policję? – zdumiał się menel . – A po 

co? Co psy mają tu do rzeczy?
– Złapią gówniarzy .
Natręt z  petem w zębach roześmiał się 

głośno .
– Niech pan słucha – podjął po chwili . – 
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Nie potrzeba żadnych telefonów, dogadamy się .
– Dogadamy?
– Maluch lekki, obrócimy z chłopakami . . .
– Obrócicie?
– Damy radę!
– Na pewno?
– Ee! – wydarł się raptem ochlaptus do 

zaprzyjaźnionej gawiedzi . – Ruszać dupska!
Trójka kolesiów flegmatycznie opuściła 

ławeczki i potulnie przydreptała do wozu .
– Postawią państwo po piwku, a my samo-

chodzik delikatnie obrócimy – zapewnił fanta-
zyjnie . – Nie ma problemu . . . Na kółeczka! Co?

Ekipa żuli szczelnie otoczyła małego fiata . 
Ani ciapowaty kierowca, ani rezolutna pasa-
żerka nie mówili już nic . Patrzyli zdumieni na 
samozwańczych pomagierów .

– Raz, dwa, trzy . . . Hopa! – zakomendero-
wał lider i raptem cztery pary rąk, bo i przy-
wódca grupy ambitnie z kolegami „roboty” się 
chwycił, wysoko uniosły malucha .

– Ostrożnie! – wrzasnęła przerażona ko-
biecinka .

Ferajna położyła samochód na boku, potem 
pchnęli go lekko, opadł, sprężyny tylko zajęcza-
ły . Miękko wylądował na oponach . Przednia 
szyba była niby cała, tylna też, lecz boczne wcze-
śniejszego upadku już nie przetrzymały . Jeden 
z boków paskudnie był strzaskany, poza tym 
górna część blachy malutkiego samochodziku 
straszyła ohydnymi pognieceniami, a  lakier 
miejscowymi wgłębieniami i zarysowaniami .

– Proszę wsiadać – szarmancko świsnął 
bezczelny cwaniaczek do starszej pani i usłuż-
nie rozwarł przed nią zwichrowane drzwiczki, 
których zamek i  tak już nie trzymał . Potem 
z wyższością spojrzał na roztrzęsionego obywa-
tela w kamizelce . – A nam po piwku się należy .

– Po piwku? – zdumiał się tamten . – Za co?
– Za pomoc i doradę . Postawicie po dużym 

browarku i jesteśmy kwita .
Starsi państwo milczeli, choć zdawało się, 

że chcą coś powiedzieć . Szczególnie po kobiecie 
widać było, że zagryzła zęby i myśli intensywnie .

– Do widzenia – powiedziała w końcu 
oschle i  wsiadła do samochodu . – Żegnam 
panów – dodała z obrażoną miną, ostentacyjnie 
zatrzaskując się w środku .

Przygarbiony kierowca stał nieruchomo . 
Zerkał trochę na sklep, trochę na malucha, 
a trochę na kwartet niecierpliwych zuchów .

– Po piwku się należy – powtórzył jasno 
i wyraźnie herszt lokalnej bandy . – I będziemy 
kwita .

Bezradny dziadek omiótł wzrokiem oko-
licę, długo analizował sytuację . Wydawało 
się, że też wsiądzie do autka i figę z makiem 
wyłudzaczom pokaże, kiedy jednak zerwał się 
raptownie . Śmiesznie cwałował do sklepiku, 
nieporadnie przeskakując z nóżki na nóżkę .

– Nic im nie kupuj! – wrzeszczała za nim 
towarzyszka, która się nagle z fiata wychyliła . – 
Słyszysz? Absolutnie! Ani mi się waż!

Ale senior nie dosłyszał . Zniknął w archa-
icznym budynku „GS”, nie było go z minutę . 
Pani się skryła, a żule znowu chichotały . Wresz-
cie naiwniak wypadł na nierówny chodnik . 
Niósł naręcze złocistego napoju w czterech 
jednakowych, półlitrowych, brązowych bute-
leczkach .

– Nie tak ostro, szefie – zaśmiał się któryś 
z mętów . – Bo się bardzo wstrząśnie, zapieni 
i niepotrzebnie nabuzuje!

Darczyńca zwolnił . Chłopcy chciwie wy-
ciągali ręce, każdy dostał po flaszce .

– Nie no . . . – mruknął z wyrzutem jeszcze 
inny ochlaptus . – Ciepłe? Jak to ciepłe? Czemu 
nie z lodówki?

Człowieczek w kamizelce nie wdawał się 
już w żadne polemiki, tylko wsiadł za kierow-
nicę swego czerwonego fiata 126p . Przekręcił 
kluczyk, nic . Jeszcze raz, znowu nic . Opoje w 
tym czasie, mimo oficjalnych utyskiwań, i tak 
konsekwentnie pozbywali się kapsli, przechylali 
i  cmokali . A biedak za kółkiem kręcił, kręcił 
i kręcił . . . Bezskutecznie .

– Czekaj pan! – wspaniałomyślnie ryknął 
w kierunku popękanej szyby któryś z meneli . 
– Czekaj pan! Weźmiemy na pych!

Kierowca usłuchał, bo przestało rzęzić . 
Chłopcy z  fantazją solidarnie odstawili butle 
i zaszli na tył samochodu . Poopierali się o bla-
chę, zaczęli pchać . Maluch ruszył . Na luzie 
toczył się wartko, uczynni panowie biegli za 
nim coraz prędzej, lekko było z  góry, ledwo 
nadążali, podskakiwali, jednemu nawet spadła 
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bejsbolówka . Aż tu raptem szarpnęło, przysto-
powało, pogubili całkiem rytm . Pogruchotany 
samochodzik kaszlnął, szarpnął, kaszlnął, szarp-
nął, znowu kaszlnął, znowu szarpnął i wreszcie 
przyspieszył . Pędził już sam, a zdyszana ferajna 
została z tyłu .

– I na nas chyba pora – powiedział w za-
dumie Michał do żony . – Prawda, kochanie?

– Prawda, skarbie – potwierdziła Klaudia .
Kownaccy podnieśli się z resztek połama-

nej deski, zarzucili plecaki, obeszli ascetyczną 
konstrukcję przystanku autobusowego . Wy-
rzucili do kosza patyczki, opakowania z lodów 
i pustą butelkę po resztce niegazowanej wody 
mineralnej, którą wspólnymi siłami zdążyli 
opróżnić od rana . Postanowili przejść na drugą 
stronę ulicy, bo był tam chodnik, w ostatnim 
momencie zatrzymali się jednak na wysokim 
krawężniku, na skraju asfaltowej jezdni i jakie-
goś trawiastego pobocza . Przepuścili bordowe 
daewoo tico, a  następnie, dla pewności, raz 
jeszcze uważnie zlustrowali lewy oraz prawy 
kierunek drogi . Było pusto . Złapali się za ręce 
i przebiegli jezdnię .

Znów szli swoim normalnym tempem 
wzdłuż szeregu w miarę zadbanych domostw . 
Trawniki były przystrzyżone, podjazdy utwar-
dzone, mało gdzie przechadzały się kury, gęsi 
czy kaczki . O krowach, świniach, owcach albo 
koniach nie było mowy . Zadupie, po minięciu 
sklepu spożywczego, coraz mniej przypominało 
typową wieś . Prędzej coś w rodzaju osiedla, 
noclegowni, może nawet podgórskiego ku-
rortu . Tu i  ówdzie przewijały się informacje 
o „wolnych pokojach”, „kwaterach”, „pokojach 
do wynajęcia” czy w ogóle o świadczeniu usług 
„agroturystycznych” .

Wszystkie te stereotypowe szyldy nie robiły 
jednak większego wrażenia na Michale . Mijał 
je spokojnie, bez emocji, rutynowo . Dopiero 
jeden napis skutecznie przykuł jego uwagę .

– Kochanie! – przytomnie zauważyła 
Klaudia, dobrze przewidując reakcję małżonka . 
– Zobacz tam!

Kochanie, choć mało spostrzegawcze i my-
ślami błądzące już po szlaku, a  może nawet 
i dzielnie wdrapujące się na Kałowiec Wielki, 
ożywiło się raptownie . I  zerknęło ciekawie . 

Tuż przy ogrodzeniu nieodległej posesji, trochę 
jakby skryta za koroną gęstej lipy, wisiała sobie 
niezbyt okazała tabliczka . A  na tabliczce tej 
widniał z  kolei niebieski napis: „KOMPRE-
SORY” . Tuż obok literek namalowana była 
jeszcze czerwona strzałka w bok, najwyraźniej 
instruująca potencjalną klientelę – szybko 
kalkulował ukontentowany Michał – gdzie 
te całe urządzenia sprężające można by było 
nabyć, zreperować, a może i wypożyczyć . . . Kto 
ich tam wie .

– Ekstra! – wykrzyknął zadowolony banali-
sta . – O takie rzeczy się rozchodzi! Daj aparat!

Małżonka osobliwego kolekcjonera podała 
mężowi cyfrówkę . Ten własnoręcznie obfoto-
grafował szyld – z lewej, z prawej, od frontu . 
Później oddał żonie aparat, wlazł na ogrodzenie 
i  usiadł na słupku . Klaudia znów uwieczniła 
mężulka na tle napotkanego napisu, lecz 
Kownackiemu było mało . Zeskoczył, zrzucił 
plecak i, w pogoni za jeszcze efektowniejszym 
ujęciem, zapragnął wdrapać się na przydrożne 
drzewko . Niestety nie dał rady . Ślizgał się na 
pniu, rozpaczliwie skakał do gałęzi . Na próżno, 
potencjalne uchwyty były jednak dość wysoko . 
Lekko poirytowany odpuścił więc, choć duma 
odkrywcy wyraźnie rozpierała mu piersi .

A  zaledwie kilkaset metrów dalej, kiedy 
nieszkodliwy ekscentryk schylał się po plecak, w 
głowie gorączkowo układając książkowy opis do 
tabliczki z kompresorami, bordowe daewoo tico 
tańczyło już w powietrzu, zaś czerwone oblicza 
miejscowych osiłków stopniowo przechodziły 
w kolor sinofioletowy .

Rafał Socha
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Małgorzata Nowakowska – Karczewska 

KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA
Urodzona? Metrykę Iłłakowiczówny sfał-

szowano, by ukryć jej nieślubne pochodzenie, 
stąd rozbieżności w dacie urodzenia . Poetka 
także podawała, może by się odmłodzić, różne 
daty „To ja spowodowałam ten galimatias…” 
– przyznawała . Zmarła w 1983 roku .

Bezwzględna dla spóźnialskich, upar-
ta, kapryśna, nieprzewidywalna („łatwości 
obejścia nie przydano mi bynajmniej od 
urodzenia”), trudna, ale i fascynująca w kon-
taktach towarzyskich, uroczo wabiła do swego 
baśniowego świata

„Mam mówiącego ptaka, mam gadającą wodę,
mam starego czarodzieja i dam ci go potrzymać  
          za brodę” /…/ .

Piękna, dystyngowana, władcza, jak na zo-
diakalnego Lwa przystało, porywcza, zmienna 
(„Ja w ogóle tak szybko kocham i nienawidzę, 
że nie wiem, kiedy co jest”) Iłła zbierała ptasie 
piórka, kochała białe tulipany i  przekornie 

twierdziła: „Ja oczywiście wierszy pisać nie 
lubię! Zawsze wyrzucałam je z siebie jak Etna 
kamienie .”

Była Kazimiera nieślubnym, przedwcze-
śnie osieroconym dzieckiem, co w znacznym 
stopniu zdeterminowało jej późniejszy nieła-
twy los, a jednak bez cienia skargi wyznawała:

„I ten, i ów, i jeszcze tamten, profesorowie   
            nawet i doktorzy prawa
mówią, że nie ma cudów… Ja jednak mogę   
              zaświadczyć inaczej, 
bo co dzień się ze mną cud stawa:
wdeptaną w ziemię, zmieszaną z codziennym   
   splątanym śmieciem, 
wydobywa mię boża moc i dzierży ocaloną  
              w swym ręku
jak żywą różę w bukiecie .”

Ojciec poetki, Klemens Zan (syn Promie-
nistego Tomasza) nie zdążył uporządkować 
swoich spraw rodzinnych (był żonaty, miał 
dzieci), ani zdecydować o przyszłości nieślub-
nych córek (Iłła miała starszą siostrę Basię), 
zginął bowiem tragicznie w tunelu kolejowym 
pod Wilnem /… /”do tego tunelu wjechał mój 
ojciec żywy i zdrów, w pełni swoich trzydziestu 
ośmiu lat, a w Wilnie na dworcu znaleziono go 
w przedziale nieżywego . Był zastrzelony . Re-
wolwer leżał obok . Nikt nigdy nie dowiedział 
się, co się stało” . Spekulowano, iż został zabity 
przez płatnego zabójcę na tle spraw, jakimi, 
jako wzięty adwokat, wówczas się zajmował .

Matka Iłły, Barbara z  Iłłakowiczów 
(„Chodziły słuchy, że Iłłakowiczowie nosili na 
początku nazwisko Nykajtis, a ich potomko-
wie pochodzili ze wsi Iłłoka …”), niebogata 
guwernantka i prywatna nauczycielka muzyki 
i  języków zmarła na suchoty cztery lata po 
tragicznej śmierci ukochanego . „Pozostała 
na zawsze młoda, bo kiedy umarła, miała lat 
dwadzieścia osiem .” Osierocone dziewczynki 
znalazły się pod opieką krewnych, starsza 
Wołków, a Kazimiera brata matki (w metryce 

Kazimiera Iłłakowiczówna (foto: net)
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chrztu, wedle wymuszonej okolicznościami 
mistyfikacji, to właśnie Jakub i  jego żona 
Eugenia figurowali jako rodzice Iłły) . Wy-
chowanie w domu wujostwa pozostawiało 
wiele do życzenia . Wzruszona losem sieroty, 
pochodząca z Plater – Zyberków Zofia Buy-
nowa, bezdzietna ziemianka z  sąsiedztwa, 
przygarnęła Kazię . Dziewczynka pokochała, 
z wzajemnością, nową opiekunkę . „Potrzeba 
obecności Mamy (Zofii) była u  mnie tak 
wielka, że kiedy Mamy nie było, potrafiłam 
dniami całymi siedzieć na ziemi u stóp jej fo-
tela, trzymając w objęciu jej pantofle i zalewać 
się łzami” /…/ Dwory w Baltynie, potem w 
Stanisławowie, pełne służby, zwierząt, bab, 
które co piątek przychodziły po leki home-
opatyczne, przetrwały w pamięci poetki . 
„Dla mnie ojczyzną zawsze pozostaną Litwa 
i Łotwa . /…/ Cały mój pejzaż jest stamtąd, 
z moich stron rodzinnych .”

Dorastająca Iłła zaczęła buntować się prze-
ciw przybranej matce, chciała decydować sama 
o sobie, wyrwać się w świat . Atmosferę pod-
grzewały jeszcze intrygi zazdrosnej o uczucia 
Buynowej innej wychowanicy Misi . Kazimiera 
postawiła na swoim, wyrwała się spod kurateli 
opiekunki, studiowała, by wkrótce, dręczona 
wyrzutami sumienia, znaleźć się przy łożu 
śmierci Zofii „jakże znowu rozpaczliwie, bez-
nadziejnie kochanej, jedynej na świecie, naj-
lepszej, tej jednej wszystko rozumiejącej”/…/ . 

Z  wybuchem pierwszej wojny przez 
dwa lata pełniła Kazimiera służbę (przypła-
ciła ją ciężką chorobą) siostry miłosierdzia 
/…/”na froncie wszyscy nazywali mnie siostra 
Iłła”/…/ . Wtedy też, po chwilowym młodzień-
czym zwątpieniu, nawróciła się:

/…/”i nic już nie jest miłe
prócz Boga” /…/

Znalazła w końcu, po długiej tułaczce, 
swoje miejsce w świecie, w Polsce, w War-
szawie .

„Upadłam z gniazda na bruk …
Podniosłaś mnie pisklęciem spod nóg,

przycisnęłaś do serca po prostu
i odtąd w żyłach mi
niezmienny rytm twojej krwi
pozostał” /…/ .

Wydawała kolejne tomiki wierszy, ale 
uparcie twierdziła: 

„Nie wypije się tego, nie zje …
Nie lubię, nie lubię poezji!”

Lubiła za to poetów, i kobiety i mężczyzn, 
bo „Poeci ciągle są zajęci myśleniem, a  to 
chyba najważniejsze .”

Wytworna dama (suknie kupowała w 
Wiedniu), znakomicie wykształcona poli-
glotka pracowała Kazimiera jako urzędnik 
Ministerstwa Spraw Wojskowych (swoje 
obowiązki tam traktowała znacznie poważniej 
niż twórczość), przez kilka lat była też zaufaną 
sekretarką Piłsudskiego . „Plotkowano, że łączy 
nas coś więcej niż praca – wyznawała – I słusz-
nie . Kochałam go . Platonicznie . I nie wstydzę 
się tego .” Z  sentymentem wspominała, że 
Marszałek prawie nie rozstawał się z kartami, 
przytaczała jego rubaszne powiedzonka „Wam 
kury szczać prowadzić, a nie politykę robić .”

Zmysłowa, nadwrażliwa Iłła na krótko 
tylko zaznała namiętnej miłości:

„Była podobna do śmierci – w smaku słodka,
żelazna w dotknięciu,
mówiła słowa wolniutkie
w drapieżnym ziewnięciu” /…/
Pragnęła miłosnego spełnienia 
„Obejmij mnie, pokochaj,
jesteśmy sami, sami …
/…/ przybiegłam – jak liść z pustego ogrodu
do ciebie, do oczu twoich
o barwie ciemnego miodu” /…/,       

jednak rodzina Raczyńskich (tych! Raczyń-
skich) w zawiązku przecięła romans „zwario-
wanej Kazi” (ciążyło wszak nad nią odium 
nieprawego łoża) z Rogerem . Iłła na zawsze już 
pozostała samotna . Czy to duma nie pozwoliła 
poetce walczyć o własne szczęście i skazała na 
wspominanie jedynie żaru minionych uczuć?
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„Krzyk mój woła na cię bez ustania .
Czemu miłość – gorsza od konania?!
Czemu usta ustom dają płomień niegasnących  
       nigdy oszołomień?” /…/ .  

Pocieszała się, przewrotnie nieco, rozmy-
ślając o nietrwałości miłosnych porywów . „Nie 
pojmuję chwilami, dlaczego kobiety chętnie 
wychodzą za mąż . Obawiałabym się tej chwili, 
gdy między mężem a żoną może ulotnić się 
zafascynowanie fizyczne . Co wówczas począć 
z tak niedawnym jeszcze uczuciem?” Cierpiała 
jednak, nie mogąc zostać matką .

„Jestem złamane drzewo i nigdy nie wzbiorę  
    w kwiecie!
Nigdy się owoc życia nie zalęże, nigdy płód nie  
        dojrzeje .
Jak wiór jestem wysuszony w upale
i jak wiór przeklęty zgorzeję!”

Ciekawa świata („Zawsze żyłam oczami, 
odbierałam nimi cały świat .”) Iłła wszędzie 
potrafiła znaleźć coś fascynującego:

„Głowę nisko, niziutko pochylę,
by  podpatrzeć, jak się chwieją badyle;
cała w słuch się i oko zamienię
i twarz blisko do ziemi przyłożę,
aby wiedzieć, o czym śnią na ugorze
tu i ówdzie leżące kamienie”/…/ .

Chętnie portretowała zwykłych ludzi, ot, 
choćby spotkane ongi na letnisku:

„Cztery Niemki staruszki o spłowiałych oczach  
    niebieskich
- kapelusze jak ogródki, plecy proste, nogi chude  
    jak kreski – 
Idą w górę – parasole, ostre łokcie – powolutku,  
    powolutku .
Mają cztery torebki . Jedzą wiśnie – jagódka za   
         jagódką” /…/,

a  i  sama dla siebie była wartą poznania ta-
jemnicą:

„Jeszcze nie wszystko we mnie jest dla mnie   
     znajome,
żyję w przedsionku jak na słonecznym  
       podwórzu” /…/ .

Poukładany świat pedantycznej Iłły runął 
bezpowrotnie z  wybuchem drugiej wojny 
(„byłam jak śrubka, która wypadła z  ma-
szynerii”) . Pospiesznie, jak i  inni urzędnicy 
ministerstwa, musiała opuścić Warszawę, by aż 
osiem gorzkich, pełnych nostalgii lat przeżyć 
w Rumunii, w Cluj,  pięknym, mocno przez 
wojenne dramaty doświadczonym mieście .

„Historia płaczu pełna, straszny psalm Dawida,
miasto wydało zbrodni swoich Żydów” /…/ .

Starała się Kazimiera z godnością i klasą 
przetrwać czas życiowej próby . Uczyła języ-
ków, sama nieźle opanowała rumuński, potem 
węgierski, gdy przechodzące z  rąk do rąk, 
wskutek politycznych decyzji Cluj, stało się 
miastem węgierskim . Zajęła się przekładami, 
choć zawsze uważała, że /…/”przekładowstwo 
to popychadło, /…/ wzgardzona pomywaczka 
czeladnej kuchni pani twórczości .” Prze-
tłumaczyła z  węgierskiego wiersze Adyego, 
a wzruszona losem jego matki napisała bardzo 
osobisty wiersz:

„Dzień ciężej niż zwykle dolegał, 
znużona nie mogłam zasnąć,
popłakałam się nad matką Adyego – 
jak nad własną” /…/ .

Ucieczką od samotności, od strachu 
i złych nowin, choćby tych, które wspominała 
w przejmującym wierszu:

„Idą ku mnie tylko kalinami
po cierniach, po sinych jagodach 
umarli, znajomi, kochani
młodzi, zamyśleni, zmarnowani” /…/,

była własna, coraz poważniej traktowana 
twórczość .

„Poezja mnie stoczyła jak wnętrze owocu,
które czerw wielokrotnie przeżarł i wydrążył,
tuczone moją krwią, skrzydlone moją mocą
wiersze pełzają, pełzają i krążą,
jak kruki dziobią i jak osy tną,
i – obce, groźne … śmieszne – jednak są  
       nieodwołalnie mną” /…/ .
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Wróciła wreszcie dzięki pomocy brata 
z  wyboru, jak nazywała Tuwima (/…/”to 
szczęście obecności wśród swoich /…/ za-
wdzięczam Tuwimowi”), który dotarł do 
odpowiednich urzędów . Czy poczuła się 
rozczarowana po powrocie? Chyba nie . Wy-
starczyło, by znów była w kraju, tu, gdzie 
„każdy jest swój, wita się, uśmiecha i gniewa 
po naszemu” . Nie miała nic, dawne miesz-
kanie w Warszawie, podobnie jak bankowe 
oszczędności, przepadło . Przeszłość bez żalu 
zostawiła za sobą .

„Z pamięci opada liść więdnący
jak z lipy,
tak samo go byle wiew potrąca, popycha .
I oto stoi – anioł odarty 
ze wspomnienia, 
jak drzewo, które słota szarpie
w jesieni .”

Niewygodna dla nowej władzy Kazimiera 
(sekretarka Piłsudskiego), niepotrzebna mimo 
znakomitych kwalifikacji, musiała usunąć 
się z Warszawy, musiała sama stworzyć sobie 
nową przestrzeń, nieważne gdzie .

„Mieszkam w porze truskawek,
nie w mieście ani kraju,
w porze, kolorze, w zapachu słodkim i żyznym
i to jest ojczyzna” /…/ .

Zamieszkała, na ostatnich przeszło trzy-
dzieści pięć lat życia w Poznaniu, w małym, 
skromnym pokoju we wspólnym mieszkaniu . 
(„Ta skromność nieraz dziwi nieliczne osoby, 
które przyjmuję, czasem nawet je szokuje”) . 
Rzadko udzielała się towarzysko, czasem 
dawała się namówić na wieczory poetyckie . 
„Zawsze bardzo lubiłam spotkania autor-
skie . To chyba jedyna przyjemność płynąca 
z  pisania .” Uczyła języków, zajmowała się 
tłumaczeniami (znakomicie przełożyła „Annę 
Kareninę” Tołstoja), ze spokojem przyjmowała 
przemijające lata .
„Zdarło się życie na wichrze
szorstkim,
spływa coraz słabsze i cichsze
jak paciorki .

Założyłam paciorki na szyję,
czekam pełni…
Już mi serce kończące się nie bije
prawie zupełnie .”

Postępująca po źle przeprowadzonej ope-
racji jaskry ślepota zmusiła poetkę do rezygna-
cji z twórczości . Nie potrafiła, jak czyniła to 
w przypadku listów, dyktować wierszy . „Może 
dlatego, że ja zawsze pisałam śpiewając, nucąc 
/…/ śpiewałam swój tekst .” Starzejąca się Iłła, 
zawsze dotąd sama załatwiająca swoje sprawy, 
skazana została na towarzystwo różnych ma-
kolągiew, jak z sympatią zwykła była nazywać 
osoby, które czytały jej książki i gazety, pisały 
listy pod dyktando . Zmieniło się wszystko:

„Dawniej nie było śmierci,
potem cień jej wraz z mym cieniem wyrósł,
później jeszcze leżała w kącie
niby zwinięty papirus …
A dziś jest pod ręką, przytomna, 
I dzień każdy mój o niej pamięta, 
i czeka na mnie bliska i moja
jak książka nierozcięta .”

Nieuniknionego kresu, od zawsze po-
godzona z prawami życia, akceptująca prze-
mijanie, wypatrywała Iłłakowiczówna ze 
spokojem, może nawet z cieniem fascynacji .

„Odejść w tło,
jednością czuć się z pejzażem /…/
tam w tle, dogasające pochodnie
dojrzałe, zrozumiałe .
I wody niewidzialny flet
daleko, głęboko w tle .”

Małgorzata Nowakowska – Karczewska
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Jan Łączewski

SPRAWA WAŻNIEJSZA NIŻ WŁASNE JA
Żyjemy w Polsce, która jest naszą ojczyzną, 

ale nie kochamy jej i nie dbamy o to, by roz-
kwitała, cieszyła się uznaniem i  troską swoich 
obywateli a także obcych . Przeciwnie – mamy 
zwyczaj narzekać i  nie doceniać jej osiągnięć 
po latach rozbiorów, wojny i okupacji . Często 
wybieramy zagranicę . Dlatego przedwyborcza 
odezwa kandydata na prezydenta USA sprzed 
kilku lat – Johna McCain’a, którą przypadkowo 
znalazłem w swoich papierach, wzbudziła we 
mnie chęć, aby swoim rodakom pokazać, jak  
Amerykanie rozumieją patriotyzm . Oto, co pisze 
McCain: „Patriotyzm to coś więcej niż trzymanie 
ręki na sercu, gdy usłyszymy hymn państwowy, 
czy też udział w wyborach i oddawanie głosu na 
swoich kandydatów . Patriotyzm to wyrażanie 
przez dobrych obywateli ich miłości i rozumie-
nia obowiązku wobec kraju . Patriotyzm i posta-
wa obywatelska musi być wyrażana na szczeblach 
państwowych, ale i  w lokalnych działaniach, 
w których państwo nie może brać udziału jak 
rodzina, kościoły, synagogi, muzea, filharmonie, 
organizacje młodzieżowe, harcerstwo (i  inne) . 
Zarówno zwyczajowo jak i  instytucjonalnie 
są one strażnikami demokracji i wolności nie 
dającymi się niczym zastąpić . Działania w tych 
dziedzinach są ćwiczeniem patriotyzmu i odwagi 
w służbie innym bez liczenia na korzyści własne, 
bo nie są one nagrywane ani zapisywane . Patriota 
musi kierować się poczuciem obowiązku, lojal-
nością i szacunkiem dla istniejących zwyczajów, 
by wybierać to, co łączy nas wszystkich Amery-

ków a nie wyłącznie interes własny” .
„Patriota powinien nie tylko akceptować, 

ale i chronić prawa ojczyzny, dlatego że czyni 
to również we własnym interesie . Każdy, kto 
odwiedza cmentarz Arlington, mija nazwisko 
za nazwiskiem, grób za grobem, rząd (grobów) 
za rzędem i nie może przejść obojętnie wobec 
poświęcenia dla kraju tylu młodych mężczyzn 
i  kobiet . My, żyjący współcześnie, jesteśmy 
beneficjentami ich ofiarności i  tym bardziej 
powinniśmy nasze małe, niewielkie kłopoty czy 
zagrożenia przezwyciężać dla wolności ojczyzny . 
Patriotyzm to nasza droga służby ojczyźnie – 
wyzwanie ważniejsze niż własne ja . Jeżeli jesteś 
niezadowolony z  błędów popełnianych przez 
władze, to przyłącz się do ich działań i pracuj, 
żeby je naprawić . Mam nadzieję, że wielu mło-
dych mężczyzn myśli o służbie wojskowej, a inni 
dążą do służby publicznej na szczeblu federal-
nym lub lokalnym . Dobry obywatel rozumie, że 
szczęście jest czymś większym niż tylko wygoda 
czy przyjemność . Błędy i utrudnienia są nie tylko 
(konieczną) ceną postępu cywilizacji, ale służą 
też szczęściu jednostek” .

Tyle amerykański polityk . Podobieństwa jak 
i różnice z polskim rozumieniem patriotyzmu 
(czy „patriotyzmu”) niewątpliwie każdy czytel-
nik dostrzega . 

McCaina wybory – jak wiadomo – przegrał . 
Na korzyść Baracka Obamy .   

WAŻNIEJSZE ROCZNICE HISTORYCZNE W 2013 ROKU
200 lat temu – doszło do bitwy pod Lipskiem 
w październiku 1813 (zwanej „bitwą narodów”) . 
Armia Napoleona (200 tysięcy żołnierzy w tym 
– obok Francuzów wojsko saskie i Polacy, czyli 
armia Księstwa Warszawskiego) została poko-
nana przez 330 tysięcy przeciwników z różnych 
ówczesnych krajów niemieckich oraz Rosjan . 
W bitwie tej zginął – utonął w rzece Elsterze – 
marszałek Józef Poniatowski, główny dowódca 
wojsk polskich, autor słów „Bóg mi powierzył 
honor Polaków” . 

80 lat temu (1933) w Niemczech doszedł do 
władzy Adolf Hitler .
70 lat temu (1943) wybuchło powstanie w 
getcie żydowskim w Warszawie . Głównym 
dowódcą był Mordechaj Anielewicz . Żydzi nie 
mieli szans na zwycięstwo, lecz chcieli zginąć 
z bronią w ręku – nie jako ofiary idące na śmierć 
pod komendą katów .
70 lat temu (1943) na Wołyniu doszło do rzezi 
Polaków z  rąk Ukraińskiej Powstańczej Armii 



HISTORIA W GALERII

150 galeria 26

pod wodzą Stepana Bandery . Wydarzenia wo-
łyńskie wciąż stanowią trudną i bolesną kartę w 
przeszłości obu narodów .  
60 lat temu (1953) zmarł poeta-skamandryta 
Julian Tuwim, mistrz polskiego słowa dla do-
rosłych i dla dzieci, autor „Kwiatów Polskich” . 
Jego siostra Irena Tuwim – Stawińska była także 
dość znaną poetką i tłumaczką . Zmarła w 1987 . 
60 lat temu (1953) zmarł Josif Wissarionowicz 

Dżugaszwili znany szerzej jako Józef Stalin . 
50 lat temu (1963) zmarł Stanisław Grzesiuk 
– wykonawca piosenek warszawskiego folklo-
ru miejskiego (m .in . Bal na Gnojnej, Czarna 
Mańka, i in .) .
30 lat temu (1983) zmarła Hanna Malewska 
– wybitna pisarka zwłaszcza powieści histo-
rycznych „Przemija postać świata”, „Panowie 
Leszczyńscy”, „Tomasz More odmawia” i in . 

150. ROCZNICA POWSTA-
NIA STYCZNIOWEGO 1863 

ROKU
Klęska Rosji w tzw . „wojnie krymskiej” 

(1853 – 1856) i wstąpienia na tron cara Alek-
sandra I, syna znienawidzonego przez Polaków 
Mikołaja I, który stłumił powstanie listopadowe 
1830/31 roku, ożywiło nadzieje Polaków, chociaż 
sam Aleksander rozwiał oczekiwania polskiej 
delegacji w jednoznacznym oświadczeniu – 
„Żadnych nadziei, panowie . Co mój ojciec zrobił 
– dobrze zrobił” . Część Polaków – raczej niewiel-
ka – opowiedziała się za działaniem legalnym . 
Naczelnik rządu cywilnego, margrabia Aleksan-
der Wielopolski, uzyskał tą drogą m .in . zniesienie 
pańszczyzny chłopów, polonizację administracji, 
równouprawnienie Żydów . Natomiast wszelkie 
działania propowstańcze odrzucał . Lecz to on, 
wbrew swojej woli, wywołał powstanie, ogłasza-
jąc pobór do (rosyjskiego) wojska, tzw . brankę . 
Poborowi uciekli do lasów i ogłosili bunt w nocy 
z 22 na 23 stycznia 1863 roku . 

Powstanie styczniowe było ostatnim i naj-
dłużej (prawie dwa lata) trwającym polskim ru-
chem wyzwoleńczym . Jego specyfiką było powo-
ływanie do walki z zaborcą małych, nielicznych 
oddziałów, które próbowały atakować znajdujące 
się na ich terenie rosyjskie wojska lub instytucje . 
Właściwie – z pewnymi wyjątkami – prowadziło 
to do klęsk . Nie próbowano nawet ataku na 
Warszawę czy na większe miasta . Dowódcami 
zrywu, którzy jednak nie panowali nad całym 
terenem działań, a jedynie nad jego poszczegól-
nymi odcinkami, byli wojskowi wywodzący się 

z różnych zaborów, często znakomici – Ludwik 
Mierosławski, Marian Langiewicz, a  zwłaszcza 
ostatni dyktator powstania Romuald Traugutt, 
który wraz z czterema zastępcami został zamordo-
wany przez carskie władze pod murem Cytadeli 
Warszawskiej . To on doprowadził do scalenia 
oddziałów i  utworzenia regularnego wojska . 
Dlatego też jest uważany za bohatera powstania . 

Tak więc działania powstania styczniowego 
nie stanowią jakiejś wyjątkowej karty w dziejach 
polskiej wojskowości . Specyfika i znaczenie tego 
powstania leżą w jego zasięgu terytorialnym oraz 
w jego masowości . Działania powstańcze (około 
200 bitew) toczyły się na ziemiach przedrozbio-
rowej Rzeczypospolitej, tzn . w Polsce, Litwie 
i Rusi, a ich odznakami były: orzeł biały, litewska 
Pogoń i archanioł Michał . Znamiennym jest fakt, 
że na terenie dzisiejszej Ukrainy miejsc walki było 
bardzo niewiele, podczas gdy mapę dzisiejszej 
Białorusi pokrywa gęsta siatka potyczek . Była to 
więc ostatnia wojna przedrozbiorowej Polski, w 
której przeciwko zaborcy zjednoczyły się po raz 
ostatni trzy narody . 

W tej sprawie potrzeba jeszcze uzupełnienia: 
oddziały powstańcze (nie militarne, ale współpra-
cujące politycznie i gospodarczo dla tego samego 
celu, którym miała być niepodległość) istniały 
również w Poznaniu, Lwowie i Krakowie, czyli 
pod zaborami pruskim i austriackim . 

Powstańcy nie wywalczyli celu, czyli nie-
podległości . Jednak po 50 . latach odrodzona 
Polska uhonorowała styczniowych powstańców . 
Marszałek Józef Piłsudski przyznał wszystkim, 
jeszcze wówczas żyjącym, uczestnikom walk 
powstańczych stopnie oficerskie i odznaczenia . 

Cześć ich pamięci!
Jan Łączewski  
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Aleksandra Keller

PROZA – W WERSJI DLA DZIECI I DLA DOROSŁYCH…
Po długiej przerwie Literackie Towarzy-

stwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” wzno-
wiło cykl spotkań autorskich poświęconych 
promocjom książek wydanych w ostatnim cza-
sie przez Wydawnictwo Literackie „Li-TWA” .

6 marca 2013 roku, korzystając z gościn-
ności Ośrodka Promocji Kultury „Gaude 
Mater”, mogliśmy zaprezentować szerszej 
publiczności dwie książki Małgorzaty No-
wakowskiej-Karczewskiej oraz najnowszą 
powieść utrzymaną w stylu postmodernizmu 
autorstwa Tomasza Barańskiego . 

W kameralnej atmosferze, która sprzyjała 
literackiej dyskusji nad kondycją pisania w 
ogóle, Małgorzata Nowakowska-Karczewska 
zaproponowała swoim czytelnikom rzecz 
zgoła odmienną od tekstów, które ukazują się 
pod jej nazwiskiem na łamach „GALERII” . 
Dotąd kojarzona z  biografistyką polskiej 
literatury popularnej, swoistym badaniem 
genezy pisarstwa wielu słynnych polskich 
literatów, tym razem odkryła się jako au-
torka książek dla dzieci . A  te – jak wynika 
z wielu literaturoznawczych analiz – wyma-
gają nie lada kunsztu w operowaniu słowem 
i  umiejętnością budowania metafory świata 
przedstawionego, tak aby był bliski małemu 
czytelnikowi . Sama Autorka w opowiedzia-
nych historiach starała się sięgać do własnych 
przeżyć z dzieciństwa . Uzyskała w ten sposób 
przestrzeń dla wyobraźni . „Bliżej drugiego 
nieba” oraz „Rena, lampionowce i turkusowy 
ptak” wpisują się w tak zarysowaną definicję 
z jeszcze jednego powodu, jakim są niezwykłe 
ilustracje wykonane ręką samej Autorki . W 
ten sposób opowiedziane historie przybrały 
baśniowy wymiar . Za istotny szczegół należy 
uznać dbałość o estetykę wydania, stąd książki 
stanowią rzecz wartą uwagi . 

Na tym tle książka Tomasza Barańskiego 
pod intrygującym tytułem – „Disco śmierć 
i melodia noworomantyczna” – rysowała się 

bez mała rewolucyjnie . Autor kontynuuję 
swoją peregrynację po bezdrożach postmo-
dernizmu, jaką zapoczątkował w „Interview 
‘80 . Antyksiążce” i  kontynuował w „Peanie 
na trapezy syntezy” . Tym razem jednak jest 
to zbiór luźnych rozważań ujętych w osobne 
i niepowiązane ze sobą rozdziały . Książkę tę 
polecamy szczególnie tym, którzy doceniają 
niestandardowe spojrzenie na otaczającą rze-
czywistość, dyskutują z zastanym porządkiem 
i niejednokrotnie demaskują jego dwuznacz-
ność . Oryginalnego „smaczku” tejże publikacji 
dodaje niemal wirtuozerska żonglerka słowem .

Autorom życzymy weny, a  czytelnikom 
dobrej lektury .

aka

Arkadiusz Zając „Z oceanu” 1998, 
tusz, 48x31 cm
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Barbara Strzelbicka

PO FESTIWALU
Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Ma-

ter,” którego pomysłodawcą był nieodżałowa-
nej pamięci Krzysztof Pośpiech, w ciągu 23 lat 
stał się w sposób niekwestionowany głównym 
wydarzeniem muzycznym Częstochowy . W 
tym roku w jego organizacji zaszły poważne 
zmiany – organizację festiwalu przejęło od 
OPK „Gaude Mater” - Stowarzyszenie Przy-
jaciół „Gaude Mater”, ale dyrektorem festi-
walu pozostała Małgorzata Zuzanna Nowak . 
Wśród patronów festiwalu nie było władz 
miejskich, w zdarzeniach nie brały udziału 
miejskie instytucje kulturalne: ani Filharmo-
nia, ani Teatr, ani OPK „Gaude Mater” . Nie-
wtajemniczonych dziwiła nieobecność miej-
skiej orkiestry i chóru . Zmianą w stosunku do 
lat poprzednich było także to, że w Często-
chowie odbyło się zaledwie pięć koncertów – 
nie licząc inauguracji liturgicznej . Co prawda 
festiwal rozszerzył się na inne miasta: Gdańsk, 
Kraków, Katowice, Radomsko i Lubliniec, co 
być może jest korzyścią dla festiwalu, ale stratą 
dla Częstochowy . Festiwal ma ustaloną mar-
kę oraz grono wiernych słuchaczy i  widzów, 
którzy i  tym razem wypełnili częstochowskie 
kościoły . Repertuar był sprawdzony: Krzysztof 
Penderecki, którego „Credo” zabrzmiało na 
koncercie finałowym, muzyka gospel - trady-
cyjnie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, 
muzyka cerkiewna – nie w cerkwii, lecz w Ko-
ściele Seminaryjnym i  muzyka orientalna w 
Kościele p .w . Św . Jakuba . Tegorocznym hitem 
był koncert inauguracyjny: „Misa Flamenca” 
- kompozycja hiszpańskiego gitarzysty Paco 
Peñii, wykonana przez klasyczny chór Ca-
merata Silesia i  zespół hiszpański Paco Peña 
Flamenco Company, dodatkowo wzbogacona 
urokliwymi efektami świetlnymi .

Osiemdziesiąte urodziny zmarłego przed 
niespełna trzema laty, a związanego z Festiwa-
lem „Gaude Mater” kompozytora Henryka 
Mikołaja Góreckiego, uczczono koncertem, 
który odbył się w Gdańsku z  udziałem Pol-

skiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana 
Łukaszewskiego . Chór wystąpił również w 
Częstochowie w koncercie finałowym .  Tra-
dycją festiwalu jest spektakl teatralny, a  jego 
częstym gościem był  teatr Leszka Mądzika - 
w tym roku spektakl przeniesiono do Radom-
ska, ale Leszek Mądzik nie przyjechał . Mu-
zyka ze zbiorów jasnogórskich zabrzmiała na 
Wawelu i w Katowicach, konkurs kompozy-
torski „Musica Sacra” podsumowany został na 
Jasnej Górze, zaś nagrodzone kompozycje wy-
konano w czasie koncertu finałowego – przed 
monumentalnym „Credo”, poprowadzonym 
przez samego kompozytora i tegorocznego ju-
bilata Krzysztofa Pendereckiego .

Wydaje się, że w stosunku do lat poprzed-
nich festiwalowi zabrakło rozmachu . Stowa-
rzyszenie wzięło na barki zadanie niebagatelne 
i dobrze się z niego wywiązało – przynajmniej 
z perspektywy częstochowskiej . Z całą pewno-
ścią większość zasług należy przypisać dyrek-
torowi festiwalu Małgorzacie Zuzannie No-
wak, posiadającej wieloletnie doświadczenie 
i znakomite kontakty w świecie muzycznym . 
Niemniej jednak z tej samej perspektywy wi-
doczny był znacznie mniejszy związek festi-
walu z  naszym miastem . Wprawdzie sztuka 
nie uznaje granic, jednakże muzyka sakralna 
mogłaby rozbrzmiewać właśnie stąd – z serca 
duchowej stolicy Polski, tym bardziej, że wiele 
miast ma własne festiwale muzyki sakralnej . 
Jedynym zespołem, który wyjechał na gościn-
ne występy w ramach festiwalu, była Capella 
Czenstochoviensis, co także podkreśla istotę 
zmian organizacyjnych festiwalu .

Festiwal „Gaude Mater” wszedł w nową 
fazę – to nie ulega kwestii . Jak będzie rozwi-
jał się dalej – zobaczymy, a raczej usłyszymy . 
Mówi się, że muzyka sakralna jest najszlachet-
niejszym przejawem ducha ludzkiego . Często-
chowa to bardzo dobre miasto dla festiwalu 
muzyki sakralnej i powinno dołożyć wszelkich 
starań, by festiwal zatrzymać . Żeby tylko tytuł 
niniejszego tekstu nie był przepowiednią! . .

Barbara Strzelbicka
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Marian Panek

BRAWO, BONIU!
siedemdziesiątych rozbawiał publiczność do 
łez . Śmiechem leczył nasze pokrzywione cha-
raktery . Z tym kabaretem zdobył I nagrodę na 
Festiwalu Artystycznym Młodzieży Akademic-
kiej w Świnoujściu w 1977 roku . 

Przez wielu utożsamiany był przede 
wszystkim z Teatrem im . Adama Mickiewi-
cza w Częstochowie . Jako człowiek teatru 
pisał dla niego bajki, występował na scenie . 
Świetny aktor – zagrał wiele epizodycznych 
ról . Często bywał asystentem reżysera, m . in . 
przy „Balladynie” i „Weselu” w reżyserii Ada-
ma Hanuszkiewicza . W kulisach prowadził 
przedstawienia w roli inspicjenta, doskonale 
wpływając na ich jakość . Tworzył też krótkie 
formy filmowe o bardzo zabawnym charakte-
rze i pomysłowej narracji . Wystąpił również w 
filmie Łukasza Wylężałka „Darmozjad polski” . 
Współtworzył wraz z Tomaszem Kmiecikiem 
scenę „Błazen”, gdzie występował od 2000 
roku .

Wiersze i  piosenki Bonifacego Dymar-
czyka interpretowali: Agnieszka Łopacka, 
Małgorzata Marciniak, Waldemar Cudzik, 
śpiewał i  grał na gitarze Krzysztof Niedź-
wiecki, gościnnie wystąpił Marcin Król  
z kabaretu „Król’s” . Sala teatralnego foyer była 
wypełniona po brzegi a publiczność bawiła się 
znakomicie . Całość reżyserowała Ewa Oleś .

PERFORMING ART ANKI FUGAZI BIERNACKIEJ

III Festiwal sztuki performatywnej 
odbył się 11 – 13 .04 .2013 w Centrum  
Promocji Młodych w „Willi Generała” przy 
ul . Wolności 30 . Głównym moderatorem 
tych działań była Anna Biernacka, która 
po raz trzeci prowadziła ten projekt . Jak 
sama wyraziła w swojej wypowiedzi: zo-

stał on niedoceniony i  niedofinansowany  
przez Urząd Miasta Częstochowy . Sztuka 
najnowsza nie ma wsparcia i zainteresowania 
wśród urzędników częstochowskiego magi-
stratu . Fugazi skromną dotację przeznaczyła 
na przypomnienie swoich starych perfor-
mansów zrealizowanych indywidualnie lub 

71 Salon Poezji pt: „Dziewczyny pachną 
bułką z masłem”, który się odbył w niedzielę 
16 marca 2013 roku w foyer Teatru im . A . 
Mickiewicza w Częstochowie, był poświęcony 
twórczości Bonifacego Dymarczyka . 

Śpiewano i czytano jego wiersze . „Boniu”, 
jak ciepło wyrażali się o  nim jego znajomi 
i przyjaciele, był postacią ukształtowaną przez 
kabaret i teatr . Jego życiowe creda – „bądźmy 
sobą”, „róbmy swoje”, „nie dajmy się zwa-
riować”, „dajmy szansę szansie” – pomagało 
innym, dawało im tę przysłowiową szansę na 
refleksję nad swoim życiem i inne spojrzenie 
na świat . Jego wiersze takie też były: refleksyj-
ne, życiowe, zabawne . 

Wiersz rozgrywał, bawiąc się słowami . 
Prawie wszystkie zainspirowane codziennością 
są prawdziwymi perełkami . Był dobrym jej 
obserwatorem i podglądaczem . Nie próbował 
ośmieszać ludzi, ale doskonale wychwytywał 
kuriozalne fakty i zdarzenia z naszej polskiej 
rzeczywistości, i wprowadzał do swoich tek-
stów w sposób naturalny . Pokazywał świat w 
krzywym zwierciadle i odkrywał drugie dno 
naszych zachowań, pointując je zaskakująco 
trafnie . 

Był niezapomnianym wykonawcą swoich 
tekstów . Jako lider kabaretu „Adios Mu-
chachos” założonego przy udziale Mariana 
Gorzeckiego i Kazimierza Nocunia w latach 
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w  duecie z Dominikiem Złotkowskim . 
Festiwal rozpoczął się od dwóch znaczą-

cych działań Anki Fugazi „Będę w gazecie” 
i „Wołanie” . Pierwszy był kpiną ze współcze-
snych tabloidów, kobiecej prasy, tej bogato ilu-
strowanej i przepełnionej reklamami o super 
skutecznych kosmetykach wypiękniających 
i odchudzających – działających na wszystko, 
a przede wszystkim na psychikę kobiety . Drugi 
dotyczył sadomasochistycznych związków 
pomiędzy ludźmi a  w szerszej interpretacji 
wszelkich ludzkich uzależnień wynikających 
z życiowych wyborów . Przedstawiająca w obu 
wypadkach oparła te prezentacje na manipulo-
waniu własnym nagim ciałem . Posługując się 
nim znakowo i znacząco – dokonała na po-
graniczu samookaleczenia ekshibicjonistycz-
nej spowiedzi własnego ciała . Wypełniona 
widzami sala, zwłaszcza w przebiegu drugiej 
realizacji, była pod wrażeniem narzucanych 
im procedur i zachowań . 

Na to festiwalowe spotkanie przyjechali 
również zaprzyjaźnieni galernicy z Poznania 
i  Krakowa . Odbył się wykład na temat za-

chowań i sztuki performatywnej przeprowa-
dzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej przez 
znawcę tematu Leszka Karczewskiego, który 
niestety zgromadził skromne audytorium na 
swoim spotkaniu z publicznością . 

Sobotni performance „on/a/i” wywołał 
spore zamieszanie w miejskich służbach inter-
wencyjnych . Prawie jednocześnie pojawiło się 
pogotowie ratunkowe, straż miejska i policja, 
by uczestniczyć w wydarzeniu, które polegało 
na czołganiu się kobiety (Fugazi), mężczyzny 
(Złotkowski) po ulicy Focha i al . Wolności, 
by spotkać się w alejce ogrodu „Willi Gene-
rała” . Tłumnie uczestnicząca publiczność ze 
zrozumieniem i  bez, przywitała przybyłych 
z interwencją . 

Całość festiwalu niestety była okaleczona 
– nie było wielu znakomitych realizatorów 
jak w roku ubiegłym . Warto wspierać działa-
nia performatywne – określają one znakowo 
i symbolicznie naszą współczesność uwikłaną 
w różne rytuały, przyzwyczajenia, skostniałe 
formy, wykluczenia i społeczne fobie .

   Marian Panek

Łucja Cymkiewicz 

POMOST KU WCZORAJ… 
– O WIECZORZE POETYCKIM  

MAŁGORZATY KOŚCICKIEJ I ALICJI NOWAK 
To był zimny, ciemny dzień – taki, jak 

większość dni tegorocznej, przedłużonej (już 
niemal do granic tolerancji) zimy . Wiatr 
przeszywał ciała bez względu na ilość warstw, 
jakie człowiek na siebie przywdział . Aura co 
najmniej niezachęcająca do wychodzenia 
z domu . 

Właśnie tego wieczoru, 27 marca 2013 
roku, w częstochowskim Ośrodku Promocji 
Kultury „Gaude Mater” odbyć się miało 
spotkanie zorganizowane przez Literackie 
Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” . 

Promocja książek . Autorki kompletnie mi 
nieznane, miejsce – tylko ze słyszenia, a samo 
towarzystwo jedynie z nazwy . Szłam w ciem-
no . Szłam, bo takie otrzymałam zadanie . Mia-
łam tam być, miałam to opisać . Kłamstwem 
byłoby stwierdzenie, że był to jedyny powód 
mojej obecności tam . Szukałam odmienności, 
czegoś, co być może doda mi sił i ochoty do 
robienia tego, co lubię – do pisania .

Już po przestąpieniu progu budynku 
wieczór zaczął przybierać kształt dość niety-
powy . Rozpoczęłam go bowiem od solidnego 
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potknięcia się o dobrze zakamuflowany ni to 
stopień, ni to próg . Na szczęście dzięki szalo-
nym ruchom kończyn, udało mi się nie roz-
łożyć na łopatki już na samym wejściu . 

Zainteresowani spotkaniem jawili mi się 
jako ludzie poruszający się po sferze kulturo-
wej jak po własnym podwórku . Część z nich 
uosabiała moje wyobrażenie o  tzw . duszach 
artystycznych . Wszyscy wydawali się być tam 
„u  siebie” . Nie mogę jednak stwierdzić, że 
sama czułam się obco . Odniosłam wrażenie, 
że grupa studentów wzbudziła na twarzach 
lekkie uśmiechy i zainteresowanie, na pewno 
nie wrogość . 

W stosunkowo niewielkiej sali stał sto-
lik – jeden, jedyny – poza nim rzędy krzeseł 
i podświetlona scena po przeciwnej stronie . 
Przy stoliku trzy kobiety . Na scenie forte-
pian, na krzesłach – my, cicha publiczność . 
Żadnych mikrofonów, żadnych wielkich re-
flektorów, zero blichtru . Skromny, sympa-
tyczny wystrój . Całość zaplanowano na coś 
w rodzaju wywiadu oglądanego na żywo . 

Prowadzącą była Olga Wiewióra, roz-
mówczyniami – Małgorzata Kościcka i Alicja 
Nowak . Wieczór rozpoczął się od Preludium 
Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu uczen-
nicy szkoły muzycznej – Małgorzaty Filak .

Pierwszą z przedstawianych poetek była 
Małgorzata Kościcka, autorka świeżo wyda-
nego tomiku poezji o tytule „Pomost”, która 
sama siebie określa jako niemodną . To wła-
śnie z  jej ust padło tak dobrze przeze mnie 
zapamiętane stwierdzenie dotyczące pisania 
w ogóle: 

Jednych stać na psychologów, drudzy piszą. Ja 
należę do tej drugiej grupy. Kiedy nie ma się 
gdzie wyspowiadać, można to zrobić na kartce.

Według niej najważniejsze dla twórcy, 
ale nie tylko – bo dla człowieka w ogóle – 
są emocje . Te wywołane różnymi życiowymi 
doświadczeniami oraz te zrodzone poprzez 
jakiś produkt kultury . Jako impuls skłania-
jący do pisania uważa „podróż do istoty rze-

czy” . Wśród przywoływanych wierszy znala-
zły się takie jak „Dzieci bez domu” czy „Na 
ulicy miałem poczuć się lepiej” . 

W „Pomoście” można odnaleźć pięk-
ne pejzaże skontrastowane kilka stron dalej 
z  turpistycznymi obrazami rzeczywistości . 
Na pytanie „dlaczego właśnie tak?’’ Małgo-
rzata Kościcka odpowiada: 

Natura – dlatego, że ten klimat żyje we mnie. 
Kojarzy mi się to z pewną ucieczką. 

Dodaje, że w dzieciństwie żyła na wsi, 
gdzie mogła wyciszyć się w lesie lub nad jezio-
rem . Przyrodę kojarzy więc z wytchnieniem, 
odpoczynkiem mimo, że natura była przecież 
źródłem dochodu, a więc wiązała się z ciężką 
pracą . Brzydota innych wierszy bierze się 
natomiast z  jej buntu przeciwko zastanemu 
porządkowi [a  może : bałaganowi – przyp . 
Ł .C .] świata .

Nie mogę przejść obok niesprawiedliwości. Nie 
zgadzam się na to – jestem staromodna. 

Małgorzata Kościcka o samej sobie mó-
wiąca „jestem staromodna” . Nie stara się swoją 
poezją zaskakiwać, szokować, „kombinować” 
na domniemane potrzeby czytelników . Zbun-
towała się przeciwko sugestiom przedstawienia 
śmierci w sposób nowatorski . Jej wiersze od 
początku do końca są JEJ wierszami . Zawie-
rają punkt widzenia autorki, jej przemyślenia 
i odczucia . 

Lubię mieć wartości i lubię jak inni je mają. 

Tytuł tomiku tłumaczy tym, że poezja jest 
pomostem łączącym epoki, pokolenia, kultu-
ry . Wszystkie bowiem mają wspólne punkty, 
wszystkie gdzieś się spotykają . 

Rozbudowane wiersze niejednokrotnie 
zawierające elementy opisowe przybliżają 
czytelnika do wyobrażeń autorki . Wywołują 
zainteresowanie, przepływają przez umysł, 
tworząc scenerie o  ładunku emocjonalnym, 
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dawkowanym kolejnymi wersami . Bez wąt-
pienia interesujące, wzbudziły we mnie chęć 
sięgnięcia do wszystkich .

Po rozmowie z  pierwszą z  pań do uszu 
publiczności dobiegły po raz kolejny dźwię-
ku fortepianu . Tym razem był to Nokturn Es-
-dur Fryderyka Chopina . 

Następnie prowadząca przedstawiła ko-
lejną autorkę – Alicję Nowak, która wydała 
powieść „Wczoraj” oraz tomik poezji zatytu-
łowany po prostu „Wiersze” . 

Powieść jest zapiskiem wspomnień . Jest 
historią miasta opisaną z perspektywy miesz-
kańca, kogoś, kto w Częstochowie urodził 
się i żył; zna ją od podszewki . „Wczoraj” jest 
powieścią pisaną o ludziach, o których na ogół 
się nie pamięta . Nie o tych, którym stawiano 
pomniki; o ludziach, którzy byli bohaterami 
codzienności – o  krawcach, handlarzach, 
szewcach . Autorka napisała ją w hołdzie 
ciężkiej pracy swojego ojca . Z dokładnością 
odtworzyła na jej kartach szczegóły wyglą-
du i  funkcjonowania warsztatu kuźniczego . 
Książka-pamiętnik ma nieocenioną wartość 
dla tych mieszkańców Częstochowy, którzy 
pamiętają, jak żyło się tutaj kilkadziesiąt lat 
temu, a także dla osób zajmujących się historią 
tego obszaru .

Alicja Nowak – kobieta o niewątpliwym 
uroku osobistym, prostolinijna; o dużym po-
czuciu humoru często zakrapianego ironią . 

Mówią ludzie, że jak kto nie ma co pisać, to 
wspomina.

O wierszach Alicji Nowak powiedziano 
natomiast: 

Są to takie wiersze, w których bardzo powścią-
gliwie zbudowany jest wewnętrzny obraz czło-
wieka .
 

Z  kolei sama autorka z  nieudawaną 
skromnością i lekkim przekąsem stwierdziła, 
że słowo poezja użyte w stosunku do jej wier-
szy jest słowem zbyt dużym . Są one krótkie, 

trafiające w sedno, bardzo jasne i wyraziste – 
brak w nich metaforycznego rozmycia, brak 
ozdobników i  skomplikowanych wyrażeń . 
Urzekają ostrością przekazu, uderzają oczy-
wistością, która jednak na co dzień nie jest 
mimo wszystko dostrzegana . 

„Minionego czasu pytam - gdzie są moje na-
dzieje, z którymi na świat przyszłam?” 

Spotkanie zakończyło się podziękowa-
niami za przybycie, krótkim komentarzem 
i  zaproszeniem na poczęstunek . Niestety tę 
część musiałam ominąć ograniczona czasowo 
przez rozkład jazdy komunikacji publicznej . 

Znów musiałam zmierzyć się z przeciw-
nościami pogodowymi . Tym razem jednak 
zupełnie nie zwróciły mojej uwagi . Chłód 
wieczoru odszedł na dalszy plan, przyćmiony 
wrażeniami z „tyle-co” minionego wydarzenia . 
Byłam zauroczona . Całą oprawą, formą a tak-
że treścią tego wszystkiego, co mogłam usły-
szeć . Znalazłam to, czego szukałam – zapał do 
pisania . Znalazłam także całkowitą aprobatę 
tego rodzaju odskoczni . Wyszłam przekonana 
o tym, że przelewanie swoich myśli i odczuć na 
papier jest czymś naturalnym, czymś dobrym, 
szanowanym i  wcale nie naiwnym . Szłam 
przez oświetlone aleje odurzona pozytywną 
aurą wieczoru . I pewnie mogłabym się „przy-
czepić” do tego czy owego, znaleźć elementy 
godne złośliwego komentarza… to zawsze 
można zrobić . Tym razem jednak ograniczę 
się wyłącznie do dobrych wspomnień tamtego 
wieczoru .

Łucja Cymkiewicz
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Aleksandra Keller

„LITERATURA JEST SZLAKIEM SAMURAJA(…)”  
– O SPOTKANIU Z UKRAIŃSKIM PISARZEM  

WASYLEM SŁAPCZUKIEM

Przyjechał – 19 kwietnia 2013 roku, do-
kładnie o 18 .00 . Ale wszystko tak naprawdę 
zaczęło się, zanim pojawił się holu OPK „Gau-
de Mater” . Zaczęło się na długo przed tym .

Z końcem zimy lub wczesną wiosną 2012 
roku dotarła do mnie przesyłka z  książką 
Wasyla Słapczuka o  intrygującym tytule – 
„Kobieta ze śniegu” . Ot, taki pomysł Autora 
na tytuł dla historii, którą chciał opowiedzieć . 
Była już „Kobieta z wydm” Abe Kobo, może 
być i ze śniegu… na czwartej stronie okładki 
Jego fotografia – twarz charakterystyczna, 
o zdecydowanie męskich rysach, zmęczone, ale 
odważnie wpatrzone w obiektyw oczy, mocno 
zarysowany podbródek . Kobiety też potrafią 
być wzrokowcami . 

I jeszcze ten fragment powieści:
„Ktoś rzeźbi sobie kobietę z kamienia, ktoś 

struga w drewnie, a ja, ponieważ nie jestem 
obciążony ani doświadczenie, ani zdolnościa-
mi, z dziecięcą naiwnością postanowiłem ule-
pić dla siebie kobietę ze śniegu . Ale wszystkie 
one topnieją, stoję po kostki w wodzie, mam 
katar . […] Prawdopodobnie brakuje mi talen-

tu, żeby ulepić ze śniegu taką kobietę, dla 
której warto byłoby oddać życie . I od razu 
szukam sobie usprawiedliwienia: a  może 
przyczyna leży w śniegu? Brakuje talentu, 
nie ma odpowiedniego śniegu… Klimat 
nie ten” . 

I jeszcze ta ocena: 
„Ukazująca się w Polsce „Kobieta ze śnie-

gu” dla miłośników jego twórczości jest 
najbardziej kontrowersyjną i  niepokorną 
powieścią” . 

Ani jeden, ani drugi tekst nie przekonały 

W Bibliotece Jasnogórskiej. (foto: A. Keller) mnie na tyle, by od razu zasiąść do lektury 
– zbyt dosłownie starano się mnie zaintereso-
wać książką, licząc na moją ciekawość wobec 
kontrowersji i skądinąd bliski mi brak pokory . 
Krnąbrnie odłożyłam ją na półkę z przeznacze-
niem na „kiedyś” . „Kiedyś” nadeszło w maju, 
bez specjalnej motywacji – tak się złożyło, że 
w międzyczasie i na chybił-trafił książka roz-
chyliła karty dokładnie na rozdziale czwartym . 
Czasem tak jest, że rzecz zaczyna się od środka, 
poza kolejnością wypadków . Postarałam się 
o dwa dni wolne od całej, zbędnej reszty spraw . 
Tyle wystarczy do przeczytania blisko trzystu 
stron . Dla uporania się z samym sobą, z sensem 
treści, z metafizyką opisanych zdarzeń potrzeba 
znacznie więcej czasu . 

Potem przyszedł czerwiec . Lato . Ani 
specjalne duszne, ani specjalnie upalne . Lecz 
śnieg jest wtedy czymś tak nierealnym, że 
trudno go sobie wyobrazić . I czasu jest dość, 
by móc wykreować dla siebie iluzoryczną 
postać śnieżnego bałwana, na ochłodę wypić 
zmrożoną lemoniadę, zamówić w cukierni 
owocowe lody . We wrześniu – kiedy coraz 
bliżej jesień i ciągnie chłodem od nocy – nagle 
potrzebowałam wypisać na kartce wszystkie 
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myśli, które rosły od maja . Dojrzały jak 
jabłka . Nieświadomie uruchomiłam lawinę 
wydarzeń, bez wpływu na nie . Pół roku 
później moja recenzja „Kobiety ze śniegu” 
została wydrukowana w „Twórczości” (luty 
2013) . I dotarła do mnie jeszcze ledwie w 
rzeczywistość zarysowana wiadomość od 
tłumacza – Wojciecha Pestki, że Wasyl 
Słapczuk chce przyjechać do Polski, w tym 
zamierza odwiedzić także Częstochowę .  

Więc przyjechał . Lecz zanim pojawił 
się w holu, zanim podaliśmy sobie ręce na 
powitanie – po drodze był Lublin i  spo-

jaciel-„batiuszka” – Mychajło Maciuk . 
Zmęczenie wielogodzinnym trwaniem w 

drodze . I ból – jeszcze z młodości przywie-
ziony jak gorzka pamiątka – z Afganistanu . 

W uśmiechu łagodnieją rysy twarzy . 
Uśmiecha się pięknie . I porusza bezszelestnie 
przestrzeń sumień…

„Literatura jest szlakiem samuraja, samot-
nego wojownika .”

„Książki nie można sprowadzać do 
problemu… samo istnienie literatury jest 
problemem, bardziej wewnętrznym niż ze-
wnętrznym .”

„Życie jest komedią dla tych, co myślą, 
a  tragedią dla tych, co czują… życie trzeba 
umieć przeżyć godnie…”

„W literaturze nic nie może być zabro-
nione…”

„Pisanie dla dzieci jest ciekawsze niż dla 
dorosłych, ich wrażliwość jest bliższa rzeczy-
wistości .”

„Piszę i  myślę po ukraińsku… jestem 
Ukraińcem .”

Sam wieczór… z perspektywy przeszłości 
wydaje się nierealny, przedłużający się mimo 
woli . Lecz z  jakiejś przyczyny zapisał się w 
pamięci niezwykłą aurą skupienia i  ciszy, 
dociekliwych pytań i  odpowiedzi próbują-
cych wyczerpać ciekawość wobec Ukrainy, 

W Bibliotece Jasnogórskiej. 
Od lewej: Wojciech Pestka, Natalia Granicz, Barbara 
Turel, NN, Bogdan Knop, Jadwiga Knop, Mychajło 
Maciuk. Siedzi: Wasyl Słapczuk. (foto: A. Keller)

tkanie w Bibliotece UMCS, 36 . Radomska 
Wiosna Literacka, Kozienice… lecz zanim 
wniesiono inwalidzki wózek na piętro i Jego 
w nim, zakłopotanego zamieszaniem wokół, 
były jeszcze maile pisane w języku ukraińskim . 
Listy serdeczne, choć powściągliwe . Zawsze 
z tym samym pozdrowieniem:

„ЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ, ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ, ЗЗЗЗЗЗЗ . 
ЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ!

З ЗЗЗЗЗЗЗ
ЗЗЗЗЗЗ”1

Więc trwaliśmy w oczekiwaniu i napięciu . 
Z minuty na minutę coraz bliżej było nam do 
spotkania . Miasto wydawało się postawione 
na głowie – zawiadomione i  gotowe . Nie-
mała w tym zasługa i pomoc Marioli Florek 
z OPK „Gaude Mater”, Bogdana Knopa oraz 
Agnieszki Złotej i studentów z Koła Literac-
kiego ANAFORA działającego w ramach 
Instytutu Filologii Polskiej Akademii im . 
Jana Długosza w Częstochowie: Darii Jekiel, 
Aleksandry Modlińskiej, Anny Wesołowskiej, 
Katarzyny Piotrowskiej, Pauliny Surmy oraz 
Michała Wilka .

Wiedzieliśmy, że to podróż, której potrze-
bował . W podróży człowiek dociera do sedna . 
Podróż do miejsc w istocie jest podróżą w głąb 
siebie . Podróż pozwala uporządkować chaos 
i nadaje sens nowemu biegowi spraw . 

Przyjechał . Z nim żona – Natalia Granicz 
(autorka książek poetyckich dla dzieci) i przy-
1 „Życzę radości, natchnienia, uśmiechów . Niech się 

szczęści! Pozdrawiam – Wasyl” . 
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języka, człowieka, który przebył nieznaną dla 
siebie drogę, by dotrzeć do naszego miasta . 
I  trwałby, gdyby nie przymus powrotu do 
zwykłego obrotu spraw – kolacji, pozbycia 
się kostiumów, snu . By następnego dnia, już 
w pełnym świetle, móc wejść w sferę sacrum 
– Klasztor OO . Paulinów na Jasnej Górze . Tu 
Kaplica Cudownego Obrazu (sprowadzonego 
z  Ukrainy), Biblioteka i  manuskrypt „Car-
mina” Quintusa Horatiusa Flaccusa, album 
historycznych autografów i  wpis do księgi 
pamiątkowej, Bastion św . Rocha i „Golgota 
Jasnogórska” Jerzego Dudy-Gracza… aż tyle, 
choć tak niewiele . I  koniecznie, koniecznie 
(!) księgarnia . Powściągliwość i  skupienie . 
Bezsilne odwracanie od siebie uwagi – „Nie 
patrzcie, nie zajmujcie się mną…” . 

Czas wracać . 
Przyjechało z  Nim piękno i  godność 

człowieka ukryte w duszy, o których tak łatwo 
zapomnieć, przeoczyć . Jeszcze nie tak dawno 
byliśmy z  tego samego świata . Słowa, które 
padły podczas wieczoru, przypominały wielu, 
kim są i jakie mają powinności wobec siebie 
i innych ludzi . Coraz rzadziej ktoś tak czysto 
i głośno potrafi powiedzieć, że kocha rodzony 
kraj z pełną świadomością jego ułomności – 
tak jak Wasyl Słapczuk potrafił powiedzieć 
– „Kocham Ukrainę” . 

W pewnym momencie ogarnęło mnie 
zawstydzenie . Brakło odwagi do rozmowy . 
Nie znam ukraińskiego języka .

W styczniu 2014 roku nakładem krakow-
skiego wydawnictwa „Wysoki Zamek” oraz 
staraniem tłumacza – Wojciecha Pestki – uka-
że się w Polsce Jego kolejna powieść – „Księga 
zapomnienia” oparta o osobiste doświadczenia 
wyniesione z konfliktu radziecko-afgańskiego, 
w którym Wasyl Słapczuk brał udział i został 
ciężko ranny .  

…
Tydzień później odebrałam mail:
„ЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗ ЗЗЗ,
ЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗ ЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ 

ЗЗЗЗЗЗЗЗ, ЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ З ЗЗЗ ЗЗЗЗ . ЗЗЗЗЗ 
ЗЗЗЗЗЗ, ЗЗ ЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ . ЗЗЗЗЗ ЗЗ-

ЗЗЗЗЗЗЗ, ЗЗЗЗ ЗЗЗ ЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ 
З ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ . ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗ ЗЗЗЗ ЗЗЗЗ 
ЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ . ЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗ, ЗЗЗЗ 
ЗЗЗЗЗ ЗЗЗ, ЗЗ ЗЗЗЗ ЗЗ ЗЗЗ .

ЗЗЗЗЗЗЗ, ЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗ З ЗЗЗЗЗ 
ЗЗЗЗЗЗЗЗ, ЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ . 
ЗЗЗЗЗ З ЗЗЗЗЗ ЗЗЗ . З ЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗ ЗЗЗ-
ЗЗЗЗЗЗЗЗ . ЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ . 

 З ЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗ, ЗЗ ЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗ 
ЗЗЗЗЗЗЗ, ЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ З ЗЗЗЗ, ЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ 
ЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗ . ЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ 
ЗЗ ЗЗЗЗЗЗ .

ЗЗЗЗ ЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗ .
З ЗЗЗЗЗЗЗ
ЗЗЗЗЗЗ”2

Aleksandra Keller

2 „Droga Pani Olu, serdecznie dziękuję za zorganizo-
wanie spotkania, za pytania i wszystko inne . Szkoda 
tylko, że sprawiłem kłopot . Przepraszam, jeśli byłem 
trochę niezdarny i  spowolniony . Podróż była dla 
mnie nieco uciążliwa . Wybaczcie proszę wszystko, 
co było nie w porządku . Spotkanie, które prowadzi-
łaś z  panem Bogdanem, było najlepiej zorganizo-
wane . Dziękuję i dziękuję Tobie . Polska spodobała 
mi się . Wiele pozytywnych wrażeń . Jestem bardzo 
zadowolony, że zdecydowałem się przyjechać do 
Polski, że mogłem zobaczyć się z Tobą, że odwiedzi-
łem Jasną Górę . Teraz trzeba wrócić do pracy . Życzę 
dobrego nastroju . Pozdrawiam – Wasyl” .  

Rys. Arkadiusz Zając „Soho Hibernoid” 1996,  
tusz, 13x14 cm
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Bogdan Knop

PROTOKÓŁ Z PRZESŁUCHANIA W SPRAWIE BENEFISU 
OB.WIESIA

Ja, Szanowny Trybunale, z  pewnością 
jestem kiepskim kandydatem do opisania 
wydarzenia związanego z tzw . benefisem (albo 
benefisiem) znanego częstochowskiego poety, 
felietonisty i, okazuje się, performera – nie-
jakiego Wiesława Wyszyńskiego . Ja? A niby 
dlaczego właśnie ja? Z tych sześćdziesięciu lat 
wędrówki Wiesia przez ten padół, z tej równej 
kopy lat, na naszą znajomość przypada może 
z siedem . No i co z tego, że zaraz się zachwy-
ciłem jego wierszem „Łódka” i od razu mi się 
Rimbaud przypomniał . To przecież jeszcze 
nie powód . Więc chciałbym się jakoś wykrę-
cić, dać sobie na wstrzymanie, przyhamować 
nieco . Ale …

Nie mogę jednak zaprzeczyć, że w końcu 
na tym benefisie (benefisiu) byłem do ofi-
cjalnego końca, na dodatek w charakterze 
oficjalnie zaproszonego gościa, więc jakie 
takie pojęcie o wydarzeniu mam i, na życze-
nie Waszej Wysokości, mogę to opisać, na 
ile umiem i pamiętam, z myślą, że zeznanie 
moje przyczyni się do ujawnienia całej prawdy 
i wszelkich okoliczności . 

Zatem w dniu 3 maja tego roku w ob-
szernej piwnicy, która nazywa się „Muzyczna 
Meta” pojawiłem się ok . godziny 19 .00 i tam 
spotkałem rzeczonego poetę w sytuacji bardzo 
dwuznacznej, bo raz raczącego się piwem 

prosto z  puszki, a  dwa raczonego coraz to 
nowymi prezentami przez nadchodzące tłumy 
wielbicieli, gapiów i innych osób postronnych . 
Z bardziej mi znanych osobistości mogę wy-
mienić: Andrzeja Kalinina, Ireneusza Kozerę, 
Mariana Panka, Władysława E . Piekarskiego, 
Elżbietę Jeziorowską-Wróbel, Olgę Wiewiórę, 
Izabelę Ptak, w tym niektórzy z nich z małżon-
kami, a inni, o dziwo – bez . Z tym, że muszę 
dodać, Szanowna Ławo, iż tłum zapanował 
niedługo po moim przyjściu tak dziki, że małą 
miałem szansę dostrzec, kto tam jest, a tym 
bardziej kogo nie ma .

Jeśli chodzi o  sprawców całego zajścia, 
to według mojej najlepszej wiedzy są nimi: 
właściciel klubu Muzyczna Meta –  Krzysz-
tof Kwapisiewicz (pomysłodawca beneFisia 
Wiesia), Jacek Krasucki, który na dodatek 
wyświetlał slajdy i  zdaje się wziął sobie też 
na głowę całą stronę techniczną wydarzenia, 
Włodek Grabowski – najbardziej umoczony, 
bo prowadzący całość (i  to jak, i  to jak!!!) 
i wreszcie Andrzej Młodkowski zabezpiecza-
jący stronę muzyczną .

Szacowny Jubilat Wiesław...

... w objęciach Bogdana Knopa
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Z tym, że – Wysoki Sądzie – bardzo, ale 
to bardzo przyczynili się do sprawy rzeczo-
nego benefisu (czy też -siu): Adam Hutyra 
odczytujący (a  przez odczytanie rozumiem 
odczytywanie myśli) wiesze poety, dwie muzy 
olśniewające głosem – Iwona Chołuj i Mar-
ta Kiepura, i  oczywiście zespół pod wodzą 
wspomnianego już Andrzeja Młodkowskiego . 
Mowę laudacyjną wygłosił jak zawsze uroczy 
Andrzej Kalinin .

Kto tam nie był, Najwyższy Czynniku, 
ten nigdy się nie dowie, jaki pseudonim miał 
Obywatel Wieś w służbie na torpedowcu czy 
innym ścigaczu, ani jakie to muzeum odwie-
dzały dzieci na pewnej wyspie . Ten, kto nie 
usłyszał monologu Włodka Grabowskiego 

o  wejściu do Unii prosto przez wychodek, 
ten nigdy nie nabędzie wyobrażenia o sztuce 
humoru wysokich lotów .

A ja tam byłem
Piwa nie piłem
A co usłyszałem
Wam opowiedziałem

Szanowna Ławo Przysięgłych i Wy, Dro-
dzy Czytelnicy, 

- świadek tych wydarzeń – Bogdan Knop  
– czerwiec 2013

... z przyjaciółmi 

... z Misiem „Grabochą” Grabowskim

Andrzej Kalinin Adam Hutyra
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Zdjęcia dzięki uprzejmości Pana Jacka Krasuckiego z portalu cz.info.pl
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Déjà vu [wiersze] /Izabela Kołdej-Ptak// 
Częstochowa 2013 . Wydawnictwo Literac-
kie „Li-TWA”; 63s wydane w serii: Często-
chowska Biblioteczka Poetów i  Prozaików; 
20 cm . 

Najnowsza (już czwarta) książka poetycka 
jednej z  najlepszych współczesnych poetek 
częstochowskich, o  twórczości której Kazi-
mierz Kowalczyk napisał, że to poezja deli-
katności . Albo delikatność poezji, chociaż 
bardzo często drapieżnej, ale też pełnej liry-
zmu… Ma rację… A  tytuł tomu to „Déjà 
vu”, który to tytuł trudno odczytać na okład-
ce, bo jej syn Artur zrobił okładkę w stylu 
graffiti .

Glosy do książek przeczytanych /Kazi-
mierz „Stolorz” Kowalczyk//Częstochowa 
2013 . Wydawnictwo Literackie „Li-TWA”; 
- Częstochowskie Zeszyty Biobibliograficzne 
79+1s wydane w serii: Częstochowska Bi-
blioteczka Poetów i Prozaików; 20 cm . 

Osiem glos do książek przeczytanych – na-
pisanych jako szkice, krytyka towarzyszą-
ca twórcom regionu częstochowskiego: 
O  „Hrabalowisku i  innych opowiadaniach”  
Janusza Mielczarka; O  tomiku poetyckim 
„Nazywał mnie Eddą” Edyty Sadowskiej; 
O  „Dialogach rodzaju żeńskiego” Aleksan-
dry Keller; O „Listach Nauzykai” Aleksandry 
Keller; O tomiku poetyckim Agnieszki Zło-
tej „Rachunek skupienia”; O tomiku poetyc-
kim Barbary Strzelbickiej „Dojrzewanie”; 
O książce Alicji Nowak „Wczoraj”; Delikat-
ność poezji – o poezji Izabeli Kołdej-Ptak  . 
Książka wydana jako czwarty zeszyt „Często-
chowskich zeszytów biobibliograficznych” .

Foto: red.

NOTY O KSIĄŻKACH WYDANYCH

Foto: red.
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Zyta [powieść] / Elżbieta Jeziorowska-Wró-
bel // Częstochowa 2013 .Wydawnictwo Li-
terackie „Li-TWA”; 146+2s wydane w serii: 
Częstochowska Biblioteczka Poetów i Proza-
ików; 20 cm . 

Powieść „Zyta” Elżbiety Jeziorowskiej-Wró-
bel to kolejna książka wydana przez Autor-
kę, lubującą się w opisywaniu wątków życia 
powiązanych z fabułą sensacyjną – niekiedy 
z  makabreskami . Obecna książka podkreśla 
umiejętności pisarskie, a poza tym jest książ-
ką, którą da się czytać (nawet ze zrozumie-
niem, czego nie można powiedzieć o niektó-
rych książkach prozatorskich i  mówiących 
o współczesności) .

Moja starość / Jan Łączewski //Częstochowa 
2013 . Wydawnictwo Literackie „Li-TWA”; 
147+3s wydane w serii: Częstochowska Bi-
blioteczka Poetów i Prozaików;  20 cm . 

„Moja starość” to najnowsza (szósta) książka 
Jana Łączewskiego, wydana na rok przed ju-
bileuszem, która nawiązuje do wcześniejsze-
go tomu „Nieciekawa historia nieciekawego 
życia” . Oprócz obserwacji dojrzałego czło-
wieka znajdujemy w niej 4 próby prozator-
skie i dygresje postscriptowe, które są jakby 
podsumowaniem twórczości prozatorskiej, 
dodając jej smaku - jak przystało twórcy – w 
końcu  historykowi i poecie… W 2014 roku 
Autor obchodzić będzie 80-lecie urodzin .

Mięso w duszy/ Zdzisław Czop / Wiersze 

Foto: red.

Foto: red.
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egzystencjalno-metafizyczne// Krosno 2013 . 
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Sp z o .o .; 
56+2s wydane w serii: Częstochowska Bi-
blioteczka Poetów i Prozaików; 20 cm

Dlaczego z  Krosna do Częstochowy? Bo 
Zdzisław Czop od ponad dwudziestu lat jest 
zaprzyjaźniony z częstochowskimi twórcami 
poezji, bo dwadzieścia lat temu był laure-
atem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckie-
go im . Haliny Poświatowskiej i uczestnikiem 
Konfrontacji . Ostatnio jest gościem łamów 
Częstochowskiego Magazynu Literackiego 
„Galeria” . Nadesłany tomik jest trzecim po 
„Nie ma mnie”,  wydanym przez Krakowską 
Konfraternię Poetów w Krakowie oraz po to-
miku „Ściana”, wydanym w Wydawnictwie 
Pisarze .pl (Warszawa) .
Zbiór wierszy można uznać za przebudzenie 
– od debiutanckiego tomiku (z  roku 1991) 
do ubiegłego roku nie publikował . 
Tytuł, a  właściwie podtytuł, określa kształt 
i formę wierszy . . .

Wiersze wybrane dla sentymentalnych 
[wiersze]/ Kazimierz Kowalczyk // Często-
chowa 2013 . Wydawnictwo Literackie „Li-
-TWA”; 97s +1s wydane w serii: Częstochow-
ska Biblioteczka Poetów i Prozaików; 14,5 cm .

„Ten tomik czyni zadość oczekiwaniom mi-
łośników wierszy pisanych na modłę poezji 
z pierwszej połowy XX wieku i będzie jakąś 
rekompensatą za rozczarowanie wywołane 
ostateczną decyzją o zamknięciu cyklu „Wier-
szy dla starszych i  sentymentalnych” – jak 
deklaruje w przedsłowiu do tomu sam Autor . 
Do tomiku wybrał wiersze, które „znalazły 
szczególne uznanie u  czytelników oraz te, 
które są poprawne pod względem warsztato-
wym”… Na szczególną uwagę zasługuje fakt, 
że Kazimierz Kowalczyk opublikowała na 
łamach „Galerii” ponad sto wierszy i wciąż jest 
na twórczej fali, co potwierdza wydany zbiór . 
Różne odcienie szarości [wiersze] / Maciej 

Foto: red.

Foto: red.
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Skalik// Częstochowa 2013 . 
Wydawnictwo Literackie 
„Li-TWA”; 78s+1s wydane 
w serii: Częstochowska Bi-
blioteczka Poetów i  Proza-
ików; 14 cm . 

Debiut wyczekiwany . Autor 
z pokolenia lat 80 . Wiersze 
subtelne, a  zarazem precy-
zyjnie odmierzające meta-
fizykę najbardziej szarych 
zakamarków przestrzeni . 
„Oszczędna forma, prostota 
przekazu, wolność od baro-
kowej maniery przegadania 
uwypuklają sens istotnych 
treści . Poeta zostawia czy-
telnikowi duży margines 
swobody interpretacyjnej” 
(z  posłowia Agnieszki Zło-
tej) . Po pierwsze – wiara, po 
drugie – miłość… i miasto 
– topografia ulic, bram, za-
ułków znajomych a  jednak 
widzianych inaczej . I  foto-
grafie wykonane ręką same-
go Autora wewnątrz tomi-
ku . Nareszcie! 

wep

Foto: red.
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Wiesław „Kardynał” Wyszyński

KUKU NA MUNIU
Jest, jest, jest! Że nieprzytomnie spa-

rafrazuję klasyka. Wreszcie odezwała się 
symfonią, sonatą, kantatą… i  zalotnym 
ptasim diagilewaniem.  W I O S N A ! ! !  

Jak mocno spóźniona, tak jeszcze moc-
niej wyczekiwana. Od tego jej moratorium 
dostałem pypcia i kuku na muniu. 

Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwit-
ną… 

Spodziewałem się jej od niemal dwóch 
miesięcy . Tej bez miary utęsknionej wiosny! 
Moje kości wróżyły już na początku marca, 
że rychło przybędzie . Zamiast przedwiośnia 
przylazła natenczas zazima . Jednak nie ma co 
liczyć na stare gnaty . Jak boleśnie szwankują 
na co dzień, tak i nieroztropnie wieszczą głod-
ne kawałki . Widać jaki poeta, taki profeta . 

Ale na każdej wiośnie wychodzimy po-
dobnie . Czekamy jej jak zbawienia, a potem 
dzieje się jak zwykle . Że przypomnę pamięt-
ny zachwyt Mistrza nad wiosną 1812:

O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca
Zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca,
Obfita we zdarzenia, nadzieją brzemienna!
Ja ciebie dotąd widzę, piękna maro senna!
                   (Adam Mickiewicz, Pan Tade-
usz)

Czy zatem robiony jestem w jajo? Nie! 
Albo czy wpuszczam się w maliny, które do-
piero co popuszczają w te pędy wodze mojej 
fantazji i smaku? Tak! Nasze oczekiwanie na 
mające nastąpić zdarzenie jest równie ważne 
jak ono samo . O  święta naiwności, której 
śmiertelnym jestem nosicielem! Ileż to razy  
srodze się zawiodłem na tym czy owym? 
I  nic . Dalej buszuję w malinach i  zbożu . 
Zbożnie więc będąc przy dozgonnej nadziei, 
korzystam z legatu innego Mistrza, Juliusza: 

Niech żywi nie tracą nadziei.  

Nie martwi mnie, że na okrągło płodzę w 
sobie metodą in vitro veritas głupka, bo aku-

rat dobrze na tym wyszedłem kilka ładnych 
lat temu, gdy umknęła mi wówczas (ponoć 
bardzo urodziwa) cała wiosna i pół lata: 

 Na chorobie

nie widziałem wiosny
tego roku

przeoczyła Grzegorza
i Marzannę utopiła
niedbale 
obchodzi się ze mną

dobrze nie jest
lekarze dają głowę
że wkrótce mnie 
wezmą
na stół rzucą 
czerep
i zagrają w klasy
gadające głowy

a siostry najmłodsze
kotki na drzewach
i blaszanych dachach
w różowej bieliźnie
wschodów i zachodów
udają że nic
mnie nie obchodzą
bo moją uwagę
przykuło łóżko

i tyle
mam z wiosny
  (2005)
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(foto: Grażyna Grabowska)
Kaczeńce! Ulubione kwiaty wiosen-

ne mojego dzieciństwa . Choć powinienem 
zżymać się na nie, bo to właśnie od nich 
nabyłem kolor moich papierów . Na rozle-
głych niegdysiejszych rozlewiskach poleskich 
rozkwitały bezbrzeżne ich kobierce . Wonne 
dywany latające! Wzlatywałem na nich wraz 
z boćkami, które gniazdowały na każdej nie-
mal stodółce krytej strzechą, w rozśpiewane 
podniebie skowronków . Zaś przy domu rosła 
wtedy niebosiężna i rozłożysta czeremcha . Jej 
wczesnomajowy zapach odurzał kawał sioła . 
Wielu pozostało na zawsze pod wpływem 
tego oszołomienia . Nieskromnie niech służę 
za przykład przewlekłego zamroczenia . Nie 
spotkałem nigdy więcej takich rozmiarów 
różowatego drzewa . 

Tamten sielski krajobraz został bezpow-
rotnie zniszczony przez spychacze i  koparki 
gomułkowskiej melioracji . Płaczę rzewnymi 
łzami nad rozlanym mlekiem, bo też nie-
ustannie mam je pod nosem . A kraina mle-
kiem i  miodem płynąca, moja umiłowana 
Golkonda, przeszła w bezczas . Lecz im da-
lej w las, tym coraz częściej powracam tam 
z lubością wspomnieniem każdej wiosny po 
nowe skorupki życia . 

Aż kiedyś ta ewokacja stanie się preklu-
zyjnym teleporterem w zaświaty:

 Modlitwa
  Panu Tadeuszowi

Przywiązałem się do życia
transcendentną linią
przesyłową 
wysokiego napięcia

Przewodzi mnie 
profetyczny
dreszcz Wieszcza
że świerzop mój
przemija
nieuchronnie 
w bursztyn

Przeto proszę cię Panie
niech nie uśnie
moja białogłowa miłość
na wieczność

w sepii nieba
                                  (2005)

Mówić o  wiośnie bez tkliwości czy na-
wet egzaltacji, to nie mówić wcale . Dlatego 
proszę darować mi rozczulenie . Lubię bez-
wstydnie podpatrywać tę naszą wiosnę, jak 
kiedyś podglądałem dziewczynki . Słodką 
tajemnicę natury trzeba poznawać do utraty 
zmysłów i  tchu . Zwłaszcza teraz, gdzieś do 
połowy maja, zanim  nie nasycę się jej bujno-
ścią, feerią, zapachem…Trzeba się spieszyć, 
albowiem przybywa  zapalonych kretynów, 
których spopielane łąki radują bardziej niż 
ich zieleń . I to się dzieje w całym kraju: i tu-
taj nad Wartą, i tam nad Bugiem, Zielawą… 
A powiadają, że głupich nie sieją . To skąd ich 
…

jest poczet nieprzeliczony? 

To jest wiosenna plaga polska . Trzeba 
ustanowić XI przykazanie: Nie podpalaj! 

Jaraj sobie marychę, jeśli chcesz, ale wara 
od traw, ptaszków, żuczków… 

Na zakończenie tego passusu ośmielam 
się zaprosić na krótką poleską ekskursję, do 
pejzażu, którego, niestety, już nie ma:

Przewodnik sentymentalny 
do użytku poety Krzysztofa S. Wrońskiego

do gniazda tęsknię
hajstry wśród Zaruki
za umysł mając 
gotycką korę dębu
w rosochatym wezgłowiu
poleskiego nieba
kędy Zielawa horodyszczy
nurt z wolna
opodal kurhanu
czy bodaj cerkwiska
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okiem tu sięgniesz
i step masz pod ręką –
konie się wałkonią
pośród setki krów
przy ognisku pasterki
plotą białe warkocze –
cudne komet androny

przysiądź a serdecznie
opłacisz podymne
chłopcy ci skręta odpalą
z liści olchy

zanim odjedziesz
legnij a użyjesz
jakbyś zasiadł królem
Krzysztofie Otwocki
w mazowieckim gnieździe
                                          (2001)

                     
(foto: Grażyna Grabowska)

Ten jegomość, który skrył się 

w cieniu dobrego drzewa, 

wiedzie od dziesięcioleci 

żywot człowieka poczciwego  
w zgodzie z  naturą swoją i  przyrody . Ow-
szem, jest dendrofilem, co dyskretnie sugeru-
je fotka, ale tylko w sensie platonicznym . W 
jego niegdyś bujnej czuprynie już lata temu, 
bo w zeszłym tysiącleciu, ptaszki wiły gniazd-
ka . Podejrzewam, że Arystofanes napisał 

Ptaki 

pod przemożnym wpływem postawy Wło-
dzimierza, który jest równie zbrzydzony pie-
niactwem naszych rodaków jak Dobromyśl 
i  Radzidruh zjadliwością Ateńczyków . Ża-
łuję, że na dobre zaszył się w swym Chmu-
rokukułkowie, zostawiając mnie na pastwę 
losu czy nieopierzonych drapieżców . Ale zda-
rza się, że wespół z małżonką, swoją Wielką 
Małą Niedźwiedzicą, udają się do Krain tyle 
Fantastycznych, co i Egzotycznych .

Gorze mi, a oni swawolą!

Kuku na muniu
(wiersz obrzydliwie wiosenny)

Zwariowany zaczyna się bal przebierańców:

Misiek właśnie zrzucił polarną ondulację
I jego Wielka Mała Niedźwiedzica,
Strojna w koafiurę rudą na 102 –
Ogoniok (o, Boże!), lisica i wiewiórka .
Zwodzi na manowce jej zgubna paralaksa:
Wzwyż wodzi i wzwodzi, i wzdycha i włodzi!

Wzajem się uwodzą, znów wzwodzą, zawodzą
Eteryczne, magiczne pieśni erotyczne .

Opodal w oczeretach zasadził się na nich
Wielki Mistrz Ligi Oko-liczności Przyrody –
Szczwany lis i wariat niejaki Adam Wajrak .
I strzela z automatu długą serię fotek .
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(wiosenna Misiów paralaksa i bezwstyd)   

Misiują się, czochrają i garną całkiem goło-
Słownie liżą, sięgają, gdzie wzrok mój nie  
                                                           sięga –
Bucha zmysłowo ich figlarna chuć .

Udają, że ich nie ma, że nikt ich nie widzi,
Bo każdy ma na wiosnę w oczach paralaksę .

*
Kipi dokoła na przestrzał libido –
Istna pandemia i puszka Pandory .

Ptaszki świergolą wiosenną symfonię:
Gruchają, kląskają, mizdrzą się bezwstydnie .
Uszy mi puchną od tej kakofonii .
Żaby kumkają i rechoczą ze mnie –
Nieustannie słyszę jak gra Józek Skrzek .

Nawet śledzie się śledzą w jednoznacznym                                                                  
celu .

Świat się zapomniał w swoim wyuzdaniu .

Dziwna rzecz, że ta czysta pornografia
I rozpasana nad miarę lubieżność
Jest sankcjonowana przez państwo i kościół .

Wszyscy nierówno mają pod sufitem,
Który spokoju nie daje mi, albowiem
Wyżej cyklicznie i miarowo skrzypi
Sąsiadów łoże madejowe moje .

Już nic nie kumam, skumany na amen
Z niezgulstwem moim i starczym uwiądem,
W epoce powszechnej do szczętu wiosny      
                     ludów
Oraz wszelkiego stworzenia bożego .

Ładne kwiatki, ale niech będą
Pogłosem szaleństwa Ewy Czarnobrewy .

(2010)

Wiosna nie tylko mnie uskrzydla, ale 
i oskrzydla . Od jakiegoś czasu osaczają mnie 
obcy szczęśliwcy, wybrańcy losu . UFO przy-
bywa zwykle nocą, gdy nie mogę się ułożyć 
z  dniem jutrzejszym . Bowiem każde jutro 
jawi się czarną dziurą . Po znoju dnia chleba 
naszego powszedniego jestem bezbronny jak 
niemowlę i przeżyty jak truchło, a oni mnie 
zawstydzają okrutnie . I szydzą:
- Ty, orzeł, co ty nie możesz?  

A  ja doprawdy nie mogę . Widać żaden 
ze mnie orzeł, ale ptaszek – idiota . Nielot na 
wymarciu!

Cień I 
(kosmiczny wiersz pedalski)

(grafika: Włodek Grabowski)

Oni są wszędzie

i śledzą mnie cięgiem
do bólu śledziony

zwłaszcza kiedy śpię
przylatują niebieskim światłem
z niebieskich kręgów dantejskich
i używają mnie pompką dzwonkiem
pedałem jednym drugim
i rosną w oczach aż gaśnie mój cień

nad ranem kółka moich oczu
skręconych w ósemki donieskończoności
prostuje siodło nosa

(2010)



CIERPIENIA STAREGO WERTERA

170 galeria 26

Cień II
(wiersz prostacki)

(grafika: Włodek Grabowski)

uff! 
o!
ten cudzoziemiec
a raczej cudzoświatowiec 
oznajmia językiem obcych
że nie mam
ani tu
ani tam
ale zwłaszcza tam

a na cholerę mi toto
starcze stercze

prosta ta maja duplika
(2010)

W kwietniu poznałem cudzoziemca 
zgoła innego . Przyjaznego! W Częstochowie 
gościliśmy czołowego pisarza ukraińskiego, 
Wasyla Słapczuka . Gość przybył do OPK 

Gaude Mater na zaproszenie Towarzystwa 
Literackiego (Li-TWA), promując wydaną 
w 2012 r . w języku polskim powieść Kobie-
ta ze śniegu. Pisarz ujął mnie swoją prostotą 
i klarownością wypowiedzi . Mimo strasznej 
kontuzji, którą odniósł w sowieckiej wojnie 
afgańskiej (porusza się na wózku inwalidz-
kim), Słapczuk tryska optymizmem i dowci-
pem . Jest naturalny, z kości i krwi, żadnej w 
nim pozy . Ten pisarz i poeta jest godny sku-
pionej uwagi .

W Częstochowie zdarzył się w tych 
dniach cud mniemany . Przy ulicy Szajno-
wicza, na osiedlowych garażach, ukazała się 
Matka Boska Garażowa . Autorem graffiti 
jest częstochowski artysta, Robert Jabłoński . 
Twórca ma za sobą wystawy m .in . w Paryżu, 
Holandii i obecnie w Norwegii . Nie byłoby 
w tym nic nadzwyczajnego . Szczęść mu Panie 
Boże! Ale gdzie tam! Jest casus Jabłońskiego . 
Oto abp Depo grzmi z ambon i na stronach 
Archidiecezji Częstochowskiej: 

Świętości nie szargać!  

I oskarża artystę o świętokradztwo .
A babcie nabożnie składają kwiaty przy 

malowidle, zapalają świece i wnioskują o wy-
budowanie w tym miejscu kapliczki . Babcie 
są urocze, ale Sanctum Officium czuwa!

Idę się oprotestować . Milczeniem i gło-
dem! Opon palić nie będę, ani używać syre-
ny . Mogę co najwyżej ryczeć 

jako ranny łoś . 

Solidarnie wyprzedzę Odrzuconych, jako 
że lekkomyślnie nie wziąłem dzisiaj udziału 
w żadnym pochodzie pierwszomajowym pod 
takim czy innym sztandarem .

I  się zamachnę, wystrychnę, wydud-
kam… zanim trafię na stos . 

(Ten wierszyk ukazał się dwa lata temu 
na inną okoliczność .)
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Beretka Edka i Mietka
(wiersz głupi od początku do końca)

(grafika: Włodek Grabowski)

W starej kufajce, jeszcze z czasów chocho-
Lich tańców i pingwina na szkle, 
Znalazłem beret, który udział w pocho –
Dzie brał z głową moją w szarym tle .

Tło może szare, lecz kufaja kolo –
Rowa cała znakomicie blue –
Sowa przemądrzała – była przecież solą
ziemi na rany nasze . Łubudu!

Beret atrybutem był  z anten –
Ką nadawczo – odbiorczą CeeRZetZetu
I kwiatkiem do kożucha wszystkich obrad 
plen – 
Arnych kretonów z żelbetu .

Ach, cóż to za czasy były pier…wszorzęd – 
Ne . Każdy pod sznurek wiedział dokąd iść

I spadać na metę po flaszkę niezbęd – 
Ną, jak spadał żółty jesienny liść:

Tra-la-la-la-la-la-la!
*

Każdy beret ma swój czerep!
Mówi porzekadło
Inne głosi, że kto nosi
Dany beret,
Jest na czele, patrz: liderem
Pochodu od przodu .
A ja powiem tylko tyle –
Zawsze wolę chodzić w tyle,
Więc poniekąd też liderem
Jestem outsiderem .
                                    (2010)

Wraz z odejściem zimy odeszła mi ocho-
ta do komentowania wydarzeń politycznych . 
Gorączka starć partyjnych adwersarzy ogrze-
wała mnie cokolwiek w ziąb . Teraz wolę boży 
kaloryfer . Nie chce mi się słuchać głupot i   
gadać po próżnicy, strzępić ocalały strzęp ję-
zyka . Na

leczenie głupoty 

lepszy jest Hieronim Bosch . 
Choć byłoby o  czym pogadać . Korea? 

Tam wcześniej czy później dojdzie do zjed-
noczenia . Imperia satrapów nie są przecież 
wieczne . Ale nasze okopy demarkacyjne są 
nie do zasypania . Nawet podjasnogórscy mo-
tocykliści znów podzielili się na amen . 

Do komentarzy zniechęcił mnie nie tyl-
ko Naczelny Śledczy, AntoniM rozwagi i po-
wagi, ale również rządzący i  fronda . Wszy-
scy! Całe to dokoła Wojtek . Przepraszam 
cię, boćku . Tylko u  nas minister może być 
w opozycji do swojego rządu . Obiecuję nie 
zajmować się więcej politycznym jazgotem .
Jak tu nie ulec chorobie filipińskiej?

Na zdrowie!

Werter W .
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Spółka Literacka „Keller & Niewinny-Dobrowolski & Jarzębowska” 

ROZTERKI MIEJSCOWEJ REDAKTORKI
1) 
Proszę Pana, proszę Pana, list do Pana piszę z rana .
Proszę słuchać mnie uważnie, piszę całkiem na poważnie; 
bo pisanie jest jak romans – musi on być, musi ona .
Nim przepadnie, nim wygaśnie, jak najprościej, jak najjaśniej
kilka słów do Pana skreślę – 
kilka słów na ekran plasnę,
potem zasnę .

2)
Pan pewnie liczy na wzajemność, (ciężko słać rymy w rytmów ciemność) .
Wzajemność myśli – w rzeczy samej, (wypada zwierzać się tak damie?)
A mnie tu dręczą ustawami, poleceniami, zakazami .
Męczą hałasem i hasłami, gwarem i zgiełkiem wciąż tym samym .
Odmiany frontu, rewolucji, buntu, powstania, kontestacji,
Profesjonalnej kontrybucji na rzecz swej nacji .

3)
Pan przecież w świecie obeznany, choć na banicję był zesłany .
Pan wie – z kobietą nie da rady – od razu dąsy, kłótnie, swady . 
Kiedy się na coś uprze sama w sobie, nic tylko ulec takiej osobie
Choćbyś jej cacka obiecywał i w komplementach się rozpływał,
Słów czarem nęcił – będzie się wiercić, od klimakterium aż do śmierci .
Dąsać się, złościć – i nie odejdzie, nim tydzień, miesiąc, a i rok zejdzie –
Nim swych zamiarów ziścić nie zdoła . Nikt do rozsądku jej nie przywoła .
Taka z niej… Ola . Już od przedszkola .

4) 
Dali mi funkcję, powinności listę, (ach te kulawce krzywoparzyste!)
Kilka adresów i note-buka… wraz z poleceniem: szukaj i pukaj .
Niech sobie radzi redaktorka, przenosząc teksty z worka do worka .
Niech nam Galerię wyprowadzi, niech ją na sztuki ułoży, gładzi .
Na szersze wody, czystsze powietrza niech ją wywiedzie, gdzie wywieść ją trza .
Ugory prozy, bagna poezji pod hasłem LITWO! STROŃ OD HEREZJI!
SZTUKA? . . . Ktoś puka!

5 )
A mnie się dramat tutaj rozwija, dzień za dniem w stresie w pustkę przemija .
Piszą się role, plątają wątki, plączą się w puenty końce z początkiem .
Czarny Charakter miesza mi w szykach, aż od tych szyków w uchu mnie strzyka .
Ważna Figura za bohatera – dzwoni telefon, (co za cholera?!)
Tu jeszcze jeden mam poemacik, (aj! z strzyku w uchu wymsknął się wacik!)
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Tam wierszyk, tyci artykulik, (znów rytm się z bólu w kłębek skulił) .
Lecą przenośnie i epitety – brzydkie, niestety choć z ust kobiety .

 6)
Już telefonów nie odbieram, drzwi na pukanie nie otwieram .
I listy piszę wyrywkowo, (czasem z tytułem „Stara krwdowo”) .
Kiedyś spać trzeba, zjeść coś i wypić, zdrowie kuleje, jęczy i skrzypi .
Na randkę może? To w innym życiu (jeśli nas takie czeka w ukryciu) . 
Nie ma nastroju na czerwień ust i na zrzucanie z ramion chust .
I sił wystarcza ledwo na róż, (nie wiem, co jeszcze pokryje kurz) .

7)
Drukarze czynią wszelkie wysiłki, (choć chude chuchra z nich nie osiłki) 
By ująć w karby słów czerń nieznośną, aby nie brzmiały nazbyt sprośnie .
Wywiadów rzeka płynie stronicą . Ale czy które z nich zachwycą?
Zalewa nadmiar wyrazów zbędnych i sformułowań moczopędnych .
Wywiad, korekta, merytoryka, czuję się jakbym spadła z byka .
Czysta liryka…

 8)
Pan chce ode mnie wypracowań, (nie podejmuję się, nie znam treści, nie wiem, co autor  
           chciał tu zmieścić)
Mój drogi Panie – prośba niewinna, (i czy powinnam, czy nie powinnam)?
Lecz tkwi w niej nitka prowokacji – z racją ci ona czy bez racji .
Pan sprawdza moją wytrzymałość, więc mnie ogarnia słuszna żałość .
Giętkość materii i języka oceny mojej nie unika .
Czy dziewczę godne jest uwagi… proszę osądzić, pisać bez blagi .
Ech, … ta logika .

 9)
Nie odpowiadam Panu wierszem, (wierszem by pewno było śmielsze)
To raczej luźno związane słowa, które się pojawiły w głowie .
Ot, taki sobie z bazgroł wzorek, (z czym by tu rym by był do „wtorek”)
Zabawka mała, w tańcu lekkie pas, wszak nie sam na sam ino pas de dwa
Nie chcę od Pana nic prócz pisania, niechże się dziś tak Pan nie wzbrania .
I szarej myśli mgłę nad polami . Teraz zamykam wrota za nami .

Pytanie Pani zadała wszak. 
- Czy Pan się zgadza? 
- Tak.

Aleksandra Keller 
Andrzej Niewinny-Dobrowolski 

Agnieszka Jarzębowska
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Władysław E. Piekarski

OPOWIEŚCI Z KURNIKA
(część pierwsza)

KURCZAK NA HEROINIE

W wielkim kurniku wszystko toczyło się 
według zaprogramowanego przez komputer 
porządku . Światła zapalały się o  określonej 
z góry godzinie . Karma wędrowała po taśmo-
ciągu i docierała w najodleglejsze części kurni-
ka z regularnością metra londyńskiego . Jajka 
turlały się powolutku, spadały na miniaturo-
we samotoki i wędrowały do otworu w ścianie 
kończącego się w strefie niewidocznej dla nio-
sek . Sama nowoczesność . 

Poza nowoczesnym kurnikiem został jesz-
cze stary zabytkowy – z  wydzieloną częścią, 
jakby komórką . W tej starej części zamieszki-
wało stado, które oparło się trendom nowo-
czesności i  oprócz tego miało do dyspozycji 
podwórko, po którym ospale wędrowały kury, 

dziobiąc ziarno wysypywane ręką gospodyni . 
Ona sama zaś stwierdziła, że najlepsze jajka 
znoszą „grzebiące”, bo te z dużego kurnika to 
tylko brudzą i  jajkami srają . I do tego coraz 
częściej jajka mają po dwa żółtka . W zabytko-
wym kurniku były normalne, drewniane grzę-
dy i słoma, na której można by się wygodnie 
rozsiąść i zdrzemnąć, co bardzo często zdarza-
ło się kogutom . Zresztą nie było ich wiele, bo 
ferma nastawiona była na to, żeby produko-
wać jajka, a nie wysiadywać je . Koguty, gdy 
się trafiły w dostawie, były od razu izolowane 
od stada kwok-niosek . Po jakimś czasie poja-
wiały się na stole upieczone lub ugotowane .  

W końcu starego kurnika było miejsce 
oddzielone ścianą i  otworem, przez który 
można było się dostać do wnętrza, idąc po 
żerdzi wzdłuż przymocowanej deski ze szcze-
blinami i zasiąść w nim . Można też było wyjść 
przez drzwi i spróbować sfrunąć . Kwoki rzad-
ko próbowały fruwać, a  koguty – zwłaszcza 
te młodsze, uważały sfrunięcie za akt odwagi, 
którym mogły zaimponować kwokom . Nie-
kiedy odbywały się nawet ciągnące się długo 
pokazy albo zawody w skokach na odległość . 

Ów stary kurnik tamtego dnia stał pusty 
– jakby oczekiwał na kogoś . Nic nie zakłóca-
ło spokoju, tym bardziej w miejscu za ścianą . 
Nie trwało to długo .  

Pierwszy pojawił się kogut trochę otyły, 
ale zarazem z głęboką powagą . Po nim przybył 
stateczny jakby przywódca, pokazując swo-
ją siwiejącą brodę i  zajął miejsce w kącie . W 
chwilę po nim wbiegł, potrząsając czupryną, 
kogut podobny do tych z  gatunku hiszpań-
skich, a  za nim wkroczył kolejny pozbawio-
ny czuba, ale za to z okazały wzrostem i zajął 
miejsce naprzeciw otyłego . Hiszpan przysiadł 
koło niego, tocząc wzrokiem po zebranych . 

Na koniec dotarły dwie kwoki . Rozsiadły 

Rys. Arkadiusz Zając, 1996, tusz, 21x15 
cm
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się na grzędzie centralnej, raz po raz popra-
wiając się na miejscach i pokazując co okazal-
sze piórka albo wabiąc nóżką . 

Kogut-przywódca dał znak . 
Ten z przeciwka otyłego rozpoczął coś na 

kształt rady kurnika . Przywołał fakt, że młod-
sza z kwok miała znieść jajko, z którego miał 
wykluć się kurczak . Wysiadywała długo . Pora, 
aby zastanowić się nad tym, czy wylęgło się 
kurczę z jajka zniesionego i czy aby następne-
go nie przekazać do wysiedzenia innej kwoce . 

Kwoka, o  której mowa, jakby obrażo-
na poruszyła się niespokojnie . Zatrzepotała 
skrzydłami, a  spod  nich wyskoczyło kurczę 
ledwie opierzone i nieproszone zaczęło taniec 
służący zaprezentowaniu się . 

Zagulgotało jakimś makaronizmem, na co 
kogut-przywódca podniósł wzrok na kurczaka 
i obdarzył go pogardliwym spojrzeniem . 

Kurczak zlekceważył owe pogardliwe 
spojrzenia i kontynuował swój taniec, podczas 
którego odsłonił pióro z datą, która kojarzyła 
się z dniem zwycięstwa, a nie z datą urodzin 
koguta-przywódcy,  przywołaną w peanie na 
jego cześć . 

Kogut-przywódca ukrył twarz w dło-
niach, aby nie było widać jego oburzenia 
i dezaprobaty dla tego faktu . 

A taniec trwał dalej . 
Dobiegł do miejsca, gdzie znów zakwitły 

makaronizmy . Tym razem kogut-przywódca 
spojrzał z przerażeniem na koguta prowadzą-
cego radę, bowiem kurczak nie opatrzył swego 
podtytułu cudzysłowem, a kogut prowadzący 
radę dwa lata wcześniej użył tego tytułu . 
I przypomniał sobie, jak to w innym kurniku 
za użycie słów bez cudzysłowu inne kurczę 
pozbawiono nagrody i  uznano, że popełniło 
plagiat . Dodatkowo skazano je na banicję 
i od tamtego czasu nie słychać jego śpiewnego 
świergotu, choć zapowiadało się całkiem do-
brze . Do tego miało aparycję niczym modelka .

Nie odezwał się . Doczekał do końca . 
Wysłuchał też tyrady Hiszpana i rozważ-

nej krytyki otyłego . Kurczak przyjmował je 
z  podejrzanym uśmieszkiem, jakby myślał, 
że on jest wyrocznią i  jest nawet mądrzejszy 

od kury, nie mówiąc już o tym, że lekceważy 
nawet koguty . 

Potem odezwała się druga kwoka . Jej gda-
kanie uznano za pochwałę . 

Kogut-przywódca zapiał, aby na temat 
dania szansy wysiedzenia kolejnego jajka zde-
cydował cały kurnik, co nie znalazło uznania 
innych . 

Stanęło w końcu na tym, że kwoka, która 
obdarzyła kurnik kurczakiem, ma wysiedzieć 
następne jajko, bo dość mają wszyscy gadania 
na temat, kto ma wysiedzieć jajko…

Kogut-przywódca wstrzymał się od ko-
mentarza, bowiem reszta kurnikowej rady 
pospieszyła z gratulacjami .

Po wyjściu z  kurnika kogut-przywódca 
nie spojrzał w stronę stada na wybiegu . Nawet 
nie poszukał ziarna, które rozsypywała ręka 
ludzka . A  ziarno owo bez GMO . Pomyślał 
z przerażeniem, że kurczak był karmiony ziar-
nem z GMO . I przez moment jeszcze bardziej 
się przeraził, że może kurczak był podlany 
hormonami wzrostu, a może nawet heroiną . 
Zamachał skrzydłami, jakby chciał odgonić te 
myśli niczym jakieś koszmary .   

Przypomniawszy sobie plagiat, poczuł się, 
jakby zataił coś, co powinien publicznie wyar-
tykułować, a nawet potępić . I zaraz też przeraził 
się, że trzeba by było skazać na banicję . Kogo? 
Kwokę czy kurczaka? 

Na jego drodze pojawiła się elegancka 
kwoka, która potulnie opuściła skrzydła, za-
lotnie przechylając główkę . Popatrzył na nią, 
ale jakoś nie miał ochoty na zabawy z  nią . 
Obrócił się na jednej nodze i  pomaszerował 
przed siebie – jak najdalej od stada . Jakby chciał 
się schować przed wszystkimi . Jakby chciał się 
schować przed wstydem, który coraz bardziej 
go przytłaczał . Przez głowę przeleciała mu myśl, 
że zamiast zsyłać kogoś na banicję, ukrywając 
plagiat, sam powinien udać się na emigrację 
albo zrobić coś, by znaleźć się na stole w rosole, 
albo jako danie z grilla… 

Władysław E. Piekarski 
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Arkadiusz Zając
 
„Zapatrzenie” 2011/2012, 
akryl, płyta, 70x49 cm

„Wschód” 2010,
akryl, płyta, 51x76 cm

Arkadiusz Zając - z cyklu obrazów „Ambient”
„Tarasy” 2012, akryl, płyta, 40x55 cm

„Taras” 2012, akryl, płyta, 38x50 cm
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