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„są odpowiedzi ale nie ma pytań” 
(Morena, zima, A.K. Waśkiewicz)

Polecamy:
- Józef Baran, List do Łukasza Nicpana
- Wojsław Brydak, Hokus Pokus, esej
- Dariusz Filar, Lata 68, proza
- Poezja: M. Froński, B. Wrocławski, P. Kubiak

- Poezja łotewska, Dagnija Dreika 
- Declan Kiberd, Ulisses Joyce’a i my, esej, tłum. K. Brakoniecki
- Katarzyna Kuroczka, Stalinogród rozbrojony, esej
- Aleksandra Naróg, Fotografia w prozie Myśliwskiego, esej
- Małgorzata Zając, Noc, Tadeusza Micińskiego, esej

W numerze fotografie prezentuje Małgorzata Huculak.  
Plakat poetycki Andrzej K. Waśkiewicz.

„Zamiany znaków po roku 1989, co-
raz bardziej dowolne, chętnie prze-
prowadzano w imię korzyści, konkret-
nych, a dyskretnie przemilczanych. Te 
zamiany wciąż trwają, wzbierają. Od 
rzemyczka do koniczka. Wpierw uzna 
się dożywianie dzieci w szkole za zło 
odziedziczone po komunizmie, potem 
czołobitnie zawiezie się maryjny ryn-
graf masowemu mordercy, a z cza-
sem można już usłyszeć, że cały kraj 
jest „półkolonią Brukseli”, chociaż owa 
„Bruksela” to – także – my. 

Jednakże patrząc szerzej, tysięczne 
pomniejsze zamiany znaków zmierzają 
ku jednej, zasadniczej: ku swobodzie w 
przestawianiu znaków dobra i zła, ku 
swobodnemu podmienianiu prawdy 
i fałszu. 

Czy taka operacja jest możliwa? 
Oczywiście. Wystarczy przekartkować 
pierwszą z brzegu dobrą komedię. 

HOKUS POKUS, WOJSŁAW BRYDAK

cd. na str. 4
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Rysio
To było kilkanaście lat temu. W słuchawce telefonu usły-

szałem starczy głos z silnym akcentem wileńskim. Głos 
zniekształcając moje nazwisko zapytał, czy ja to ja. Popra-
wiłem nazwisko i potwierdziłem. Właściciel głosu przedstawił 
się jako poeta pomorski, wyraził przypuszczenie, że trochę 
się znam na wierszach. Odbyła się kilkuminutowa rozmowa, 
którą relacjonuję wiernie, choć skrótowo.

- Bo ja, proszę pana, wiersze piszę. Jak czytałem 
w sanatorium, to kobiety płakały. Bardzo dobre one 
są wiersze. Ale ja tak do pana wyślę, żeby pan do-
cenił.

- Wie pan, w zasadzie się tym nie zajmuję. Ale jak 
pan musi, to proszę przysłać.

- A ile?
- Może kilkanaście...
- A ile to jest – kilkanaście?
Tu już zaczęła mnie brać cholera.
- Kilkanaście to jest od 11 do 19.
- Oj, panie, to mnie się nie opłaci na pocztę cho-

dzić! Ja siedem tysięcy wierszy napisałem!
- Gratuluję. Pan Mickiewicza przebił...
- A bo ja zdolny jestem. Jak usiądę to zeszyt szesna-

stokartkowy za jednym zamachem zapiszę. I wszystko 
wierszem.

Zrezygnowałem z grzeczności. Wyraziłem zdecy-
dowaną opinię na temat takich talentów. I wtedy 
mój rozmówca wybuchnął śmiechem i już normalnym 
głosem oznajmił:

- Marek, to ja, Rysiek Ulicki... 

 Miał zdolności papugi. Potrafił mówić gwarą 
śląską i kaszubską, zaciągać po lwowsku i wileńsku, 
wspaniale żydłaczył, przemawiał sopranem i star-
czym głosem. Wtedy nie rozpoznałem go w czasie 
kilku minut rozmowy. Ale sprawa była poważna, bo 
okazało się, że chce, abym napisał wstęp do jego 
tomu wierszy. Przestraszyłem się: znałem go od lat, 
kolegowaliśmy się, choć bez poufałości. Był już kolej-
ną kadencję posłem na sejm, człowiekiem znanym 
i wpływowym. I w dodatku autorem „Kolorowych 
jarmarków”, piosenki słuchanej i śpiewanej od kilku-
dziesięciu lat. Jak takiemu – dorzucając koleżeńskość 
– napisać, że jest grafomanem, jeśli takim się okaże? 
Postanowiłem: udam się do szpitala na konieczną, 
choć odkładaną operację, a obowiązek oceny zwalę 
na Gąsiorowskiego. Rysio przysłał wiersze, a ja z trwo-
gą w sercu przystąpiłem do lektury. I przestałem się 
bać – wiersze były naprawdę dobre. Napisałem o nich, 
że przypominają mi „Umarłych ze Spoon River”. Był 
zadowolony, bo Mastersa szczególnie cenił. Odbyli-
śmy wspólne prezentacje naszych poetyckich książek 
– bo w jednym czasie wyszły – najpierw w sejmie, a 
kilka godzin później w Domu Literatury. W sejmie zako-
legowałem się z posłem Jerzym Kulejem, dwukrotnym 
mistrzem olimpijskim. Byłem bardzo dumny.

Ryszar Ulicki był człowiekiem niesłychanie praco-
witym. Napisał prawie 1000 tekstów piosenek, kilka 
słuchowisk, wydał parę tomów wierszy, pisał słucho-
wiska i sztuki teatralne, książki prozatorskie. Wyda-

wał (na swój koszt) i współredagował czasopismo 
„Miesięcznik”. W uznaniu zasług dla środowiska Ro-
mów mianowano go honorowym wójtem cygańskim. 
Przez lata wydawał internetowe czasopismo „Plica 
polonica” czyli kołtun polski. Był przez dwie kaden-
cje wiceprezesem ZLP, prezesem ZAKRu i członkiem 
władz ZAIKSu. Nieustannie podróżował między Ko-
szalinem a Warszawą i o swoich przygodach z PKP 
snuł barwne opowieści – a gawędziarzem z niego 
był wspaniały.

Nasza intensywna przyjaźń trwała kilkanaście lat. 
Byłem członkiem jego rodziny, kila razy w roku jeździ-
łem do Koszalina i jego wiejskiej posiadłości w Poro-
ście. Tam właśnie powstał tom pt. „Opowieści spod 
parasola”. Opisał w nim, odpowiednio ubarwiając, 
losy ludzi, którzy po przemianach ustrojowych (likwi-
dacja PGRów) znaleźli się na marginesie życia spo-
łecznego. Opowieści są nie tylko mądre i smakowite 
– na okładce książki widnieje ostrzeżenie: „Należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocz-
nym dla dzieci”.

A na stronie tytułowej: „Ten egzemplarz dedykuję 
Tobie, Marku – mojemu najzdolniejszemu uczniowi, 
z nadzieją,  że kiedyś wpadnie w ręce Twoich bio-
grafów. Dumny z Ciebie – Ryszard Ulicki. Listopad 
2012.”

Zmarł 2 sierpnia 2016 roku. Siedziałem wówczas 
w samolocie lecącym do Pekinu.

MAREK WAWRZKIEWICZ

Nie tylko Sylvia Plath odnosiła wciąż nawracające wra-
żenie, „że poezja jest tyrańską dyscypliną”. Tymczasem 

wiadomo, że na świecie istnieją gorsze rzeczy niż pisanie 
wierszy: praca w systemie czterobrygadowym, zalewanie 
betonem stropu na budowie lub patrol pieszy policji w 
bezpośredniej okolicy nocnego sklepu monopolowego.

Paradoksalnie jednak, wszystkie wymienione wyżej 
formy ludzkiej aktywności powodują podobne znużenie, 
za którym kryje się wyeksploatowanie sił witalnych, jak i 
poczucie daremności, towarzyszące człowiekowi podczas 
wykonywania syzyfowych prac w imię komercyjnej klęski 
związanej albo z poborami otrzymywanymi za wykonywanie 
prostych prac fizycznych, albo z dysfunkcjonalnością upra-
wiania dzieła poetyckiego w sprozaizowanych czasach.

Dlatego tak ważne dla poetów rozmaitej maści i kon-
dycji (obok swobodnego dostępu do używek tonizujących 
codzienność) jest pojęcie wywodzące się z języka psy-
chologii, określane mianem „wsparcia społecznego”. To 
nic innego jak pomoc dostępna dla jednostki ludzkiej w 
sytuacjach dla niej trudnych, oparta o interakcję z innymi 
ludźmi, zaspokajająca potrzeby tej jednostki w rozwiązywa-
niu problemów przez osoby znaczące i grupy odniesienia. 
Inni poeci, wydawcy poezji, krytycy i krytycy „towarzyszący”, 
animatorzy kultury i czytelnicy to tylko część tego „pomo-
cowego łańcuszka”. Znalazłoby się w nim także miejsce 
dla mentora, który stosując pewien rodzaj hierarchicznej 
gradacji, stoi tylko trochę niżej od szczodrego mecenasa; 
funkcji etymologicznie wywodzącej się od nazwiska Ga-
jusza Cilniusza Mecenasa, starożytnego rzymskiego poety, 
polityka, protektora i patrona Wergiliusza i Horacego. 

W idealnym świecie ktoś taki mógłby być po prostu 
spełnionym marzeniem debiutantów; starszym kolegą, który 
z jednej strony wprowadzałby młodszych i aspirujących 
„na salony” (stale się pauperyzujące, ale zawsze), stanowił 
pewien punkt odniesienia na środowiskowej mapie i dbał 
o odpowiedni impet dzieł, którym starałby się przyglądać 
na bieżąco i z bliska. O każdej porze dnia i nocy służyłby 
także, jeśli już nie drobną pożyczką, to przynajmniej emo-
cjonalną zapomogą.

Podobne przypadki w historii literatury nie były niczym 
niezwykłym. Wystarczy wspomnieć o mentorskich (ale i 
być może o czymś ponadto, tylko nie idźmy tą drogą, 
Sabo!) relacjach Marka Hłaski ze Stefanem Łosiem, Wil-
helmem Machem, Jerzym Andrzejewskim i Jarosławem 
Iwaszkiewiczem. Albo słynny debiut Rafała Wojaczka w 
miesięczniku ,,Poezja” z 1965 roku, za którym stał nie kto 
inny jak Tymoteusz Karpowicz, jeden z ostatnich wielkich 

modernistów. Lub też, przywołując zapomnianą postać 
Mieczysława Czychowskiego, artysty plastyka i poety, przy-
jaciela Edwarda Stachury.

Jaki to może być fantastyczny i inspirujący psychologicz-
ny tandem – mentor oraz wybrany przez jego upodobanie 
autor – zaświadcza historia Henryka Berezy, którego wielką 
fascynacją literacką był wspomniany Hłasko, co „nieostroż-
ny” krytyk „przypłacił” osobistą przemianą: z nobliwego 
pracownika uniwersyteckiego w uczestnika życia, jak je sam 
określał, „pełnego swobody, beatnikowsko-hipisowskiego”. 
Może właśnie za sprawą protekcjonalnego niedostatku 
poeci pokroju Andrzeja Babińskiego, Kazimierza Ratonia czy 
Józefa Gielo funkcjonowali w okowach egzystencjalnych 
opresji, umierając tragicznie i przedwcześnie?    

Ponieważ ze wszystkich zasłyszanych historii najważniejsza 
jest ta osobista, pora na przeprowadzenie rekrutacji na włas-
nego korepetytora (choćby tylko urojonego). Nie będzie to 
łatwe z prozaicznego powodu: jestem już chyba na to za 
stary, zbyt zapóźniony. Z tego też powodu zapoznani przez 
chwilę i w różnych okolicznościach poetyckich Bronisław 
Maj, Andrzej Sosnowski, Krzysztof Karasek i Ewa Lipska, czyli 
ewentualni, a przy tym kompletnie surrealni kandydaci na 
moich literackich preceptorów żyją w kompletnej nieświa-
domości mojego wyboru.

Z puli, którą mógłbym ewentualnie brać pod uwagę, 
znam tylko jedną osobę, o jakiej (w świetle, a raczej w 
półświetle ekranu) przypomniałem sobie nagle podczas 
projekcji filmowej w Londynie, przy okazji pewnego festi-
walu poetyckiego. Na filmie „Zdzisław Jaskuła. Poeta z 
ulicy Wschodniej” (reżyseria Jakub Skoczeń) znajduje się 
fragment poświęcony wizycie Allena Ginsberga w Łodzi w 
roku 1993. Na jednym z kadrów można zobaczyć brodatego 
Ginsberga z wizytą w legendarnym łódzkim lokum autora 
Maszyny do pisania, usadowionego wygodnie na fotelu, 
wokół którego zgromadzili się łódzcy artyści i intelektualiści, 
a wśród nich niepozorny okularnik, trzydziestopięcioletni 
wówczas Jerzy Jarniewicz.

Kandydata na mojego fantasmagorycznego mentora 
poznałem jedenaście lat temu w toalecie nieistniejącego 
już łódzkiego klubu „Jazzga” podczas „Łódzkiej Premiery 
Literackiej”. Pretekstem do uściśnięcia jego nieumytej ręki 
(zdarzyło się, że akurat korzystaliśmy z sąsiednich pisuarów) 
była  Oranżada , zachwycający tomik jego wierszy wydany 
w Biurze Literackim. Do obecnej chwili nie jestem z nim po 
imieniu. A przecież „pan Jerzy”, bo w ten oto skrępowany 

sposób się do niego zwracam, wywarł na mnie określony 
wpływ, uwidoczniony tak gwałtownie dopiero za sprawą 
zaledwie kilkusekundowej sekwencji ze wspomnianego filmu 
o Ździniu. Mój stan podwyższonej gotowości zarówno na 
propozycje liryczne, jak i krytyczno-literackie Jarniewicza 
najlepiej świadczy o moich utajonych „ciągotach” lektu-
rowych, ujawniających się także i ostatnio, przy okazji jego 
publikacji krytycznoliterackich: Podsłuchów i podglądów i 
All You Need Is Love. Scen z życia kontrkultury. 

Ta pierwsza pozycja, traktująca między innymi o związ-
kach literatury ze sztukami wizualnymi, jak dla mnie, wy-
wraca do góry nogami wyświechtane pojęcie ekfrazy. 
Autor Wody na Marsie nie byłby sobą, nie mogąc doko-
nać swoistej dekonstrukcji i pomieszania interpretacyjnych 
porządków. Zaczerpnięta z Horacego formuła ut pictura 
poesis, poparta twierdzeniem Symonidesa o poezji, która 
jest mówiącym malarstwem i malarstwie, które jest niemą 
poezją, jak i „baudelaire’owskim marzeniem” o teorii sple-
cionych wrażeń docierających do ludzkiego umysłu niczym 
do alchemicznego laboratorium, gdzie zamieniane są w 
harmoniczną całość, na kartach wydanej w Instytucie Mi-
kołowskim książki Jerzego Jarniewicza mają dosyć burzliwy, 
ergo – arcyciekawy przebieg.

Czyżby Jarniewiczowi, wśród wielu podjętych tema-
tów, chodziło nie tyle o funkcję języka, a o granice jego 
„obrazowości”? Podobnie jak w przypadku zwieńczonych 
asymetrią poznawczą zmagań Różewicza z malarstwem 
Bacona? Jakby współczesny język w konsekwencji prowa-
dził nas (niby ślepców z obrazu Bruegla) w stronę deter-
minowanego przez cywilizacyjny pośpiech skrótu (Skowyt 
w formie komiksu!). 

No właśnie: Ginsberg. Ten także nas światopoglądo-
wo łączy! Mój ultra-hipotetyczny związek z Jerzym Jarnie-
wiczem zdefiniował trafnie anonimowy czytelnik All You 
Need Is Love. Scen z życia kontrkultury: „Dobrze jest, gdy 
idealiści po wytarzaniu się w rzeczywistości spoglądają na 
miniony świat, niejako opisując go na nowo”.  Zatem i ja, 
podobny „panu Jerzemu” idealista, próbowałem zaklinać 
rzeczywistość.

Skoro więc znalazłem dla mojego dzieła literackiego 
idealną osobę „do towarzystwa” (lecz tego nigdy nie należy 
innym narzucać), będzie chyba lepiej, jeśli teraz skupię się 
na tym, co wydaje się w środowisku poetyckim o wiele 
bardziej realne: na odkryciu osobistego wroga…

PIOTR GAJDA

Pora na (urojonego) 
mentora 
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Sam z czarną kawą u „Krystynki”
Rabarbarową męczę tartę
I tak mnie biorą na wspominki
Wartości, co już nic niewarte.

Wzdychać i płakać nie jest męsko,
Lecz żaden ze mnie kawał chłopa...
Pieśń zatem nucę dekadencką,
A niechaj wsiąka w ten listopad.

Noc. W filiżance tylko fusy.
Kelnerka pyta, czy chcę jeszcze...
How should I grab her by the pussy?
Czuję się słaby i mam dreszcze.

 KATOWICE, 10 LISTOPADA 2016 ROKU

 

Na Bronkową nutę
Zaraz się zbiorę, już wychodzę,
Nie przerywajcie opowieści,
Inną usłyszę pewnie w drodze, 
Inny mi siennik zaszeleści.

Cóż, jeśli mnie nie chcecie tutaj,
To mi gdzie indziej dobrze będzie,
Najlepiej zaś we własnych butach,
A one zajdą ze mną wszędzie.

Wiatru mi tylko będzie szkoda,
Bo za pazuchą się nie zmieści...
Idę, godzina jeszcze młoda,
Nie przerywajcie opowieści.

 KATOWICE, 10 GRUDNIA 2016 ROKU

Kto kogo?
Według obrazu Franza Roubauda

Czerwony otok i epolet,
Lampas munduru, biały koń –
U pasa chyba to pistolet,
Szablę do cięcia trzyma dłoń

Czy może dżygit wpierw wypali? 
Mknąc strzemię w strzemię wziął na cel –
I z tyłu drugi gna, a w dali
Zieleń stepowa, skały biel.

 MIKOŁÓW, 4 STYCZNIA 2017 ROKU 

Maciek Froński
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Wskazówka
Mało co pod sam wieczór jest naprawdę proste,
Mało która przejażdżka bez przeszkód przebiega –
Może gdzieś jeszcze bije ratuszowy zegar,
Co podtrzymywał ducha w Mikiewiczu z Ostem?

Nie w Warszawie, to jasne, nie ma tego miasta,
Lecz w innym, pełnym cieni z Delvaux jakby płó-
cien... 
A to dziesiąte piętro? Grunt spod niego uciekł?
A wskazówka? Czy błyszczy, czy ją rdza porasta?

 MIKOŁÓW, 18 STYCZNIA 2017 ROKU
 

Schodno
Przeglądam sobie zdjęcia znad Schodna
I dusza zaraz robi się głodna,
A ten apetyt stąd, że – wiadomo –
W pamięci każdy ożywa szczegół:
Wcina się hakiem w jezioro pomost
Ku ścianie lasu na drugim brzegu.

Gdy przyjechałem tam na rowerze,
Pomost już gęsi okupowały;
Z obawą wszedłem w to żywe pierze,
Lecz było warto – widok wspaniały!
Wszystkiego miałem skolko ugodno –
Chmur, tataraku, gęsi i Schodna.

 MIKOŁÓW, 26 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

 

Anakreontyk
Greczyn troski topił w winie,
Nie inaczej i ja czynię,
Lecz na przekór dawnym modom
Nie rozcieńczam wina wodą.
Pójdź no, chłopcze, do spiżarki,
Przynieś sera dwa talarki,
Ukrój jeszcze pajdkę chleba -
Będzie wszystko, czego trzeba!

 KATOWICE, 10 LUTEGO 2017 ROKU
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Sierpień 1980 roku spędzałem w Zakopanem. Po 

lipcowej premierze w teatrze i własnym ślubie upa-
jałem się sześciotygodniową labą. 

Kres rządów Edwarda Gierka zarejestrowałem w kinie 
„Tatry” w Nowym Targu. Kronika filmowa sprawozda-
wała dożynki. Na ekranie sekretarz wysiadał z heli-
koptera a ukryta w ciemności widownia wybuchnęła 
śmiechem. Właściwie bez powodu. Gierek nie potknął 
się, nie przejęzyczył, nie pocałował w rękę omyłkowo 
jakiegoś faceta. Wysiadł i tyle. Wystarczyło. 

Zakopane pustoszało, skracano wakacje. Żonie i mnie 
jakoś to nie przyszło do głowy. Jej uczelnia popadała 
w sierpniu w niebyt, w moim teatrze przerwa urlopowa 
sięgała września. W Gdańsku znaleźliśmy się dopiero 
pod koniec miesiąca. 

Zaraz po przyjeździe zajrzałem z ciekawości pod 
stocznię, pod rozpoznawalną już na świecie bramę ze 
strajkującymi. Przy wejściu straż strajkowa. Na placu 
drewniany krzyż z przypiętymi pinezką świętym obraz-
kiem i różańcem, niżej płonące świece, sporo kobiet, 
modlitwy. Z boku kamera legendarnej BBC czy innej 
NBC. Tłumy. Kiedy przez megafony grzmiał Lech Wa-
łęsa, argumentował Andrzej Gwiazda lub zgłaszał 
wątpliwości Mieczysław Jagielski, w górę unosiły się 
setki rąk z kasetowcami. Po stokroć zapisywano zda-
nia, słowa, każdy przecinek. Gołym okiem widać było, 
że dzieje się historia. 

Pojechałem, rzecz jasna, do teatru. Ale tam duch 
wakacyjny psocił i sypał piasek w tryby. Instytucje, 
jedna za drugą, dołączały do międzyzakładowego 
komitetu strajkowego w Gdańsku, tymczasem urlop 
w teatrze oznaczał nieledwie zamknięcie budy na 
kłódkę. Odciąć się od strajku głupio. Strajkować na 
urlopie nie sposób. Zgryz. 

Dyrektor ani myślał zadzierać z zespołem i znalazł 
proste wyjście. Stosownym zarządzeniem urlop skrócił. 
Pracownicy stawili się, natychmiast ogłosili strajk i do-
łączyli do międzyzakładowego komitetu, zadowoleni, 
ba, nobilitowani. Współpracujący z teatrem grafik 
zaprojektował znany logotyp związku. 

W skali ogólnej opisano te wydarzenia setki razy. 
A w teatrze? 

Chyba z początkiem października wypłynęła 
sprawa zebrań partyjnych. Członkowie „Solidarno-
ści” oprotestowali zwoływanie tych zebrań w godzi-
nach pracy. Komórka partyjna zgodliwie uchwaliła 
poprawkę, zmianie przyklaśnięto. W dwa tygodnie 
później prowadziłem próbę wznowieniową dużego 
widowiska. I oto po godzinie wstaje aktor, rusza przez 
scenę do wyjścia, w ślad za aktorem suflerka. Oboje w 
zarządzie teatralnej „Solidarności”, ten zaś – wyjaśniają 
– właśnie zwołał zebranie. Muszą wyjść, skoro wzywają 
sprawy wyższe. Słowem, zrywają próbę. Z powodów 
obywatelskich. 

Bodaj w tym samym miesiącu wszystkie zespoły 
teatru zapełniły widownię z okazji solidarnościowe-
go wiecu. I oto ta sama suflerka zapoznała publikę 
z niegodziwościami Macieja Szczepańskiego. Otóż 
zdemaskowała „Pogorię”. Pełnomorski żaglowiec, 
wyposażony w końskie stajnie z marmurowymi żło-

Hokus-pokus
bami, to w istocie prywatna fanaberia prezesa tele-
wizji – ujawniła. Po pokładzie pląsają panienki, w tym 
czarnoskóre, na lądzie zaś prezes Szczepański dorabia 
dzięki prywatnej owczarni. 

Pracowałem wcześniej w radiu, zachowałem jakąś 
wiedzę i kontakty, zatem nie miałem wątpliwości, że 
to brednie. Niby nic, bywa, ale kto je podrzucił su-
flerce? Co jest grane? Czy kobiecina wie, co plecie 
i dla kogo? 

A jednak zerwanie próby, ani z powagą głoszone 
dyrdymały nie spotkały się z kontrą. Nie wypadało 
atakować „Solidarności”, skoro wystarczająco wred-
nie robiła to oficjalna propaganda. 

W połowie grudnia teatr przygotował premierę, 
która zyskała niejaki rozgłos; wspierała wyraźnie nowy 
ruch społeczny. Na okołopremierowe przedstawienie 
dla działaczy wybierała się śmietanka „Solidarności”. 
Dyrektor zwyczajowo zaprosił w przerwie ważniejszych 
gości na słone paluszki (w modzie była właśnie asce-
za). Tymczasem okazało się, że już w kilka tygodni 
po urzędowym, przełomowym zarejestrowaniu związ-
ku, jego czołówki: krajowa, regionalna i miejscowa 
skłóciły się na tyle, że nie zamierzają przestawać ze 
sobą w jednym pomieszczeniu. Żeby uniknąć draki, 
dyrektor rozdzielił zwaśnionych. Ulokował bractwo w od-
rębnych salkach i stosownie podzielił słone paluszki 
i wodę sodową. Teatr był nowy i duży, miejsca nie 
brakowało. 

Dekoracje zaprojektował artysta o znakomitym 
dorobku. Personel techniczny kłaniał mu się w pas i ty-
tułował „panie profesorze”. Ja też od dawna go 
podziwiałem. Niemniej, zaskoczyła mnie w widowi-
sku postać grajka, który na pierwszym planie obnosi 
nazwę „Solidarność” wypisaną na bębenku. Znałem 
wysokie miary scenografa: na bezpośredni przekaz jest 
miejsce w gazecie, nie na scenie. Po próbie zagad-
nąłem mistrza, który odrzekł: – Wiem, synu, racja, ale 
to przecież dla nich; niech mają, niech się ucieszą.

W tym samym budynku wiosną następnego roku 
odbywał się regionalny zjazd „Solidarności”. Na sce-
nie stała mównica, a wystąpienia – jak to w teatrze 
– słychać było z głośniczków w każdym zakątku, aż 
po ubikacje. Najpierw wszyscy nastawiali ucha, bo 
toczyła się wojna stronników Lecha Wałęsy z „gwiaz-
dozbiorem”, czyli stronnikami Andrzeja Gwiazdy. Ale 
zjazdowy słowotok szybko się znudził. Tyle tylko, że 
słuchacze, nie bez zdumienia, odkrywali obfitość 
kruczków, wybiegów, pułapek, ów bogaty katalog 
manewrów, myków, zmyłek i wykrętów, który wy-
twarza rzetelna demokracja oparta na większości 
głosów. Przy okazji zastanawiałem się raz czy drugi, 
jak to będzie, kiedy nasza suflerka – wciąż na widoku 
– nabierze wiatru w żagle.

Nic nie poradzę. Mój bezpośredni kontakt z pierw-
szą „Solidarnością” mocno się różnił od powielanych 
tysiącami patetycznych opisów. I nie o śmiesznostki 
tu chodzi. 

2 
Rok 2016 – wszystko inaczej. Łuki na tle nieba to 

wiadukty, przez miasto trasy ekspresowe, nieszablo-

nowa kolej miejska, trudno już zliczyć nowe, śmiało 
projektowane budynki, do tego mariny, stadiony, 
hale sportowe, filharmonia i teatr, niezliczone galerie 
handlowe, radykalnie odświeżone stare dzielnice, w 
sąsiedztwie zmieniony nie do poznania Sopot, spod 
Trójmiasta wybiega autostrada i szybkimi traktami 
prowadzi w świat, choćby i do Andaluzji. 

Nad stoczniową bramą, przy której rozgrywały się 
sierpniowe sceny 1980 roku góruje budynek z pozor-
nie zardzewiałej blachy. W istocie to wyrafinowana 
elewacja Europejskiego Centrum Solidarności. Brama 
niewiele dziś strzeże. Można ją obejść, bo ogrodzenie 
zniknęło, ścięto rząd topoli, rozebrano sąsiadujący 
dom. To nie jest tamta brama, tylko jej rekonstrukcją; 
dawnej stoczni już nie ma. Podzielona, wyzbyła się 
ludzi i terenów. Do pobliskiego Portu Północnego 
zawijają kolosy zbudowane w Azji. Fachowcy, różnie, 
a to posmakowali pracy w świecie, a to bezrobocia, 
jedni rozpierzchli się, inni postarzeli, wymarli. Resztka 
znalazła wybawcę w osobie miliardera z Ukrainy. Fir-
ma o nazwie Stocznia Gdańsk SA wyrabia wiatraki 
energetyczne, przęsła mostów, niekiedy statki. 

Coś jednak przetrwało z dawnego imperium: wciąż 
widać z dala dźwigi, które niemal pół wieku temu 
zagrały w Człowieku z marmuru. 

Wnętrze Europejskiego Centrum Solidarności może 
się podobać. Na pierwszym piętrze ekspozycja stała. 
Przed nią zdjęcia stoczniowców. Powiększenia spore, 
wręcz mural. Gniewnym robotnikom nie w głowie 
żarty, to strajk. Twarze spalone na słońcu, wysma-
gane na wietrze, wygarbowane na deszczu; kaski, 
kombinezony – sól ziemi. Ręce gotowe udusić byka, 
oczy skrzą się jak aparat spawalniczy. To fotografia 
nie tyle robotników, co „robociarzy” rodem z wier-
sza Słobodnika „idziemy pogromcy maszyny, twardzi, 
wytrwali jak szyny”. 

W sierpniu 1980 roku domagali się samorządnych 
i niezależnych związków zawodowych. W roku 2016 
samorządnych i niezależnych związków zawodowych 
jest pod dostatkiem, natomiast rządy wyrosłe z „So-
lidarności” i nowa warstwa pracodawców traktują 
te związki jak plagę, przeszkodę w osiąganiu zysku, 
powiększaniu PKB, podwyższaniu ratingu i konku-
rencyjności. Ba, związki uchodzą za stowarzyszenia 
bezczelnych spryciarzy, którzy umieją żądać, ale nie 
liczyć. Nie brak firm, w których związki zakłada się 
ukradkiem, żeby nie wylecieć za bramę. 

Nieopodal budynku stoi na placu pomnik robot-
ników zabitych w 1970 roku, podczas strajku. W 1980 
wzniosła go młodziutka „Solidarność”. Dziś dawni jej 
działacze kłócą się pod tym pomnikiem o rocznico-
we obchody, kto tu ma prawo stać na baczność z 
zaciśniętymi pośladkami, a kto nie. Zawistnicy starają 
się jakimś cudem wygumkować z listy zasłużonych 
Wałęsę. 

Na samej wystawie – między innymi – rekonstrukcja 
sklepu z PRL Pusta lada chłodnicza, puste półki. Pod-
kręcono tę rekonstrukcję, bo w rzeczywistości bywało 
różnie, raz ocet, raz tokaj. Tak czy owak nasuwa się 
myśl, że w PRL stoczniowcom nie brakowało na je-
dzenie, ubranie i mieszkanie, tylko że brakowało tych 
dóbr. Z kolei w roku 2016 obfitość jedzenia, ubrań i 
mieszkań wprost kłuje w oczy, chociaż robotników na 
ogół nie stać na te obfitości, o bezrobotnych szkoda 
mówić, a robotnicza wspólność to dziś abstrakcja. 

Niejeden stoczniowiec lepiej wyszedł na zdjęciu 
niż na rewolucji.

Nasuwa się myśl o historycznej wielofunkcyjności 
tego zdjęcia. Najpierw znakomicie mieściło się w pro-
pagandzie PRL: oto nasza sól ziemi. Potem zdjęcie 
przejmuje „Solidarność”, by kłuć nim w oczy władze 
PRL: patrzcie, wasza sól ziemi mówi wam „nie”. A 
później suwerenne rządy niepodległej Polski poucza-
ją modeli z tego zdjęcia: „idźcie teraz, kochani, do 
pośredniaka, sorry, takie mamy czasy, ale zdjęcie 
zostawcie, bo wciąż potrzeba idei”.  

3 
Z początkiem stanu wojennego, w styczniu 1982 

roku, na murach powtarzało się graffiti malowane z 
szablonu – podobizna Wojciecha Jaruzelskiego wy-
stylizowana na Augusto Pinocheta. Autorzy chcieli 
przedstawić Jaruzelskiego jako politycznego zbrodnia-
rza, a wówczas za takiego uchodził Pinochet. Pewną 
rolę odegrali też korespondenci wolnych mediów 
zachodnich. Zaskoczeni stanem wojennym, zdez-
orientowani, odcięci od kontaktów, pisali najpierw 
o stadionach, na które milicja z wojskiem spędza 

Wojsław Brydak
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tysiące aresztowanych i przetrzymuje na mrozie. Te 
doniesienia szybko sprostowali. Rzeczywistość chociaż 
niewesoła, wyglądała inaczej. Ale sednem jest tutaj 
trop wyobrażeń: skoro dzieje się coś strasznego, to 
na pewno jak w Chile. Jeśli państwo dobiera się oby-
watelom do skóry, to przywódca jest jak ów chilijski 
dyktator, też generał. 

W szesnaście lat później, w roku 1998, Augusto 
Pinochet – polityk już emerytowany – wybrał się do 
Wielkiej Brytanii operować kręgosłup. W Chile oskar-
żano generała o masowe zbrodnie i milionowe mal-
wersacje, lecz przywileje chroniły go przed procesem. 
Na Wyspach Brytyjczycy nie przejęli się przywilejami 
i przyskrzynili Pinocheta w areszcie domowym, czym 
zapoczątkowali jego ostateczny upadek. I oto pod-
czas tego przetrzymania w brytyjskim domowym 
areszcie odwiedzili Pinocheta dwaj polscy politycy 
solidarnościowi (AWS) Marek Jurek i Michał Kamiń-
ski oraz solidarnościowy dziennikarz Tomasz Wołek. 
Wyrazili poparcie, współczucie oraz – jako pobożni 
katolicy – obdarowali równie pobożnego mordercę 
ryngrafem z wizerunkiem Matki Boskiej. 

Szesnaście lat wcześniej ludzie „Solidarności” wi-
dzieli w Pinochecie zbrodniarza. Po tych szesnastu 
latach Brytyjczycy, Chilijczycy, Hiszpanie i różni inni 
postrzegali Pinocheta tak samo, nic się nie zmieniło, 
zbrodniarz to zbrodniarz. Z politykami polskiej Akcji 
Wyborczej Solidarność było inaczej. Im się akurat 
odmieniło, ba, odwróciło. Pinochet bezwzględnie 
walczył z komunizmem i dlatego w 1998 roku ludzie 
„Solidarności” wybili pokłony przed mordercą. 

Historia z Pinochetem, ryngrafem i pobożnymi 
posłańcami to okruch czegoś znacznie większego. 
Po roku 1989 niemal na każdym kroku dokonywano 
zamiany znaków: dodatni zastępowano ujemnym i 
odwrotnie, zamiast minusów pisano plusy; byle nie 
było tak, jak dotąd. Działo się to wręcz mechanicznie, 
chociaż uchodziło za owoc przemyśleń. Raz po raz 
ogłaszano, że to, co złe jest w istocie dobre, a co 
dobre – w istocie złe. Tak otrząsano się z PRL. 

4.
Raz uruchomiony mechanizm pozwalał nieźle za-

rabiać, obszary podatne na zmianę znaków wydały 
się bezkresne, więc z czasem można było usłyszeć 
nieporównane opowieści. 

W radiu jakaś pani rozwodziła się nad bezsensem 
dożywiania w szkole dzieci, którą to niedorzeczność 
– jako podwarszawska radna – skutecznie ukróciła. 
Kiedy indziej prasa doniosła, że zdaniem gdańskiej 
radnej Popiół i diament Wajdy bezcześci pamięć 
„żołnierzy wyklętych”. Duchowni katoliccy i ich dwór 
– formalnie rzecz biorąc chrześcijanie – zwalczali ca-
łymi latami, do dzisiaj, masową świecką akcję dobro-
czynną „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, nie 
oglądając się na jakieś tam przykazania, zwłaszcza 
ósme. Pięknoduchowie mogą zaś wyczytać z rubryk 
kulturalnych, że sztuka jest towarem, a sprzedanie 
towaru to sztuka. 

Przy okazji tego odwracania znaków dokonano 
też licznych odkryć, że Freud był głupi, Średniowiecze 
wręcz jaśnieje na tle mroków Oświecenia, a jogging 
szkodzi. 

Aż korci, żeby zapytać o Hitlera. Swego antykomu-
nizmu dowiódł bezspornie, jeszcze lepiej niż Pinochet, 
mordował z zapałem, więc można przymknąć oko 
na „socjalizm” zawarty w nazwie NSDAP. No i rze-
czywiście, bingo! W roku 2011 pewien autor – poso-
lidarnościowy historyk – obwieścił, że w latach 30. XX 
wieku Polska powinna była zawrzeć sojusz z Hitlerem 
po to, by wspólnymi siłami wygrać w ten sposób 
drugą wojnę światową. Po rozgromieniu radzieckiej 
Rosji pełen wdzięczności Hitler obsypałby łaskami 
Polskę i Polaków... 

Solidarnościowe kręgi z zapałem odwracały oznaki 
i nadal odwracają. Hokus-pokus i gotowe. Część daw-
nych opozycjonistów polubiła płynąć z prądem. Za-
bawa wciąż ma branie. Gromadnie dołączyli inni.

Otrząsano się z PRL za cenę kołowacizny. 

5 
Kiedy schodzi na PRL, publicyści gorączkują. Od 

lat bodą się dwa przeciwstawne sądy, przebierane 
w coraz to inny kostium. Miażdżąco przeważa sąd 
pierwszy: „PRL – zbrodnicza dziura, czerwona, chociaż 
czarna”. Rzadko i piskliwie rozbrzmiewa osąd drugi: 
„innej Polski wówczas nie było”. 

Natomiast w ogóle nie został dokonany rzeczowy 
rachunek strat i korzyści jakie przyniósł okres 1945-1989. 
Taki rachunek nie opłaca się publicystom, ekonomi-
stom, ludziom słowa, nawet uczonym. Kto wskazywał 
jakieś pożytki, zostawał uznany za komucha, następ-
nie zakrzyczany lub przemilczany. Ów rachunek nie 
opłacał się też w realnej gospodarce. Od 1989 roku 
czekały tam na ludzi przedsiębiorczych różne fajne 
transakcje. A mamona lubi spokój. 

Powodów unikania takiego bilansu jest więcej. 
Przeszłość mieni się w oczach jak scena teatralna, 
raz oświetlana z przodu, raz z kontry, na żółto lub 
na niebiesko, to na sto procent, to na dziesięć. Te 
malownicze migotania można zaliczyć do życiowych 
uroków na równi z krajobrazem Morskiego Oka czy 
Wdzydz. 

Niestety, kameleonowa przeszłość utrudnia po-
strzeganie teraźniejszości. Podobno „dziś” wynika z 
„wczoraj”. Co jednak począć, kiedy „wczoraj” skacze, 
kręci piruety, migoce, zmienia skórę, farbuje się, gra 
w bambuko? 

6 
We wczesnych latach pięćdziesiątych zeszłego 

wieku uruchomiono w Rzeszowie miejską komunika-
cję. Nie wszyscy wiedzieli jak traktować tę nowość. 
Zasmuciłem moich osiemdziesięcioletnich wówczas 
dziadków, bo uważali, że miejskie autobusy wprowa-
dzono dla chorych, starych i kalek; nie po to, żeby 
się nimi woził zdrowy byczek, nawet nie w ciąży. 

Mieszkałem na skraju miasta, blisko końcowego 
przystanku. Siedzący przy tylnych drzwiach konduktor, 
gość kompaktowy, o rysach pogłębionych wódeczką, 
z kocią żałobą za paznokciami, odbierał od wysia-
dających sprzedane wcześniej bilety. Nosił mundur 
i służbową skórzaną torbę, więc gest wyciągniętej 
konduktorskiej ręki był sugestywny – nie filozofować, 
oddawać! W drodze powrotnej konduktor sprzedawał 
te bilety po raz drugi, a skromną nadwyżkę chował do 
kieszeni. Nie dociekałem, czy dzielił się z kierowcą. 

Kradzież? A niby co? Konspiracja? 
Z drugiej strony, autobus był państwowy, więc 

niczyj. Nawet można powiedzieć, że sowiecki, cho-
ciaż polski star. Wokół po trosze bieda. Więc jaka 
kradzież? Co za kradzież? Gdzie ci poszkodowani? 
Chyba że w Moskwie. 

W nowych czasach reportażystka poważnego 
„Tygodnika Powszechnego” nieźle podkręciła swoje 
dawne jazdy na gapę peerelowskim tramwajem. Ob-
wieściła, że zwalczała w ten sposób komunę. Pewnie 
scenkę w autobusie oceniłaby podobnie. Słowem, 
tamten konduktor z ręką wyciągnięta po bilety upra-
wiał patriotyzm i przed pójściem do domu dzielił się 
nim z kierowcą.  

7
Sytuacja w PRL nie sprzyjała miarom wyraźnym, 

przeciwnie, sprzyjała miarom rozmytym. 
W 1945 chłop, który rozmawiał z ubranym garni-

tur urzędnikiem czy nauczycielem, ściągał czapkę z 
głowy. Urzędnik mówił do chłopa „wy”, chłop od-
powiadał „panu”. Dziś trudno już sobie wyobrazić 
ówczesną kastowość. 

Ludzie ze wsi – i szerzej, z prowincji – szybko awan-
sowali po wojnie, jak nigdy w polskiej historii. Jakoś 
za to płacili. Pochodzenie ze wsi czy prowincji sprzy-
jało awansowi, ale wieś i prowincja były do gruntu 
katolickie, natomiast państwo ateistyczne. Zatem po 
wsiach i miasteczkach rodzice dziękowali Bogu, że 
dziecko zostaje doktorem, oficerem, konstruktorem, 
kierownikiem, profesorem, brygadzistą, a jednocześnie 
gorąco przepraszali tegoż Boga za dziecko, które – w 
pakiecie awansowym – wstępowało na ogół do partii 
i publicznie pozorowało bezbożność. Ci rodzice byli 
nieźle otumanieni, zarazem szczęśliwi i nieszczęśliwi, 
dumni i zawstydzeni. 

Tłumaczenie awansujących dzieci brzmiało: żeby 
być sobą, trzeba być kimś. Jak zapatrywał się na 
sprawę Bóg – nie wiadomo. 

Inteligentny obserwator Bartosz Sienkiewicz, młod-
szy, a wywodzący się z całkiem innego środowiska, 
tak wspomina początki swojej pracy w MSW, po roku 
1989: 

Zobaczyłem ludzi różnych wiekiem, których łączyło 
jedno: byli znikąd […] z biednych prostych domów. […] 
Nawet w najśmielszych snach ich rodzice nie mogliby 
sobie wyobrazić swoich synów na tak ważnych dla 
państwa stanowiskach. […] Jeden z tych, których tam 
poznałem powiedział „Wiesz co, ja właściwie równie 
dobrze mógłbym być świetnym księdzem…”.

Inny przykład rozmytych miar, to żołnierze walczą-
cy od roku 1945 z władzami i wojskiem zależnymi od 
ZSRR. Owi „wyklęci” byli na ogół przeciwni reformie 
rolnej, za którą stał powołany w Moskwie PKWN. Za-
tem naturalnymi sojusznikami chłopów obdarowanych 
przez reformę – ich ochroną – byli żołnierze rządowi i 
milicja. W dzisiejszych popularnych opowieściach „żoł-
nierze wyklęci” mają budzić podziw, a „utrwalaczy” 
ma spowić pogarda. No dobrze. Ciekawe jednak, 
że za „utrwalaczami” nie ujmuje się ani słowem wieś, 
chociaż to jej mieszkańcy do dziś korzystają z dobro-
dziejstw tamtej reformy rolnej, za którą kładli głowy 
„utrwalacze”, a nawet geodeci.

Śliskie strefy wytyczył też pieniądz. Żelazna kurty-
na dotkliwie dzieliła ekonomicznie. Po wyjeździe na 
zachód Europy przyzwoite miesięczne wynagrodzenie 
obywatela PRL starczało najwyżej na obiad. Jeden. Po 
przekroczeniu granicy pieniądze PRL traciły wartość. 

Sporo z tego wynikało. Obywatele PRL, którzy 
zdołali wyjechać na Zachód (mimo wszystko miliony) 
zazwyczaj byli tam na czyimś utrzymaniu. Sytuacja nie-
wygodna i dla usprawiedliwienia chętnie opowiadali 
o koszmarach Polski Ludowej. A gospodarze często 
na takie opowieści wyczekiwali. Efekt? Trenowano 
postawę dziada, którego nie stać na hotel ani knaj-
pę, na przelot ani napiwek, za to szlachetnego do 
szpiku kości dziedzica przegranych powstań i ofiarę 
komuny; mówiąc po góralsku „sietnioka”, za to mo-
carza moralnego. 

Owszem, możliwa też była postawa: right or wrong, 
it’s my country. Mimo wszystko przyjemnie było zadzi-
wić amerykańskiego prowincjusza opowiadaniem, że 
komuniści komunistami, a po drogach PRL jeżdżą – un-
believable! – prywatne samochody. Niektórzy stawiali 
na ten wariant. Był zdrowszy, lecz mało popularny. 

Żelazna kurtyna wykoślawiała i na miejscu. 
W PRL dolar hipnotyzował, później marka. Na widok 

banknotu z prezydentem Jacksonem najbardziej leni-
wy taksówkarz stawał się elokwentnym przewodnikiem 
i spolegliwym opiekunem, a jego warszawa zdumie-
wająco zyskiwała na przyśpieszeniu. Na widok 100 
marek kierownik restauracji mógł zarżnąć własnego 
psa i podać jako dziczyznę w sosie myśliwskim. 

Znakiem firmowym PRL było wszechobecne zło-
dziejstwo. Cement czy mięso, śruby czy deski raźnie 
zmieniały właściciela. Kantowano na delegacjach, 
na rentach, na prywatnych eskapadach służbowego 
auta i lewych zwolnieniach. Z zapałem okradano pra-
codawcę czyli państwo, a usprawiedliwienie brzmiało: 
w państwowych rękach wszystko się zmarnuje, każde 
dobro. Zresztą państwo też kradnie. Państwowe to 
niczyje. Skoro nie ma właściciela, nie ma kradzieży. 
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Na co nakładało się wytłumaczenie szersze: winien 

jest system, ludzie nie. 
Przypuśćmy. System systemem. Ale bez względu 

na tłumaczenia, bilans tamtych czasów byłby przy-
pomnieniem niejednego wstydu. Po co? 

8 
Odwracanie znaków zakiełkowało w stanie wo-

jennym i w porze późniejszej smuty, do roku 1989. Ten 
cały okres, jak wzgórze, rozgranicza stare i nowe. 

Opozycja wobec władz PRL stała się wtedy – po 
roku 1980 – liczna i reprezentatywna. Uczestnictwo 
w niej wyróżniało. Kiedy w 1989 roku PRL ostatecznie 
zniknęła za wzgórzem, kiedy odsłoniły się krajobrazy 
nowe i słoneczne, przypisano okresowi stanu wojen-
nego (i smuty) pewne moce magiczne. 

W publicystyce – wpierw podziemnej, a po roku 
1989 powszechnie – stan wojenny przedstawiono jako 
zło bezwzględne. To trwa. Dzieje się tak, chociaż od 
wprowadzenia stanu wojennego potępia tę decyzję 
około połowy polskiej zbiorowości. Natomiast druga 
połowa uważa decyzję za zasadną, mimo wszelkich 
niegodziwości i nieszczęść, jakie decyzja spowodo-
wała. Wykazują to różne sondaże, a wynik w ciągu 
ćwierćwiecza niewiele się zmienia. Tak to wygląda na-
wet dziś, chociaż – powtórzmy – przytłaczająca część 
publicznych wypowiedzi z mocą pewnika przedstawia 
stan wojenny jako bezwzględne zło. 

Sporo o tym mówi wyimek ze świetnego zbioru 
stu reportaży stu autorów, po jednym na każdy rok 
dwudziestego  wieku, w redakcji Mariusza Szczygła. 
Na rok 1981 przypada jedyny reportaż autorstwa zbio-
rowego, krótkie, spontaniczne wypowiedzi o stanie 
wojennym zbierane przez ekipę wydawnictwa „Karta”. 
We wstępie Szczygieł cytuje wypowiedź naczelnego 
„Karty”, Zbigniewa Gluzy. 

Popełniliśmy zresztą błąd, nie uwzględniając wy-
powiedzi osób pogodzonych z „okupacją” czy ludzi 
władzy. Wydawało się, że po tamtej stronie jest wy-
łącznie martwota, która nie zasługuje na uwagę. 
Nie chciało nam się tego dotykać. Braliśmy zapisy 
opozycyjne, będące świadectwem oporu. W ten 
sposób zamykaliśmy się na doświadczenie większo-
ści społeczeństwa, która wtedy przesądzała co się 
dzieje w kraju. Byliśmy przekonani, że zastosowana 
metoda montażu to uniwersalna forma opisywania 
wielowymiarowego świata, szczególnie adekwatna 
wobec tak absurdalnego jak ten „wojenny”. 

Spory na temat stanu wojennego zostawmy innym. 
Teraz chodzi o co innego: o fakt, że powszechna 
„narracja” od dawna i konsekwentnie pomija od-
czucia i sądy połowy obywateli. Dlaczego legion 
autorów uważa – jak niegdyś ekipa „Karty”, skądinąd 
poważnego pisma – że te odczucia i sądy „nie za-
sługują na uwagę”? 

Pod spodem kryje się coś więcej. 
Otóż stan wojenny i późniejsza smuta stały się do-

stawcami odpustów. Nabrały mocy rozgrzeszających. 
Jeśli po wprowadzeniu stanu wojennego ktoś opowie-
dział się za „Solidarnością”, to w późniejszym porządku 
nie tylko okazywał się „swój”, ale i przestawały mu 
się liczyć wcześniejsze grzechy i grzeszki. Dotyczyło to 
całego społeczeństwa. PRL znikała za wzgórzem, w 
oparach gazu  łzawiącego, coraz bardziej mglista, 
a wraz z nią znikały zaszłości: zaginione ciężarówki 
cementu i lewe renty. Potwierdzono, że winien był 
system, w żadnym wypadku ludzie. Więcej, wstydliwe 
zaszłości chętnie przerabiano na walkę z komuną. 

Odtworzono rytuał kozła ofiarnego. Tym razem 
do roli kozła wyznaczono miniony byt ustrojowy, za-
tem pewną abstrakcję. Dzięki czemu nie brak dziś 
obywateli cnych i sprawiedliwych, którzy oskarżając 
poprzedników nie zważają, że tymi poprzednikami 
są często oni sami. 

I jak tu mówić o bilansie? Bilansować kozła ofiar-
nego? Absurd. 

9 
Z nastaniem nowych czasów, po roku 1989, zamiany 

znaków stawały się codziennością. Były bajecznie proste 
w wykonaniu. Wystarczyło coś odkryć i ogłosić. 

Postępy w tej dziedzinie zaczęły jednak zaskakiwać, 
potem trwożyć, wreszcie śmieszyć. 

Znowu sięgnijmy po cytat. W Sklepie potrzeb kul-
turalnych po remoncie, pierwszorzędnym traktacie o 
życiu i góralszczyźnie, Antoni Kroh cytuje książkę Hej 
tam spod Tater… wydaną w 1996 roku przez Zarząd 
Główny Związku Podhalan. 

Oto co piszą cni Podhalanie: 
W pierwszym okresie PRL zwanym potocznie „stalini-

zmem”, czyli w latach 1945-1956, ubiór góralski komuniści 
uznali za symbol ciemnoty i zacofania. Każdy kto go 
nosił był uważany za wstecznika, wroga postępu, a więc 
i ustroju. Niszczono to odzienie nie tylko przy pomocy 
propagandy, ale też decyzjami administracyjnymi. […] 
Domiary i reglamentacja były nawet przyczyną przerwy 

w wyrobie kapeluszy góralskich (!). Jeszcze w 1964 r. 
„władza ludowa” głosiła, że folklor to tylko prymityw, 
zanikający z powodu zmiany bazy (rozwoju oświaty i 
przemysłu). 

Kroh komentuje:
Panowie autorzy! Walcie w komunę jak w kaczy 

kuper […] ale skoro piszecie historię Związku Podha-
lan, czyli historię regionu, czyli historię kultury polskiej XX 
wieku, trzymajcie się faktów, bo inaczej nie będziecie 
groźni, tylko śmieszni. 

Pokrótce: wielkie państwowe zespoły folklorystyczne 
„Mazowsze” i „Śląsk” utworzono – odpowiednio – w roku 
1948 i 1953. Nie mówiąc o dziesiątkach innych. 

Inny wyimek z książki Podhalan:
Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego […] 

działalność Związku Podhalan była zawieszona, zakaza-
ne były nawet próby zespołów regionalnych oraz nauka 
śpiewu i tańca góralskiego, ale Związek istniał, odbywały 
się nawet tajne zebrania Zarządu Głównego.

Kroh komentuje:
Pewnie na którymś z tych tajnych zebrań uchwalili 

akces do PRON. 
Po roku 1989 taka odkrywcza pasja, jaką błysnęli 

Podhalanie nie tylko się opłacała. Nie tylko odcisnęła 
się na realu. W jakiejś mierze upokorzyła język. Jakieś 
dobro uznawano za zło, lub odwrotnie. W facecie uwa-
żanym za mistrza odkrywano partacza. Lub odwrotnie. 
Bez żadnego dowodu głoszono zadziwiające sądy, za to 
powtarzano je po sto razy. Jeśli nie wystarczyło, to po 
tysiąc. Słowa zamiast odsłaniać, zaczynały zasłaniać. 
Traciły wagę jak w Roku 1984 Orwella. Świat wtłaczano 
w ramy szkolnych czytanek. 

Radosna twórczość w dziedzinie odwracania znaków 
zaczęła z czasem szokować. O moich pierwszych wku-
rzeniach już wspomniałem: to były radiowe wyznania 
pani radnej spod Warszawy, która dożywianie dzieci w 
szkole gromiła jako absurd komunistyczny, czemu na 
swoim terytorium już dała odpór. Dziennikarz publicz-
nego radia łykał to jak gęś kluski. 

Zamiana znaków ostatecznie dotyczyła nie pojęć, 
lecz ludzi. Między innymi  skutkowała zgodą na to, że 
w społeczeństwie są głodni. 

10 
Coś jeszcze. 
W 1979 roku „robociarze” z fotografii wybrali się w 

strojach galowych na zupełnie inną imprezę niż „bar-
bórka” czy parada 22 Lipca. Stoczniowe kaski, żarood-
porne szaty hutników, glanc straży pożarnej i górnicze 
pióropusze –ulubiona scenografia imprez państwowych 
PRL – zdobiły pierwszą w polskiej historii wizytę papieża, 
więcej, pierwszego w historii papieża-Polaka. Jako kar-
dynał wyjechał był z Krakowa przed niespełna rokiem 
na conclave. Ateistyczne władze zaprosiły go do Polski 
wkrótce po wyborze. W Belwederze witał Karola Woj-
tyłę sekretarz PZPR Edward Gierek tak stremowany, że 
nie opanował drżenia głosu ani rąk. Drobiazg, który w 
telewizji zobaczyły miliony. 

To Wojtyła wydawał się bardziej gospodarzem 
Belwederu. W kategoriach pozareligijnych efekt był 
fundamentalny i błyskawicznie się osadził w zbiorowej 
świadomości. 

W tych czasach chciały awansować tysiące mło-
dych działaczy partyjnych. Ale szczyt ich wspinaczki 
wyznaczała pozycja Edwarda Gierka. Obraną drogą 
nie mogli zajść wyżej. Natomiast lekceważeni młodzi 
klerycy, zakonnicy i ich publiczność tkwiąca na mar-
ginesie PRL mieli uciechę. Jeden z nich został właśnie 
postacią światową, nie do wymazania z historii. 

„Robociarze” zaczęli odtąd porzucać imprezy par-
tyjno-rządowe na rzecz procesji kościoła katolickiego 
i wspólnoty religijnej. A wkrótce jeden z „robociarzy” 
poprowadził „Solidarność”. 

W czasach stanu wojennego i późniejszej smuty na-
wet stuprocentowi ateiści garnęli się do sal parafialnych 
i kościołów. Do Rzymu bez przerwy ciągnęły wycieczki. 
Polak bez zdjęcia z papieżem był jak nagi. Humaniści 
pośpiesznie podmieniali zakotwiczenia polskiej kultu-
ry. Cicho się zrobiło o kulturze śródziemnomorskiej, za 
to głośno o chrześcijańskiej, przy czym wywodzono, 
jakby mimochodem, że w sumie to jedno i to samo. 
Na porządku dziennym były gromadne nawrócenia. 
Chrzczono dorastające dzieci. Pary żyjące latami w 
świeckich związkach brały ślub kościelny. Nawet ate-
iści przebierali się za agnostyków. Klimaty mistyczne 
były w latach osiemdziesiątych faktem. Sprzyjały temu 
światowa, supergwiazdorska pozycja papieża Wojtyły i 
polityczne nastroje. 

Zamianie znaków sprzyjała mistyka. 

11
Na tym nie koniec. 
Represje lat osiemdziesiątych były brutalne. Lista 

śmiertelnych ofiar niemała, na czele z zamordowanym 
z premedytacją i po barbarzyńsku księdzem. W krymi-
nałach nie patyczkowano się, zwłaszcza z „robocia-

rzami”. 
Mimo to ludzie starsi grozę lat osiemdziesiątych ujmo-

wali w cudzysłów i nie zawsze mogli się przejąć. Owszem, 
działa się granda, ale starsi ludzie wciąż pamiętali wojnę, 
a to było co innego. Podobnie represje do roku 1954. 

Natomiast ludzie młodzi doświadczali grozy bez cu-
dzysłowu. Tej wcześniejszej nie znali. Wychowywano ich 
bezstresowo. Mało tego, w PRL ich rodzice lawirowali 
jak umieli, byle swym dzieciom – ujmując rzecz w skró-
cie – zapewnić cytrynę do herbaty, skoro przeziębione 
dziecko bez tej herbaty umrze. 

I oto potomstwo podrosło w zdrowiu, a potem za-
częło się czepiać; nie herbaty, nie cytryny, nie troski, 
lecz rodzicielskiego lawirowania. W rezultacie nie raz i nie 
dziesięć starsi spotkali się z oskarżeniem o konformizm, 
nihilizm oraz oziębłość religijną. 

W latach osiemdziesiątych dało się żyć, z trudem, 
ale jednak. Mimo to sława „Solidarności” sprawiła że 
przeliczne kraje, kościoły, organizacje i zwykli ludzie ty-
siącami słali Polsce pomoc jak głodującemu Sudanowi. 
Pod plebanijnymi na ogół drzwiami stawali w kolejce 
po paczki ludzie ubrani różnie, i w kufajki, i w futra. Tych 
ostatnich – bo noblesse oblige – czasem krytykowano. 
Za co można było dostać po mordzie. 

Pod spodem jest jeszcze jeden drobiazg, niby nic, 
ale tkwi. W 1981 roku działacze coraz pewniejszej siebie 
„Solidarność” pomawiali PRL o nieudolność, na wiecach 
kpili na potęgę. Tymczasem owo nieudolne państwo w 
ciągu jednej nocy zapakowało tysiące oponentów do 
pudła, narzuciło siłą nowe porządki i wytłumaczyło, że 
w ów przykry sposób oszczędza Polsce losu Budapesz-
tu z 1956 roku. Tego zaskoczeni i upokorzeni oponenci 
nigdy nie wybaczyli. 

Ból, kozioł ofiarny, mistyka, wstyd, zraniona miłość 
własna… 

Gdzie tu miejsce na bilans? 

12 
W połowie lat dziewięćdziesiątych mniej już mówiono 

o symbolicznych „robociarzach”. Natomiast auta wrażliwej 
młodzieży z klasy średniej krążyły po szosach oblepione 
hasłem free Tibet, a wrażliwi publicyści o solidarnościowym 
rodowodzie bezkompromisowo krytykowali pertraktują-
cych z Chinami polityków i biznesmenów, bo w Chinach 
łamie się prawa człowieka. 

W tym samym czasie w sąsiedztwie likwidowanych 
PGR-ów narastały nędza, brak nadziei, fizyczny głód. Jed-
nak wrażliwa młodzież, boleśnie raniona niegodziwościami 
Azji, rzadko podróżowała w pobliże byłych polskich pań-
stwowych gospodarstw rolnych, a było tego trochę. 

Po długich sporach, ile ofiar śmiertelnych pochłonął 
stan wojenny, uznano, że co najmniej 51 (dane IPN), na-
tomiast cały okres 1981-1989 pochłonął około 100 (dane 
komisji senackiej). Sprawie poświęcono dziesiątki książek, 
tysiące rozpraw i dyskusji. 

Natomiast po roku 1989 nikt poza specjalistami nie 
skupiał się na zjawisku nowym, zaledwie śladowo znanym 
w PRL, mianowicie na samobójstwach z nędzy i braku 
widoków na poprawę. W rekordowym roku 2013 około 
1500 samobójców stanowili bezrobotni mężczyźni. Znacz-
na część tych ludzi rozstała się z życiem, bo podjęte na 
warszawskich wyżynach decyzje prawne okazały się dla 
nich taką samą klęską jak pożar czy powódź. 

Zostawmy specjalistom skrupulatne rachuby. Dodajmy, 
są różne metody obliczeń. Gdyby jednak ostrożnie przyjąć, 
że w 2013 roku tylko co dziesiąty z tych bezrobotnych 
mężczyzn odebrał sobie życie, bo nowa rzeczywistość 
okazała się dla niego bezwzględna, to liczba takich ofiar 
polityki państwa za jeden tylko rok – i to bez kobiet – okaże 
się wyższa niż za cały okres od grudnia 1981 do czerwca 
1989. Mimo to nikt nie wszczynał szerszej dyskusji. Mało 
kto drążył. Zapewne z obawy przed oskarżeniem o de-
magogię, mącenie w głowach i lewactwo. 

Stosunkowo niedawno w audycji radiowej inteligentne 
młode damy roztrząsały matactwa, które miały uchronić 
przed karą zabójców Grzegorza Przemyka. Poświęciły 
wiele uwagi tragedii, która rozegrała się kiedy nie było 
ich jeszcze na świecie. W urzędowe matactwa zamie-
szanych było – oceniały rozmaicie – od kilkunastu osób 
do być może tysiąca. 

Śmierci byłej posłanki Blidy w 2007 roku, spowodowa-
nej przez ambicje polityków i działania funkcjonariuszy 
państwa, także towarzyszyły matactwa i utajnienia; do dziś 
wypadek pozostał nieosądzony w całości, główni sprawcy 
mają się dobrze, nawet bardzo dobrze. Ale inteligen-
tne damy, które poświęcają czas tragedii i matactwom 
sprzed lat 33, nie pochylają się nad tragedią i matactwami 
sprzed lat 10, chociaż wciąż można je przygwoździć. Ten 
przypadek tkwi w szafie, której otwieranie nikomu się nie 
opłaca. Zwłaszcza inteligentnym damom. 

Długo tak można wyliczać. 
Zamiany znaków po roku 1989, coraz bardziej dowolne, 

chętnie przeprowadzano w imię korzyści, konkretnych, 
a dyskretnie przemilczanych. Te zamiany wciąż trwają, 
wzbierają. Od rzemyczka do koniczka. Wpierw uzna się 
dożywianie dzieci w szkole za zło odziedziczone po ko-
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munizmie, potem czołobitnie zawiezie się maryjny ryngraf 
masowemu mordercy, a z czasem można już usłyszeć, że 
cały kraj jest „półkolonią Brukseli”, chociaż owa „Bruksela” 
to – także – my. 

Jednakże patrząc szerzej, tysięczne pomniejsze zamia-
ny znaków zmierzają ku jednej, zasadniczej: ku swobodzie 
w przestawianiu znaków dobra i zła, ku swobodnemu 
podmienianiu prawdy i fałszu. 

Czy taka operacja jest możliwa? Oczywiście. Wystarczy 
przekartkować pierwszą z brzegu dobrą komedię. 

13 
O czym w istocie był sierpień 1980 roku? Żądania, 

które przedłożyli strajkujący stanowiły w istocie pretekst, 
chodziło o więcej. Tablica z tamtymi dwudziestoma i 
jednym żądaniami wisi teraz przed muzeum, ale mało 
kto potrafi z pamięci wyrecytować choćby połowę. 

Kiedy odświeżam sobie koniec sierpnia 1980 roku i 
plac przed bramą stoczniową nr 2, dziś wydaje mi się, 
że był tam tylko jeden wspólny mianownik dla nego-
cjujących w sali BHP i tłumu przed bramą złożonego z 
żon, dzieci, ze stronników, młodzieży artystycznej, po-
bożnych grupek, tajniaków, wreszcie przypadkowych 
gapiów, jak ja. Tym wspólnym mianownikiem – myślę 
– była tęsknota do suwerenności; zarówno jawna jak i 
ukrywana niechęć do Rosji przebranej za Związek Ra-
dziecki. Ale poza tym pragnienia były już najróżniejsze. 
Przed stocznią stali spadkobiercy polskich socjalistów, 
polskich endeków, stali tam obywatele świeżo awansu-
jący w PRL i jeszcze niepewni politycznych utożsamień. 
Stali przed stocznią wielbiciele rzeczypospolitej jagiel-
lońskiej, kibice socjalizmu skandynawskiego, entuzjaści 
amerykańskich pionierów nawykłych do samosądu z 
użyciem broni palnej, katolicy marzący o przedmurzu, 
o międzymorzu i państwie Boga, życiowi hazardziści 
spragnieni nowej gry, poczciwcy, którzy wyżej stawiają 
znachora z wróżką niż lekarzy, wreszcie ci, którzy po 
prostu chcieli się załapać. 

Podskórne marzenia ziściły się po dziewięciu latach, 
z nawiązką. Wpierw formalna suwerenność, potem wy-
jazd do domu Armii Czerwonej, wreszcie zabiegi o do-
bra sytuację wcześniej niewyobrażalną: uczestnictwo 
we wspólnotach europejskiej i atlantyckiej. Awans do 
pierwszej ligi. 

W PRL mało kto kochał dominację ZSRR. Ta sprawa 
tkwiła w innej szufladzie niż spory lewicy z prawicą, 
czy domowa wojna spóźnionego Oświecenia z bo-
goojczyźnianą stęchlizną. Co do suwerenności łatwo 
było o zgodę. 

I oto w ciągu piętnastu lat, między rokiem 1989 a 
2004 kraj odfrunął na Zachód, by zmienić się nie do 
poznania. Sukces ludzi zza bramy nr 2 z sierpnia 1980 
roku przekroczył najśmielsze przewidywania. 

Tymczasem kiedy to piszę – w roku 2017, w 13 lat 
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej – „narodowe” 
media rozpowszechniają wiadomość, że wymarzone i 
osiągnięte cele to w istocie okupacja i kolonizacja; że 
znakomicie odmieniony kraj leży w ruinie; że suweren-
ność – zdaniem dzisiejszych posolidarnościowych władz 
– to akt odwagi. Takiej mianowicie odwagi, by na środku 
Pól Elizejskich ściągnąć spodnie, a potem publicznie, 
w obłoku dumy narodowej ulżyć sobie, suwerennie, 
dając odpór obcej pysze i obłudzie. 

Suwerennie można ogłosić wszystko. Że dwa plus 
dwa daje zero. Ale kto się odważy wjechać na most 
budowany według tak suwerennych wyliczeń? 

Słuchając w 2017 roku suwerennych komentarzy 
można wysnuć wniosek, że w demokracji szacunek na-
leży się na równi rozumowi i głupocie; że równe trak-
towanie przysługuje kulturze i chamstwu, a chamstwu 
przysługuje szczególnie, bo chamstwo to szczerość, czyli 
prawda, a liczą się przecież wartości. 

Daleko to, czy blisko do bramy nr 2 w 1980 roku? 

14 
Z bezliku dzisiejszych opowieści – popularnych na-

wet w szkołach – wynika, że w Polsce lat 1945-1989, 
owszem, panował komunizm, lecz kraj zaludniali niemal 
wyłącznie antykomuniści; wśród nich członkowie PZPR, 
których w latach siedemdziesiątych XX wieku było około 
3 milionów. 

Znowu zostawmy na boku kpiny, niech za wiele nie 
zasłaniają. 

Od ponad ćwierci wieku PRL jest już za wzgórzem, jako 
byt raczej symboliczny. W opisach przeważają uproszcze-
nia. Klisza hard – wzorcowa – przedstawia piekielną cze-
luść i obłok gazu łzawiącego, w którym żwawo migocą 
pały. Klisza soft to wyrywkowe malowniczości: a to moda, 
a to artyści, sport, bandyci, spatify, cinkciarze; bywa, 
że te wspominki pisuje z wyobraźni młodzież. W kontrze 
słychać czasem słychać desperackie filipiki pokonanych: 
że jednak, a przecież, aczkolwiek, wszelako. Tymczasem 
symboliczna rola PRL jest dziś inna. Służy rytuałowi. Kto w 
dzisiejszym państwie pragnie swobodnie funkcjonować, 
powinien rytualnie potępić PRL. Dopiero potem bywa z 
górki. Zwłaszcza po uklęknięciu na mszy. 

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych oniemiałem 
kiedyś nad codzienną pocztą z blaszanej skrytki przy 
schodach. Karton, ozdobny druk, tłoczenia, kolor... Otóż 
znajome małżeństwo postanawia wskrzesić własną wiarę 
katolicką i z tej okazji zaprasza na mszę. Kościółek nie-
wielki a modny, w sam raz do wypełnienia po brzegi. 

W tej parze mąż – skażony skromnymi sukcesami 
zawodowymi w PRL – starał się o niezbyt lukratywną, 
lecz szacowną posadę z nadania samorządu. I wkrót-
ce ja otrzymał. Sprawiedliwie dodajmy, żona świetnie 
radziła sobie zawodowo i przed mszą, i po niej. A jemu 
też poszło nieźle. 

Przy okazji przypomina mi się Człowiek z marmuru i 
postać sekretarza Jodły, nie wystylizowana na aniołka. 
Po październiku 1956 roku czas Jodły w partii minął; 
Jodła za Gierka jest już na marginesie. Mimo to facet z 
dumą, bez rozgoryczenia, pokazuje z dachu panoramę 
Nowej Huty i mówi „Samo się nie zbudowało”. 

Ludzie, którzy umiejętnie i rzetelnie funkcjonowali 
w PRL, stawali po roku 1989 na rozdrożu. Mogli nadal 
być czynni, nawet funkcjonować w przestrzeniach, w 
których podejmuje się jakieś decyzje. Zazwyczaj jednak 
ceną za to było posypanie głowy popiołem, a jeszcze 
wyżej premiowano nawrócenie. Jedni się decydowali, 
inni nie. 

Ci, którzy uginali karku, niekiedy częstowali zdumioną 
publikę sensacjami, że w PRL dyrygenci machali batutą 
na przekór władzy, a pobożni ginekolodzy przerywali 
ciąże zahipnotyzowani z Moskwy. I niejednego oczyścił 
pomysłowy piruet. Obok klęczenia na mszy dobrze wi-
dziane bywało też obsmarowanie własnych rodziców, 
jeżeli jakoś im się powiodło w PRL. Obrzęd inicjacyjny 
nowych czasów nie był skostniały, akceptowano różne 
formy. 

Inni karku nie uginali – także ci niezwiązani z PZPR – i 
rzadko kiedy groziło to czymś dramatycznym. Tu istniała 
niejaka symetria między Polską solidarnościową a PRL. 
W tej ostatniej bezpartyjnym obywatelom przecież nie 
golono głów, przeciwnie, jakoś żyli, a w III RP ludzie, 
którzy coś umieją, na ogół dają sobie radę. Lecz w 
obu ustrojach o wspaniałomyślności nie było mowy. 
Co to, to nie. W III RP godność przysługiwała swoim, 
a na tych, którzy nie włożyli pokutnego worka czekał 
prostacki epitet homo sovieticus. Jakoś to przypominało 
przywołany tu wcześniej reportaż „Karty”. Zbyt hardzi 
osobnicy „nie zasługiwali na uwagę”. 

Przewagi jednych i boleści drugich nie powinny jed-
nak przesłaniać krajobrazu. 

Nie zapadła się pod ziemię – znów mówiąc skrótem 
– ambitna suflerka, która w 1980 roku plotła banialuki. 
Po roku 1989 mogła się pochwalić opozycyjnymi doko-
naniami i chciała z nich jakoś skorzystać, na przykład w 
urzędowym fotelu. Po roku 1989 kupcy, stojący w słońce 
czy w deszcz na chodniku nad łóżkiem polowym, marzyli 
o własnym sklepie w śródmieściu. Po roku 1989 oczytana 
młodzież zakładała setkami wydawnictwa, hazardziści 
uczyli się giełdy, zakonnicy upominali o przeszłe dobra 
(niekiedy utracone jeszcze za Reformacji), zbrojni w 
trzepaczki ekscentrycy wyciągali ze strychu kanapy za-
pomnianych partii, nowe partie zakładali piosenkarze. 
A każda grupa z własną opowieścią na ustach. 

Rzeczownik „wartości”, z zasady używany w liczbie 
mnogiej, zrobił wtedy bajeczna karierę. Nad wartoś-
ciami rozpływali się dziennikarze wielkich tygodników i 
gminnych gazetek. W prasie zacierały się różnice mię-
dzy felietonem a kazaniem. W sferze ceremonialnej 
bito pokłony „wartościom”, a uzasadnień moralnych 
domagano się nieledwie od tabliczki mnożenia. „War-
tości” się opłacały. W realu zaś, w tempie presto trwał 
balet odwracanych znaków; przy okazji „wartościami” 
oklejano niejedno draństwo, w razie czego nie żałując 
święconej wody. 

Życie zapominało o „robociarzach”. Niewiele już 
mieli do powiedzenia, agencje już nie zamawiały ich 
zdjęć „na cito,” fotograf już nie właził na dźwig, nie 
kadrował na tle stalowych kadłubów. Coraz gorzej 
pasowali do parad, jeszcze jako tako do procesji na 
Jasną Górę. Wciąż uważali za zniewagę zbyt wielkie 
różnice społeczne. Chociaż spuścili ludowej rzeczy-
pospolitej manto i złożyli ją do grobu, to nie przestali 
być jej tworem, nie zamienili się magicznie w „klasę 
średnią”. 

III RP zachowuje różne rysy poprzedniczki, począwszy 
od mapy. Nie ma rady. 

Robotnicy jeszcze istnieją, ale skończyła się ich rola 
– konia ciągnącego wóz z pretendentami do władzy. 
Sprawdzili się w tej roli konia, lecz popyt na usługę wy-
gasł.  

A skoro się zgadało o „klasie średniej”, to ludziom, 
którzy o niej wciąż rozprawiają – i dzwonią do egzorcysty, 
kiedy mowa o Marksie – otóż tym ludziom nie przychodzi 
do głowy, że „klasa średnia”, żeby była średnią, musi 
współfunkcjonować z jakimiś innymi klasami, powiedzmy 
„niższą” i „wyższą”. Między wszystkimi trzema istnieją zależ-
ności, konfliktów nie wyłączając. Ale to temat wyklęty. 

15 
Między rokiem 1989 a rokiem 2004 mało kto chciał 

pamiętać, że po dotarciu do celów oczywistych w 
Polsce, a osiągniętych wcześniej przez innych, przyjdzie 
pora na nowe cele, wymagające więcej namysłu. 

Kiedy kraj odfrunął na Zachód, okazało się, że na 
Zachodzie właściwie nie ma „Zachodu”, bo w nowej 
perspektywie – zamiast symbolu – widać rzeczywi-
ste kraje; zamiast jednorodności widać różnice. Inne 
są uczelnie w Wielkiej Brytanii, inne w Austrii, inaczej 
patrzą na państwo Francuzi, inaczej Niemcy, inną 
opiekę społeczną maja Amerykanie, inną Szwedzi 
i tak dalej. Gorzej, bo różnice wynikają nie tyle ze 
swobodnego wyboru, co z rozmaitych konkretnych 
zaszłości. Słowem, Zachód to nie menu, z którego 
można zamawiać według widzi mi się. 

Syntetyczny „Zachód” przestał być wzorem, od 
kiedy jesteśmy jego częścią. 

W Polsce nie brakło ludzi przygotowanych na ten 
moment. Ale brakło takich zbiorowości. Partie i media 
podsuwały wielkim grupom bałamuctwa, umysłową 
cepelię, nie zapraszając do namysłów, do których 
same okazały się niezdolne. Tymczasem szpica, która 
szuka ścieżek i dalszych ciągów w nieprzewidywalnej 
przyszłości, otóż ta szpica nie może uciec od namy-
słów. Także zbiorowych. Te zaś, bez trzeźwego bilansu 
to zwykłe bicie piany. 

Czekają te same paradoksy. Problemem świata 
jest przeludnienie, a rządy, ekonomiści i duchowni 
większości krajów wspierają przyrost ludzi. Problemem 
jest zatrucie świata, więc ekolodzy popierają elek-
tryczność, wojując z elektrowniami. Dziś sypie się klasa 
średnia, niepewna pracy i pozycji nie tyle przez złych 
polityków, ile przez powszechna informatyzację i auto-
matyzację, od której nie ma odwrotu. Tuzinami znikają 
zawody, w halach fabrycznych krzątają się roboty. Co 
wymaga nowej społecznej umowy o pracę, o czym 
jakoś nie słychać. 

Stare sprawy. Co nie znaczy, że znudzą się same 
sobą i znikną. 

16
Znakomity pianista kabaretów studenckich na 

Wybrzeżu, potem wzięty kompozytor muzyki teatral-
nej i filmowej, Janusz Hajdun, podczas jednego z 
pierwszych wyjazdów na Zachód po 1956 roku, do 
Amsterdamu, oswoił się po paru dniach z holender-
skimi kanałami i tulipanami, rowerami i czystością, 
z whisky i lodem. Potem otworzył o świcie okno i 
zawołał: 

– Ludzie, a gdzie wasz ,,Zachód,,? ,,Zachód Za-
chodu,,? 

Odpowiedziało milczenie, czym się nie zdziwił. 
Ostatecznie, dochodziła piąta rano, a trudne py-
tanie wykrzyczał po polsku. 

Tam milczą. Tu nikt się nie bawi w bilanse. 
Pytanie „co dalej?” leży na ziemi, a schyla się 

po nie kibol narodowy. Ma narzędzia. Za pazuchą 
licencjat, w łapie bejsbol z Matka Boską. 

I szafa gra? 
WOJSŁAW BRYDAK
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Do albumu
Wczoraj pod wieczór gałązką tui
Stuknęła Pani w moje okno.
Lecz ja nie wierzę już w pocałunki,
Czułości też nie znam od dawna. 

W oziębłym sercu wyrosło nagle 
Niewzruszone katedry skrzydło…
Niech Pani spojrzy: nad filiżanką
Tli się przepiękne kadzidło!

Lecz przyjdzie ranek i szczebiot ptasi, 
I błyskawica za stawem, pierwsza,
Któżby więc Pani nie dał wiary,
Uśmiechem, różą i wierszem? 

LATO 1909, GIRIEJEWO

***

Słodko po deszczu pachnie ciepła, cicha noc.
Księżyc płynie po niebie, chmury białe tnąc. 
Gdzieś w wilgotnej trawie znów derkacz się mości.

Oto do ust figlarnych usta pierwsze lgną,
Oto, musnąwszy ciebie, ręce moje drżą...
Minęło od tej chwili właśnie lat szesnaście… 

8 STYCZNIA 1918

***

Dusza śpiewa, śpiewa, śpiewa,
Tak bardzo rozkwita,
Chociaż żadne prawo świata
Nie pozwala na to.

W cerkwiach groby, wszędzie
Pomór i wielki głód,
Lecz jakieś słońce jest we mnie,
I cieszę się, i już.

Taki jest mój nastrój,
Że choć się nie przelewa,
Dusza, wszystkiemu na przekór,
Śpiewa, śpiewa, śpiewa?

5 GRUDNIA 1919 

***

Na ulicy szarawo już było.
Okiennica pod dachem stuknęła.

Światło zgasło, opadła zasłona, 
Cień się zerwał ze ściany, szalony. 

Ten, kto głową w dół pada – szczęśliwy:
Świat dla niego przez chwilę jest inny.

23 grudnia1923, Saarow

Giselle
Tak! W namiętności ślepej
Drżyj i przepalaj się. Dalej,
Serce potargaj jak kartkę,
Nim umrzesz, wpierw oszalej.

Cóż? Ciężar płyty grobowej 
Znów przyjdzie dźwigać na sobie.
Znów kochać i nóżką drygać
Na scenie, ach,  księżycowej.

1922

Marzec
Rozmiękło i zwiotczało, i rozmokło.
Trudno oddychać, bo tak jest wilgotno.
W trotuar patrzymy tępo jak we szkło, 
W niebo patrzymy. W niebie deszcz i błoto…

Nie dziwne to, że na brzydkim klepisku
Niebiańską twarz odnaleźliśmy sami?
Że tam na niebie, blisko, całkiem blisko
Jest wszystko to, co także jest na ziemi?

1922

***

Na nowym, radosnym szlaku,
Żyda nie poniżaj, Polaku!
Byłeś jak on, dziś pełen sił, 
Swą całą przeszłość w nim czcij. 

1915

***

O, domu stary, budował cię przodek, 
Co lata długie wciąż ciułał pieniądze.
Tyś otoczony pierścieniem altanek,
Dachami spichrzy śpiącymi na łące…
Czcigodny przodek. Jak łuki giął ludzi,
Przyjaźń służalców była jego dumą.
Opiewał męstwo, wrogom nie przepuścił…
Żył ciężko, prawda, a na koniec umarł.
……………………………………………
Z ust swoich wyrzuć więc i mnie! 

1910-1911

***

Urodziłem się w Moskwie. Dymu
Nad polską strzechą nie widziałem.
Woreczka z świętą ziemią przodków
Od ojca swego nie dostałem. 

Matka mnie jednak zaklinała,
Bym nie zapomniał, chyba w grobie,
O kraj daleki, pognębiony 
Modlić się. Marzyć. Milczeć o nim.

Znaczenie słów później wybłysło,
Do dzisiaj ono we mnie trwa:
„Dziecko! Z rzek najpiękniejsza – Wisła,
A z wszystkich krain w świecie – Litwa”. 

1917

***

Urodziłem się w Moskwie. Dymu
Nad polską strzechą nie widziałem.
Woreczka z świętą ziemią przodków 
Od ojca swego nie dostałem. 

Dla Rosji – pasierb, a dla Polski –
Sam nie wiem, kim dla Polski – ja.
Mam osiem zbiorków Puszkinowskich,
W nich cała jest ojczyzna ma. 

Pod jarzmem przyszło wam giąć szyję 
Lub na wygnaniu żyć w tęsknocie.
A ja swą Rosję z sobą noszę
W podróżnej, najzwyklejszej torbie. 

Dla was ten proch nędznej ojczyzny,
A ja gdziekolwiek będę, to
Puszkina słowa tak mi bliskie
Obraz przyniosą miłych stron. 

1923

Sobie
Nie czekaj, nie marz i nie wierz,
Później też będzie jak teraz.
Zmęczone oczy do snu zmruż,
Z wierszy, jeżeli chcesz, to wróż.
Ale pamiętaj: przyjdzie pora –
Więc ogól gardło dla topora. 

1923

PRZEKŁAD MARIAN KISIEL

Władysław Chodasiewicz
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W 2002 roku Feliks Netz na łamach miesięcznika „Śląsk” 
(nr 4) opublikował artykuł ,,Urodzeni w Stalinogrodzie,,. 

Temat haniebnego przemianowania Katowic nurtował 
go dość głęboko, bo echo owego niepokoju znaleźć 
można także w książce Dysharmonia cælestis (2004) 
oraz w swoistej sylwie pt. Initium Silesiae, którą w 2013 
roku zamieścił w „śląskim” numerze kwartalnika lite-
racko-artystycznego „Metafora”, dodając do tekstu 
określenie: „z warsztatu pisarza”. Wreszcie pod koniec 
2014 roku wymieniliśmy korespondencję na temat mo-
jej sztuki Ja, Gustaw, napisanej w ramach stypendium 
ministerialnego, a osnutej wokół życia i twórczości Gu-
stawa Morcinka. Feliks Netz w przeciwieństwie do mnie 
widział wówczas Stalinogród jako centralny dramat w 
życiorysie skoczowskiego prozaika, co dowodzi tego, 
jak bardzo bolała go ta nazewnicza intryga, w którą 
de facto uwikłano nie tylko autora Czarnej Julki, ale 
także, a może nade wszystko, mieszkańców Katowic. 
W sposób szczególnie znamienny tych, którzy urodzili 
się pomiędzy marcem 1953 roku a październikiem 1956 
roku, gdyż na zawsze będą oni posiadaczami metryki, 
w której straszy Stalin. Nota bene Netz wymienił wśród 
owych „szczęśliwców” kilka znanych powszechnie po-
staci: Lecha Majewskiego, Krystynę Bochenek, Macieja 
Szczawińskiego i Michała Ogórka. A przecież chodzi 
zapewne o tysiące osób. 

Jak bardzo gnębiła Netza ta lingwistyczna maszkara, 
wyeksponował w obrazku zamykającym symbolicznie 
erę stalinogrodzką. W Dysharmonii cælestis opowiada o 
audycji radiowej, podczas której padły po raz pierwszy 
długo oczekiwane słowa: „Tu Radio Katowice”. Miało 
to miejsce 21 października 1956 roku. W tym krótkim 
komunikacie wyczuwa się, jak zdejmowany jest z wy-
powiadającego go redaktora ogromny ciężar. Sam 
redaktor jest zaś traktowany niczym człowiek, który jako 
pierwszy dotknął stopą księżyca.

Stalinogród był problematyczny nie tylko dla ów-
czesnych mieszkańców stolicy Górnego Śląska, nie tylko 
dla Gustawa Morcinka, którego partyjnym nakazem 
uczyniono heroldem ogłaszającym z sejmowej mównicy 
najdziwniejszą z wieści, ale przez ponad pięćdziesiat  lat 
był również problematyczny dla pisarzy. Nikt bowiem nie 
poruszył tego wątku w sposób artystycznie zadowala-
jący, a równocześnie historycznie prawdziwy. Pominąć 
należy oczywiście socrealistyczne produkcje, w których 
nazwa ta padała, bo musiała i to w aurze politycznej 
poprawności. Jednak żaden z polskich prozaików nie 
zmierzył się z Katowicami przebranymi w maskę Stalina, 
nie znalazł sposobu na opisanie tamtego okresu, na 
rozgryzienie owego gorzkiego jak piołun orzecha. Taka 
sytuacja miała miejsce aż do 2015 roku, kiedy to w 
kwietniu nakładem Warszawskiego Wydawnictwa Lite-
rackiego MUZA SA ukazała się monumentalna powieść 
Czas beboka Richarda A. Antoniusa. 

Autor nie tylko zmierzył się z niewygodnym, wręcz 
wstydliwym, tematem pojawienia się na mapie Polski 
lingwistycznego nowotworu, ale uczynił to jeszcze z 
epickim rozmachem. Czas beboka nie ogranicza się 
bowiem jedynie do śląskiego podwórka, ale wykra-
cza poza region. Co więcej, stając twarzą w twarz z 
problemem niezwykle mrocznej epoki, nie uległ pokusie 
nadmiernego epatowania przemocą, biedą i smutą 
tamtej dekady, ale odważył się na fikcję tak daleko 
posuniętą, że należy skonstatować, iż Antonius stworzył 
nowy język opisujący lata stalinowskie, stworzył własną 
opowieść, która jest melanżem realizmu magicznego, 
powieści z kluczem, psychologicznej, sensacyjnej i fan-
tastycznej.

Leszek Bugajski stwierdził wręcz, iż „napisałby [ją 
– przyp. KK] Bułhakow, gdyby żył na Śląsku w latach 
pięćdziesiątych”. I w tej opinii nie ma cienia przesady. 
Richard A. Antonius, właściwie Ryszard Antoniszczak, 
wybrał bowiem najlepszą z możliwych dróg, aby prze-
prowadzić współczesnego czytelnika przez mroki lat 

Katarzyna Kuroczka 

Stalinogród rozbrojonyStalinogród rozbrojony
stalinowskich i to nomen omen w Sta-
linogrodzie. Wybrał ścieżkę, która jest 
swoistą kompilacją oniryzmu, dziecię-
cego spojrzenia na świat oraz historycz-
ności przepuszczonej przez filtr groteski i 
fantastyki. 

Do przeprowadzenia takiego litera-
ckiego eksperymentu potrzebne było jednak pióro 
niezwiązane ze Śląskiem, potrzebna była wyobraźnia 
plastyka, scenarzysty i reżysera filmów animowanych, 
by ożywić ów siermiężny czas niczym szkiełka w kalej-
doskopie i omijając rafy niebezpiecznych sądów i kłótni 
ideologiczno-historycznych, ukazać tamtą dekadę z 
wszystkimi jej rzeczywistymi obrzydliwościami. A tych 
było naprawdę wiele i by nie znamionować Katowic 
jako miejsca bardziej przykrego od innych punktów 
na mapie powojennej Polski, autor wprowadził mia-
sto swoich narodzin − Nowy Sącz, którego mieszkańcy 
zmagają się z własnymi upiorami, przede wszystkim tymi 
z przeszłości.

Oczywiście wnikliwa lektura pozwala odnaleźć rów-
nież pewne uproszczenia. Nieco naiwne wydaje się 
obdarzenie ojca Adama jakąś wprost niewyobrażalną 
mocą sprawczą, która objawia się w realizacji zadań lo-
kalnych, jak postawienie betonowych szachów w parku; 
państwowych, jak namówienie posła Gustawa Morcinka 
do odczytania w sejmie wniosku o przemianowanie Ka-
towic; a nawet światowych, jak pomoc w ustanowieniu 
nowego rozdania partyjnego w Moskwie po śmierci 
Stalina. Jednak te drobne mankamenty bledną w zesta-
wieniu z brawurowo prowadzoną narracją, z metaforyką 
godną nie tylko Michała Bułhakowa, ale też i Brunona 
Schulza, wreszcie giną w potoku pięknej polszczyzny 
doprawionej z wyczuciem gwarą śląską, kresową oraz 
kolejarską, a także językiem rosyjskim, przywiezionym z 
zesłania przez dziadków głównego bohatera.

Postać Adama, dziewięciolatka, pisarz stworzył, aby 
jego oczami i uszami podejrzeć i podsłuchać świat 
lat pięćdziesiatych dwudziestego wieku w chwili, gdy 
z mapy Polski znikają Katowice, by zamiast nich mógł 
pojawić się prawdziwy lingwistyczny i historyczny bebok: 
Stalinogród. Młody bohater pozwolił autorowi uniknąć 
wielu zbędnych i zapewne niszczących tkankę powie-
ści uwag, które miałyby charakter paranaukowych 
wykładów. Adaś widzi, słyszy, podgląda, podsłuchuje, 
odnotowuje w pamięci i na mapach w swoim notat-
niku przeróżne fakty, odczucia, przeżycia, obrazy, ale 
niekoniecznie je wszystkie rozumie i na szczęście nie 
musi rozumieć. Jest przecież dzieckiem i ma prawo być 
zagubiony nie tylko w peerelowskich realiach, ale rów-
nież w świecie dorosłych. Dzięki temu kolejne wypadki 
poznajemy jako ciąg niekiedy surrealistycznych, som-
nambulicznych, halucynacyjnych czy też fantasmago-
rycznych wydarzeń, których realność de facto jednak 
uznajemy, bo gdzieś w podświadomości przeczuwamy, 
że one lepiej tłumaczą przytłaczającą i siermiężną rze-
czywistość lat 1953-1954 (w tym okresie umieszczona 
jest fabuła) niż najbardziej nawet wnikliwe, mniej lub 
bardziej słuszne analizy historyków czy socjologów. 

Dzięki temu Antonius uniknął także kilku niebezpiecz-
nych i osobiście irytujących mnie w innych literackich 
produkcjach błędów: narracji nienawiści, moralizator-
stwa, ducha rozliczania się oraz swoistej folkloryzacji 
peerelowskiej epoki w stylu takich publikacji, jak Papro-
chy (2006) Ewy Markowskiej-Radziwiłowicz. Antoniszcza-
kowi udało się stworzyć własny język, którym opowiada 
o wiele więcej i trafniej o latach stalinowskich aniżeli 
niejedna publikacja historyczna. Dzięki świetnej narracji 
jesteśmy w stanie przyjąć za fakt niezaprzeczalny nawet 
taką fantazję, że w Stalinogrodzie lądował cyrk Kosmos. 
W końcu dowód na obecność kosmitów w Katowicach 
stoi po dziś dzień przy alei Korfantego (dodajmy: idea 
wybudowania Spodka pojawiła się już w 1955 roku)! 

W tym miejscu warto wspomnieć, że to nie pierwsza 
próba ożywienia elementów katowickiego krajobrazu. 
Fantastyczną opowieść o dinozaurach z WPKiW, które 
ożywają i krążą po mieście, snuł w Dysharmonii cælestis 
Feliks Netz. Fragment ten był także publikowany w gru-
dniowym numerze „Śląska” z 2004 roku pt. Wyjście z 
kotliny dinozaurów. 

W przypadku powieści Antoniusa charakterystyczna 

katowicka budowla pozwoliła stworzyć autorowi uni-
kalną symboliczną metaforykę. Nad Moskwę lat trzy-
dziestych dwudziestego wieku nadciągnął w Mistrzu i 
Małgorzacie diabeł ze swoją świtą, bo któż inny mógłby 
odpowiadać za terror Związku Sowieckiego, jeśli nie siły 
nieczyste. Nad Stalinogród nadleciał natomiast cyrk 
Kosmos z tajemniczymi postaciami na swoim pokładzie, 
bo któż inny mógłby maczać palce w tym lingwistycz-
no-ideologicznym szaleństwie, jeśli nie Obcy?

Czas beboka to przede wszystkim jednak wielka 
powieść o strachach, jakie zaludniają dziecięcą wyob-
raźnię, czają się w ciemnych kątach mieszkania, czekają 
zamknięte w kredensach i szufladach, przyjmują postać 
ojcowskiego pasa, gdy ten wije się nad głową dziecka, 
albo też ożywającej skóry dzika, która przechowywa-
na jest w salonie wbrew większości domowników; są 
wszechobecne jak muchy, niewidoczne jak oddech 
firanek, falujące jak morze parkietu, niebezpieczne jak 
linie powstające z połączenia płyt chodnikowych, które 
skrupulatnie należy omijać, by świat nie zatrzymał się, 
rachityczne jak nielubiana nauczycielka matematyki; 
potrafią wskakiwać na plecy, ściskać za gardło lub 
wpychać lodowego sopla między łopatki; szeleszczą, 
trzeszczą, skrzypią i stukają. 

Jednym słowem, beboki są wszędzie i mają zdol-
ność przybierania wszelkich form i postaci. Potwierdza 
to także krótka ankieta, jaką przeprowadziłam wśród 
znajomych, pytając, jakie były ich beboki i jak rozumieją 
to słowo. Najbardziej interesująca była odpowiedź, że 
to personifikacja słowa „be” (niedobre, złe, brzydkie), 
którym dorośli jakże często raczą dzieci, gdy chcą je 
do czegoś zniechęcić. Beboka odbiera się jako coś 
nierzeczywistego, zjawę, ducha albo rodzaj dybuka. To 
ostatnie określenie (obok buki) pada zresztą także w 
powieści. Zapytani przeze mnie wyznawali, że straszono 
ich przyjściem beboka, gdy będą niegrzeczni. Dla jednej 
osoby jego uosobieniem była mysz, dla innej nauczyciel-
ka geografii, a dla kolejnej błędna duszyczka, diabeł 
Piszczałka, wiedźma czy Liczyrzepa. Zdarzało się także, 
że podawano różne określenia. W pewnych regionach 
mówiono bowiem babok lub bobok. Niektórzy nadają 
temu określeniu także pozytywne znaczenie, posługując 
się nim jak swego rodzaju spieszczeniem. 

Powieść Antoniusa to wyjątkowa podróż przez krainę 
strachów Adama, podróż, która może pomóc czytelni-
kowi w zmierzeniu się z własnymi upiorami. To napisana 
bardzo plastycznym, niezwykle metaforycznym i pełnym 
wysmakowanego humoru językiem analiza dziecięcego 
spojrzenia na świat dorosłych. To również podglądanie 
oczami dziewięciolatka polityki, kultury, literatury, partyj-
nych przetasowań, systemu komunistycznego, manka-
mentów PRL oraz trudnych historii z II wojny światowej. Ale 
to także konfrontacja z bebokami historii, a pojawia się 
ich w książce mnóstwo. Przyjmują one postać konkretnych 
osób, jak Stalin, Beria czy Cyrankiewicz; instytucji, jak szko-
ła, partia czy Urząd Bezpieczeństwa; wreszcie bolesnych 
wydarzeń, jak pogromy Żydów na ziemi sądeckiej czy 
przemianowanie Katowic na Stalinogród.

Warto na koniec dodać, że jednym z najwartościow-
szych literacko fragmentów jest opowieść, którą rodzina 
Adama snuje podczas przygotowywania ogromnego 
wielkanocnego strudla. Wszyscy zasiadają wokół stołu 
w domu dziadków. Do zaplatanego ciasta co chwila 
dorzucane są bakalie naprzemian ze wspomnieniami o 
wojennej przeszłości Nowego Sącza, osobistymi i wspól-
notowymi lękami, plotkami, zabobonami i rozmaitymi 
wiejskimi legendami. W ten sposób Antonius pokazuje 
zawiłość historii, w której wszystko miesza się na podo-
bieństwo składników w cieście – część z nich jest za-
mierzona, zgodna z przepisem, ale część, jak muchy, 
przypadkowa. 

Podobnie toczą się ludzkie dzieje – to kolaż wyrafino-
wania, przygodności i nieprzewidywalności. W regułę tę 
wpisuje się również historia Stalinogrodu – zarówno jego 
narodzin oraz życia, jak i śmierci. Antonius opowiedział 
ją doskonale, dlatego uważam, że Czas beboka jest 
najlepszą współczesną powieścią o latach 50. w Polsce 
i o Stalinogrodzie, bez której znajomości trudno będzie 
zrozumieć tamtą dekadę i ów lingwistyczny nowotwór, 
unikając równocześnie pułapki patosu czy zgorzknienia.

KATARZYNA KUROCZKA (BERETA)
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Joyce’owi przykro było słuchać, że jego ulubiona ciotka 
Josephine  Murray, która pomagała mu w różny sposób 

w jego życiu i twórczości, nie doceniła Ulissesa. Odłożyła 
go pospiesznie, a później pozbyła się ogóle z domu. Joyce 
na to odpowiedział tak: ,,Jeśli Ulisses nie jest wart czytania, 
to życie nie jest warte przeżycia”1. Mówiąc tak dobitnie, 
myślał nie tyle o drobiazgowym naśladowaniu życia, ile 
o celebracji konkretnych szczegółów powszedniego dnia. 
Przekazując schematyczny rozbiór powieści takim osobom, 
jak Carlo Linati oraz Stuart Gilbert, Joyce mimowolnie zubo-
żył późniejsze interpretacje swojej powieści. Stała się ona 
,,tekstem do rozszyfrowania, a nie do czytania”2. Odtąd 
naukowcy będą się poruszać, jak szydził Leo Bersani, po 
czymś w rodzaju ,,affectless busyness”3(nieczułego ynte-
resu), w siatce sztywnych wytycznych przekazanych przez 
autora. Bardziej będą wyjaśniać tekstualne powiązania, 
niż konfrontować się z bardziej trudnymi problemami, co 
rzeczywiście Joyce powiedział. A przecież wielkie dzieła, 
z którymi Joyce chciał się równać, zmierzały wszystkie do 
tego samego pytania: jak żyć? On wiedział, że aby dać 
oryginalne odpowiedzi, należy zwrócić się do źródeł świa-
towej kultury.

Homer w Odysei przedstawia podróż swojego 
bohatera jako podążanie duszy do odkrycia samej 
siebie. W Nowym Testamencie Jezus powiedział, że  
każdy pojedynczy człowiek, który podąża do ducho-
wej prawdy, powinien opuścić ojca, matkę, rodzinę, 
aby – przed doświadczeniem radości z odzyskanej 
wspólnoty – poznać, co to jest smutek. Dante w Bo-
skiej komedii ukazał ścieżkę powrotu od depresji do 
harmonii. Szekspir w Hamlecie  pokazał, jak szczegól-
na opatrzność kształtuje ludzki kres, pomimo niesprzy-
jających wypadków. Te wszystkie dzieła należą do 
literatury mądrościowej i Joyce swoje dzieło umieścił 
w szeregu utworów nauczających ludzi jak mają żyć. 
W epoce elżbietańskiej, żartował Stefan Dedalus, 
Szekspirów było tak samo dużo jak Murphies’ów. To 
ich zwyczajne życie, codzienna jakość ich życiowej 
mądrości przyciągnęła Joyce’a do tego typu klasycz-
nych dzieł i spowodowała pragnienie dodania do 
nich własnego utworu. Niektórzy pisarze z minionej 
epoki, jak np. Dickens, uciekali przed codziennością, 
wybierając melodramat. Inni, jak Flaubert, gromadzili 
w sobie pogardę dla tępego życia codziennego, 
traktując pospolitych ludzi podobnie jak błaznów w 
staroświeckiej komedii. Joyce przeciwnie – pragnął 
jedynie pochwycić poetykę codziennego życia.

Autor Ulissesa świadomy był, że starożytni klasycy 
posiadali wiele z tej starodawnej wiedzy, którą współ-
cześni ludzie zagubili, ale liczył na to, że ją odtworzy. 
Wiedza ta została ukryta w ludzkiej psychice jako 
fragmenty takiego myślenia, które zostało odrzucone 
przez większość dogmatycznych religii, a które moż-
na by reaktywować obecnie jako objaw mądrości. 
Podczas pierwszego spotkania Joyce’a z Yeatsem, 
autor Ulissesa rzekł, że ,,nikomu nic nie zawdzięcza 
i posiada własny umysł, któremu jest o wiele bliżej 
do Boga niż do folkloru”4. Ta przesadna opinia, za 
pomocą której Joyce uwalniał się od wiedzy ga-
elickiej oraz wspomnianych klasyków, niezupełnie 
była fałszywa.

Od początku Ulissesa Stefan cierpi z powodu 
wewnętrznego zranienia. Jest samotny, w depresji, 
melancholijny głównie dlatego, że – podobnie jak 
wielu intelektualistów uformowanych w latach osiem-
dziesiątych dwudziestego stulecia – wybrał sztukę w 
opozycji do życia. Uczynił to w przekonaniu, że w 
masowym społeczeństwie industrialnym to, co jest  
nazywane ,,życiem”, przetrwało wyłącznie w naj-
bardziej elitarnych przejawach sztuki. Jego postawa 
jest śmiała, nawet zuchwała, ale odrywa go od co-
dzienności. Jego intelekt jest nad wyraz rozwinięty, 
ale życie emocjonalnie ubogie. Jego erudycja, która 
tak onieśmielała wielu czytelników Ulissesa jest chyba 
jego największym ciężarem, skoro to ona nieustannie 
staje przed nim samym a życiem, jakie mógłby prowa-
dzić. W różnych momentach tego dnia, a szczególnie 
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w epizodzie ,,Kirke”, konfrontowany będzie z licznymi 
anonimowymi doświadczeniami oraz nieprzeżytymi 
prawdami, które tłumił w sobie o wiele za długo.  
Teraz musi raczej wybierać życie z nurtów bieżącego 
doświadczenia niźli z nagromadzenia akademickich 
poglądów. To nie czytelnik Ulissesa potrzebuje więk-
szej wiedzy, aby móc zrozumieć wszystkie koncepty 
Stefana, lecz to sam Stefan musi być mniej uczony. 
Niekiedy kultura polega nie na zdobywaniu wiedzy, 
ale na jej eliminacji5.

Droga wychodząca z piekła, jak zaobserwował 
Dante, usytuowana jest w jego  martwym centrum. 
Stefan chciałby uciec przed swoim bólem jak każda 
wrażliwa osoba, ale przede wszystkim musi zmierzyć się 
ze swoim nieszczęściem w każdym jego bezpośrednim 
aspekcie. Upija się w poszukiwaniu euforii, która by 
pomogła mu zapomnieć, jeśli nie uciec przed de-
presją.  Ale jeżeli pragnie usunąć wszystkie trucizny, 
to musi przejść przez te stany depresyjne.  Jedynie 
w przypadku, kiedy dostrzeże, że jego problemy są 
połączone z podobnymi problemami całej ludzkości, 
wtedy jego ból zacznie tracić nieco ze swojej siły. 
Jego sny i nocne koszmary, które zadręczają go we 
śnie, wynikają z niego samego, a szczególnie dotyczą 
jego stosunku do matki. Ponownie wybuchają z siłą 
w nocnym świecie ,,Kirke”, domagając się przeżycia 
i odkupienia.  Podobnie jak Joyce Stefan jest wystar-
czająco nieustraszony i odważny, aby zejść do piekła 
swojej nieświadomości w celu wyniesienia do świa-
domości tego wszystkiego, co zostało utracone i za-
przeczone. Yeats powiedział, że geniusz jest wynikiem 
kryzysu styku ukrytej jaźni z codziennym rozumem6. To 
wyjaśnia dlaczego Stefan jest tak opętany katolickim 
rytuałem Wielkiej Soboty: wielkanocna świeca pali 
się w zaciemnionym kościele jako obraz utraconej 
świadomości, która na koniec powraca do jasności 
świata codziennego. Zmartwychwstanie Jezusa z wiel-
kanocnego grobu jest w niewielkim stopniu bardziej 
cudowne niż fakt, że śpiący człowiek co rano porzuca 
ciemności, budząc się do nowego życia.

Zainteresowanie Stefana chrześcijańskimi ojcami 
wczesnego Kościoła, jak i tajemną wiedzą neopla-
toników, odpowiada jego przekonaniu, że nowa jaźń 
może się w nim urodzić pod warunkiem, że będzie 
na tyle odważny, iż zaakceptuje psychiczną przemia-
nę. Bardzo dużo trzeba w sobie porzucić, aby nowa 
osoba mogła się urodzić. Istotne jest, aby nie trzy-
mać się nieszczęśliwej przeszłości czy niepewnej przy-
szłości, lecz po prostu zaakceptować bieg zdarzeń. 
Jednak jego problemy są poważne:  życie zostało 
zredukowane do znaczenia, które oddaje pojęcie 
nacheinander: następstwo jednej rzeczy po drugiej 
bez żadnego porządku i celu. Sensotwórcze doświad-
czenie zostało zastąpione przypadkowym wrażeniem. 
Monolog wewnętrzny jest takim doskonałym medium 
do rejestrowania tego impasu, ponieważ staje się 
realnym zapisem pasywnego systemu nerwowego 
wrażliwej i cierpiącej duszy , która doznaje nieustan-
nej traumy. Jego celem jest bardziej wzmocnienie 
osobistej reakcji, niźli samych czynów czy działań, 
które z niej wynikają. 

Joyce pokazuje w trzecim epizodzie Stefana ,,za-
męczonego”, zanim zabierze się za odmalowanie 
Blooma jako starszego człowieka, który raczej dobrze 
radzi sobie z problemami wynikającymi z nieszczęśliwej 
świadomości. Ale nawet Bloom czuje się wykończony 
i w ten sposób Ulisses swoim trybem przechodzi od 
studium frustracji Stefana i Blooma do rozważań nad 
tymi społecznymi siłami, które blokują ich pełną eks-
presję. To z kolei prowadzi do badań nad językami 
profesjonalnych dyskursów, nad nieświadomością oraz 
nad przeładowanymi  informacjami z nowoczesnego 
świata.

Rzeczywiście, zamierzeniem Joyce’a było połą-
czenie sacrum z codziennym życiem . Kiedykolwiek 
słyszał intelektualistów używających pretensjonalnych  
sposobów wypowiedzi, powiadał: ,,Czy nie uważasz, 

że mówią banialuki?7” Oficjalne Kościoły popełniają 
ten sam straszny błąd co współcześni pisarze: swoje 
wyjątkowe powołanie odrywają od praktyki dnia co-
dziennego. Jedynie mistycy i gnostycy jeszcze wierzą 
w to pogodzenie na poziomie religijnej praktyki. Wraz 
z surrealistami Joyce był jednym z niewielu ważnych 
twórców, którzy w sztuce tak postępowali. Mędrcy  na 
początku ludzkiej kultury, tacy jak np. Homer, zamiast 
unosić się ponad ludzkością, dostrzegali w konkretnym 
człowieku – umieszczonym pomiędzy bogami i ducha-
mi po jednej stronie, a po drugiej między zwierzętami 
i roślinami – realizację ciągłości procesu życiowe-
go. Odrzucając ideę tekstu, zwolennicy mistycznej 
wiedzy opowiadali się za głosami, które ,,zachęcały 
bohaterów do ujrzenia siebie poza ich historycznym 
kontekstem”8. Zmusiło to na przykład Odyseusza do 
ponownej wędrówki po ulicach współczesnego Dub-
lina. Ich zadaniem było wypełnianie pustych miejsc 
w wiedzy pozostawionej przez dogmatyczne tradycje 
głównych religii.

W swoim upadku Stefan musi przejść przez  upad-
ły świat grzechów i błędów. To, co Joyce odnalazł 
w sztuce oraz życiu Oscara Wilde’a, było tą  samą 
prawdą, jaką odnotował William Blake:  ludzie uczą 
się  na swoich błędach i na początku muszą błądzić, 
aby odnaleźć właściwą drogę. Tylko w ten sposób 
zwykłe życie może  ponownie zostać zaczarowane.  
Błąd popełniony przez pokolenie 1914 okazał się taki 
sam, jak zwolennika sztuki fin-de-sièclu: ich pogoń za 
ekstremalnymi wyzwaniami okazała się zbyt przein-
telektualizowana. Nie tylko spowodowało to dewa-
luację środkowej drogi doświadczenia, ale okazało 
się za nadto wyrozumowane. Lepiej być porwanym 
przez doświadczenie  oraz uczyć się umiejętności  
widzenia i czekania.

Stefan próbuje żyć tak, jakby życie samo mo-
głoby być dziełem sztuki, lecz Bloom przedstawia 
bardziej skromną wersję sztuki, która zbiera życiową 
mądrość. Wyjątkowa postawa Stefana prowadzi go 
do odrzucenia ze wstrętem ciała, co stoi w opozycji 
do akceptacji przez Blooma  ułomnych wyglądów 
człowieka.  Wielu czytelników z podobną odrazą 
zareagowało na szczerość Ulissesa, którego Joyce  
dowcipnie powiązał z Biblią – doprowadziło to do 
pojawienia się krytyki, że tych dwóch  książek żaden 
gorliwy katolik nie powinien czytać9.

Jak zanotował Walter Beniamin, po I wojnie świa-
towej pojawiła się opinia, że doświadczenie nie może 
być przekazywane w opowieściach z dobrym zakoń-
czeniem10. Ludzie współcześni doświadczają zwykłych 
wrażeń, w których jedne doznania zastępują drugie, a 
żadne z nich nie prowadzi do konkluzji. Sztuka późnej 
nowoczesności – z jej poszukiwaniem ekstremalnych 
stanów uniesień lub upadków – nie wniosła więcej 
znaczących rozstrzygnięć niż sama wojna w okopach 
1914-1918. A przecież ,,Ulisses” przyniósł odpowiedź, 
ponieważ połączył  sztukę elitarną z codzienną eg-
zystencją. Powodem stała się presja bezpośredniego 
doświadczenia. Nowoczesne życie zostało zdewaluo-
wane przez ponurych intelektualistów, którzy nie doce-
nili po prostu jak inteligentni, serdeczni i pomysłowi są  
ludzie zanurzeni w codziennym życiu. Nawet Bloom 
objawia swoje  podwójne zdolności jako twórca kon-
cepcji i techniki sprzedaży reklam, obmyślając logo 
ze skrzyżowanymi kluczami i podkreślając jego mocny 
efekt psychologiczny. Wytrawny przechodzień sam 
sobą zarazem ilustruje, jak ludzie mogą posługiwać 
się prasą, ogłoszeniami, ulotkami  jako środkami wpły-
wu w miejskim labiryncie. Mieszanka teorii i praktyki, 
które przywołuje, aby pouczyć Stefana, opiera się na  
twardym przekonaniu, że doświadczenie i intelekt nie 
są sobie przeciwstawne, że każdy myśli o znaczeniu 
tego, co mu się  przytrafiło tylko przez jakiś czas oraz 
że nikt nie potrafi o tym myśleć nieustannie.

Bloom cały czas porównuje życie do strumienia, 
do fali rzeczy. Ten strumień nigdy nie może zostać 
całkowicie zgłębiony, czyli doświadczony, ponieważ 
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– aby w pełni go zanalizować – należałoby wpierw 
zatrzymać jego bieg. Szczęście można odczuć, ale 
nigdy tak naprawdę nie zapisać, chociaż czasami 
można je przedłużać poprzez odroczenie stanu speł-
nienia. W fizycznej miłości tylko same pary – Odyseusz 
i Penelopa, Leopold i Molly – odczuć mogą tego 
typu zadowolenie, aczkolwiek jedynie ludzie żyjący w 
raju tak naprawdę doznają tego stanu w analityczny 
sposób, który tamci już utracili. Tak czy owak Joyce 
upiera się przy przekonaniu, że pojedyncze życie  jest o 
wiele ważniejsze niż większość wydarzeń politycznych 
na świecie. Nawet rewolucja może wybuchnąć dzięki 
nowatorskiemu myśleniu prostych ludzi z odległych 
prowincji. Podobnie radykalnie nowe formy w sztuce 
można stworzyć na granicy przedmiotowego świata. 
To intuicje ludzi z marginesu przynoszą olśnienie.

Podzielenie się filiżanką niedobrej kawy i kradzież 
chleba może prowadzić do odczucia autentycznego 
stanu szczęśliwości. Dla Blooma żywność jest świę-
tością. W odróżnieniu od innych czynności jedzenie 
może być kontrolowane bez szczególnego wysiłku. 
Kiedy inni Dublińczycy spieszą się ze swoimi posiłkami, 
pożerają swoje potrawy albo rozmawiają z pełnymi 
ustami, Bloom troszczy się o każdy kulinarny szczegół. 
W czasie lunchu odcina na cienkie porcje sandwich 
z serem, a w czasie tej czynności, zanim zacznie jeść, 
prezentowane są jego osobiste myśli zapisane na jed-
nej stronie. Ulisses posługuje się niemalże taką samą 
jak tantrycka metodą powstrzymywanej satysfakcji.

Utracona wiedza gnostyków polegała na zbieraniu 
znaków ze wszystkich rzeczy, a Stefan chciałby od-
czytywać to samo z krajobrazu Sandymount Strand. 
Wiedza ta, którą ze zbytnią celebracją Stefan po-
szukiwał  na skałach, piasku i morzu, przez Blooma 
odkrywana jest jako tajemnica przedmiotów: odpad-
ków, mydła, papieru, a nawet moczu i kału. Pew-
ne przejawy magii z dawnego świata, które zostały 
porzucone przez ludzkie umysły, teraz mogą zostać 
odkryte w rzeczach.  Znaczenie życia opiera się na 
strumieniu takich odkryć oraz na zdolności poszcze-
gólnych osób do pamiętania o minionych żywotach, 
minionych epokach w celu łączenia tych przejawów 
z mądrością, która jest zakopana w głębi jaźni. Stąd 
metoda Joyce’a posługiwania się Homerem, Biblią, 
Dantem i Szekspirem; stąd też teoria Blooma o me-
tempsychozie, że ludzie mogą pamiętać nie tylko 
swoje przeszłe życia jako osoby ludzkie, ale także  
jako być może ptaki lub drzewa.

Bloom raczej sam jest egzemplifikacją tych idei 
niż ich nauczycielem. Sam osobiście bardziej je uosa-
bia niż tłumaczy. Pomimo jego wszystkich literackich 
pretensji, jego teksty są krótkie i okropne. Podobnie 
jak Stefan ze swoją  błyskotliwą teorią o Szekspirze, 
Bloom nie potrafi zawrzeć swojej mądrości w zwartych 
formach pisanych.  Jak mówił Yeats: ,,Ani Chrystus, 
ani Sokrates, ani Budda nie napisali książki, ponieważ 
czynność ta polega na wymianie życia na operacje 
logiczne”11. Fala życia jest zawarta w tradycji oralnej: 
w starych maksymach, przysłowiach, mądrościowych 
sentencjach które stoją w silnym kontraście do ra-
czej sztucznych form katechizmu. Itaka jest Joyce’a 
parodią takiego świata, w którym  czynność opo-
wiadania zastąpiona została informacją.  W innych 
epizodach pojawia się drwina ze sposobu, w jaki 
abstrakcyjny system zbyt często staje się bardziej re-
alny dla współczesnych ludzi niźli ich jaźnie, z którymi 
się identyfikują.

Joyce podzielał powszechne obawy, że tempo  
społecznych przemian stało się tak szybkie, że kolej-
ne generacje nie mają już wspólnego fundamentu, 
żeby się spotkać. Jasne: to nowa rzeczywistość two-
rzy horyzontalne perspektywy dla każdego pokole-
nia. Jak  powiedział Scott Fitzgerald: artysta pisze 
dla współczesnego mu młodego pokolenia, krytyk 
dla jutrzejszego, a profesor dla potomnych12. Walter 
Benjamin pytał: ,,Kto ośmieli się zająć problemami 
młodych ludzi, zawierzając ich własnemu doświad-
czeniu?13” Otwarcie Blooma na Stefana  robi wyłom 
we wszystkich nowych zasadach, wciągając młode-
go mężczyznę do udziału w procesie przekazywa-
nia ciągłości. Kiedy Joyce był młody,  to próbował 
odwrócić ten zabieg na 38-letnim W.B. Yeatsie tylko 
po to, aby uznać, że poeta ten jest zbyt stary, aby 
mu w tym pomóc.  W każdym razie uczynił próbę 
łączności ponad pokoleniami.

W mówionej tradycji mądrościowej błędy są ko-
niecznym, a nawet pożytecznym elementem tego 
procesu. Pomagają one ludziom, wraz z procesem 
poprawy i reakcji, dotrzeć do refleksji nad tym, gdzie 
tę  prawdę można znaleźć. Próba Stefana odegrania 
guru dla grupy osób odwiedzającej National Library 
nie powiodła się, ale przedsięwzięta przez Blooma 
wymiana ,,twarzą w twarz” w Eumaeus wypadła le-
piej.  Bloom postanowił nie szukać wpływu na tłum, 
lecz po prostu wybrać jedną osobę, której mógłby 

przekazać swoje idee. Fakt, że Stefan poczuł, że musi 
odejść, należy również do tej duchowej tradycji. Za-
ratustra powiedział, że jednostka może doświadczyć 
w pełni samej siebie jedynie wtedy, kiedy zakończy 
swoje wędrówki14. Tak jest w przypadku Blooma, ale 
Stefan musi wpierw odejść i poznać świat, odkryć 
swoją tożsamość, zanim będzie mógł powrócić.

Ratując  Stefana z depresji, Bloom zajął się poza 
tym naprawą swojej sytuacji rodzinnej. Zgodził  się na 
dalszy rozwój  związku pomiędzy jego żoną i organiza-
torem koncertu, ponieważ poczuł się winny z powodu 
swoich małżeńskich wad, które potrzebowały prze-
baczenia żony. Strumień świadomości Molly ujawnia, 
że napomknienie Blooma o Stefanie, że mógłby on 
stać się jej nowym partnerem wokalnym, potoczyło 
się w  zaplanowanym przez niego kierunku. Boylan, w 
porównaniu z kulturą reprezentowaną przez Stefana, 
jest głupcem, ,,który nie odróżnia poezji od kapusty”. 
Sama Mollly zdecydowała się na noszenie tureckich, 
bardzo skąpych strojów, co wzbudziło fantazje Blooma 
o żonie w typie męskim – fakty te zostały zinterpre-
towane na sposób astrologiczny w Itace jako wiesz-
czące zmianę w dynamice ich wzajemnych relacji. 
Ich wspólna pamięć o schadzce w Howth wzbudza 
nadzieję na ożywienie ich małżeństwa. Od Sokratesa 
do Szekspira wielcy mistrzowie mieli kłopoty ze swoimi 
małżonkami i szukali towarzystwa młodych mężczyzn, 
którym mogli w łatwiejszy sposób przekazać swoją 
mądrość. Ale w tym przypadku bohater w końcu 
raczej szczęśliwie powraca do ogniska domowego.

Wrażliwość Blooma na potrzeby zbłąkanego mło-
dego człowieka łączy się z jego potrzebą wyrażenia 
swojego przywiązania do miasta i tutejszej wspólnoty. 
Labirynt, w którym się znaleźli, należał do tej drogi, po 
której wiele osób usilnie podążało do jego centrum z 
nadzieją na osiągniecie mądrości. Poruszanie się ludzi 
po  ulicach miasta jest odpowiednikiem cyrkulacji krwi 
w ludzkim ciele, a ta regularna  cyrkulacja utrzymuje 
ciało w zdrowiu15. Joyce pragnął pokazać, że ludzie 
nie mają powodu bać się tłumów codziennie prze-
mierzających miasto. Każdy osobnik z tego tłumu, 
któremu daleko jest do statusu barbarzyńcy,  stanowi 
podobną do Blooma jednostkę poszukującą bodźców 
– chociaż  bez przesady. Bloom jest jak człowiek w 
makintoszu na pogrzebie Paddy Dignama, ponieważ 
i jeden, i drugi mogliby być trzynastym żałobnikiem, 
ale kiedy Blooma zapytano, kto to jest ten obcy, to 
nie potrafił wymienić jego nazwiska. Częścią jego 
uroku jest to, że on sam nie potrafi się rozpoznać, 
nawet wówczas, kiedy sam siebie w innych spotyka: 
czy to w Odyseuszu, czy w mężczyźnie w makinto-
szu. Aczkolwiek w dalszym ciągu spotyka ludzi przez 

cały długi dzień.  Zdarza się to w części dlatego, 
że ma mętne pojęcie o samym sobie, które pcha 
go do docierania i wyrażania cierpień bliskich mu 
współmieszkańców. Ale także i dlatego, że cieszy się  
oraz znajduje upodobanie w przypadkowych, nieza-
mierzonych spotkaniach jako podstawie  każdego 
zwykłego istnienia.

Celem sztuki nie jest opis zawiązywania się zda-
rzeń, ponieważ będzie to nic innego niż informacja. 
Chodzi raczej o powiązanie każdego wydarzenia z 
życiem opowiadacza. Dzięki temu osiąga ono status 
doświadczenia przeżytego. Ulisses jest dziełem takiego 
opowiadacza, a nie powieściopisarza. To jest taki typ 
narratora, który posługuje się ulicami jako przewod-
nikiem w celu  zebrania mądrości całej wspólnoty. 
W rezultacie tak przeżyte życie objawia porządek 
ukryty przed tymi, którzy zamykają się są w klatkach 
codziennych wydarzeń. To, co wydaje się przypad-
kowym zdarzeniem, wyjaśnione jest na końcu jako 
część wcześniej zaplanowanego porządku. Upadek 
wróbla staje się przeznaczeniem, włosy na głowie  
są policzone, a genialny człowiek się nie myli.  Jego 
błędy to brama prowadząca do odkrycia.

DECLAN KIBERD
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w drodze
Wydziedziczona z przedmiotów mrowiła się przestrzeń.

Wszędzie było nigdzie i nigdzie, wszędzie.
Czesław Miłosz „Oeconomia divina”

przedmioty
napotykane w drodze

mówią co było
którą szliśmy drogą

opodal drzewa kamienia
bielonej chałupy

pomiędzy śmiercią rozwodem
wygraną na giełdzie

nasz ślad pisany obecnością
przedmiotów i ludzi

i zamiast skąd i dokąd
dane nam którędy

nic nowego nie przyszło na świat
nie wierzcie poetom
gdy kładą
przed wami
nowy wiersz

oni go noszą
od początku świata
od dnia narodzeń
szczeliny w skorupie

wtedy o brzasku słońc
nicość orała się w pustkę

siew był potężny
boski
nieśmiertelny

myśl zdumiewała się
pożodze krwi
z której się wyniosła

odtamtąd nic nowego
nie przyszło na świat

gdzie pójdziemy 
 

Marii Magdalenie Pocgaj
gdzie pójdziemy
pyta matka
patrząc w oczy dziecka

i idą
brzegiem skweru

odprowadza ich
moja zdziwiona
nostalgia

od tylu lat
nie chodzę w nieznane

moja matka nie żyje
nie wiem dokąd idę

modlitwa stworzeń 
podług zamysłu św. Franciszka

modlitwa klęka we mnie
jest niedzielny ranek
pies widzi kuli się
przysiada potrzebą

jedna ręka łeb głaszcze
druga szpera w psalmach

Pan widzi wysłuchuje
na serdecznym palcu
oplata łańcuch złoty
diamentowy
z litego istnienia

Paweł Kubiak

przejażdżka
w moim przedziale
jedno wolne miejsce

pytam to miejsce
gdzie się podział
gestor
czy odszedł
czy pozostał
na zusowskim chlebie

czy zaniemógł
w kolejce po zdrowie

i może bym się
downioskował
dowyobraził
ale wsiadł obcy
rozczochrany
przyszły

tyle już 
Marysieńce

tyle już miejsc
za nami
tyle zdarzeń

i wiatr zawiał
drzazga weszła w palec

a mnie wciąż mało
zmierzchów dni dobrych
modrości u źródła
oślinionych gwiazd
prochu ziemi
strząśniętego z butów

mało mi każdej
kosteczki
nierówności oddechu
wędrowania przez ogrody
szczepione głębiną

owszem w zatoce 
Marysieńce

ja i ty
musi mieć jasny
błękitny sens
jak brzeg zatoki w słońcu

nie powinno zaglądać
w słoje drzew
ani roztrząsać
piękno w martwych motylach
choć jest

ono
jak dziecko
powinno uczyć się stąpać
po kwiatach budzących
wiosenną łąkę

ja i ty
nie musi być słodkie
ale zmieszane
po dwakroć
owszem

oczekiwanie na magię 
Marysieńce

jadę pociągiem gałczyński
zaczarowany elektrowóz
trwoży skrzydła ptaków
poranne słońce ziewa
na pąkach dziewanny

kołyszę się w dorożce
z pejzażu
ze zmyśleń
rąk oczekiwanych
chłodniejących ramion

przyspieszony bez reszty
na obwodzie sensu

Piosnką odwirowywanie
Marysieńce

śnieg wiruje
świat wiruje
pociąg pędzi
gdzieś daleko
warty brzeg

ze mną smutek
bo być może
czyjeś ręce
z rąk wyjęte
marzną tam

mówię sercu
nie wrzeszcz głupie
nie budź zmierzchu
za daleko
cicho bądź

ono słucha
nie rozumie
groźnie łypie
szczerzy zęby
bije znów

bo uwierzcie
odległości
dalekości
nic dla serca
całkiem nic

droga
i znów mnie życie
przeczołgało po aksamicie
szczerych rojeń

pogasły gwiazdy
bo świeciły tylko od wewnątrz
moich oczu

zostało szare
światło zmierzchu rozpromienione
rdzawą zorzą

została droga
pusta jeszcze lecz na jej końcu
wyje nicość
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Drogi Łukaszu,
Czuję się jak przejechany przez traktor, ale dziś rano po przebudzeniu myślałem o Twojej wczoraj przeczytanej pod kroplówką poetyckiej książce, że jednak 

świeci ładnie z daleka i przypomina mi trochę klimatem „Przygody Robinsona Crusoe” czy też „Wyspę Robinsona”  (ulubiona książka dzieciństwa). Widzę Cię 
z tymi psami, kotem, Piętaszkiem na tle Twojej wyspy, czyli Puszczy Kampinowskiej - gdzie się ukryłeś przed światem - też jakby bezludnej, ale zamieszkanej 
przez ptaszki i zwierzęta, dokarmiane przez Ciebie, o czym piszesz w swoich „ekologicznych”  wierszach.

 
Kiedyś, dawno temu, gdy pisałem jako nauczyciel wiejski tomik „Na tyłach świata” - też tak jakoś się ustawiałem. Ale to była tylko jakby poza młodości 

( o czym wtedy nie wiedziałem, nie przeczuwając co mnie czeka i martwiąc się na zapas, że już tam na zawsze w tej wsi ugrzęznę). Mimo wszystko też 
wynajdywałem piękne chwile jak kolekcjoner motyli i jak Ty to znakomicie robisz. Poza tym Twoje ustawianie się do świata nastąpiło jako ostateczny wybór 
nie przypadek losowy. 

 
Ale dość o mnie…
To co nas rożni to rodzaj solennej powagi, którą masz zawsze, o każdej porze, a mnie trzymają się czasem żartobliwe, czasem nawet z lekka uszczypliwe 

chochliki czy diabliki. I różni nas jeszcze albo różniło nas dotąd, ale teraz już chyba nie, ze Ty stylizowałeś się już od lat (pozowałeś sobie samemu) - a właś-
ciwie jesteś nim naprawdę - na starszego, starego pana z Iwaszkiewiczowską lagą, z którą Cię widziałem ostatnio nie dla pozy, tylko dla podpierania się. 
A ja wciąż się odmładzałem, to podróżami, to flirtami, to wódką, to żartem (żart odmładza), choć gdzieś we mnie też krył się starzec i to od dziecka. A u 
Ciebie ten starzec był (jest) na zewnątrz, choć w środku też bywasz dzieckiem, gdy się bawisz z psami, motylami, ćwierkasz z ptaszakami itd.

Ale teraz się wyrównało.... Mniej więcej od roku, od dwu, odczuwam, ze nadszedł kolejny etap życia (tak jakbym przerzucił w rowerze biegi i jechał wol-
no). Generalnie byłem zawsze o te dziesięć lat młodszy od siebie (to po mamie), lecz teraz skończyły się żarty. W gruncie rzeczy od prawie roku choruję, a 
od pół roku dostałem strasznie w kość i dalej dostaję, nie wychodzę do towarzystwa, siedzimy z żoną Zofią, towarzyszącą mi dzielnie w chorobie w domu, 
czasem dzieci nas odwiedzają, mam dwie udane córki, czworo wnucząt... starzeję się chyba naprawdę choć dalej w to nie wierzę, bo jednak dusza poety 
jest zawsze młoda, ale ciało, ach to ciało! ), lecz przy tej okazji zacząłem odkrywać uroki małych możliwości życiowych, że nie jest tak znowu źle siedzieć, 
gdy człowiek zastygnie jak Twój Ojciec z wiersza w zapatrzeniu… Patrzeć  w sufit, słuchać muzyki Bacha, Mozarta, Schuberta (moją pasją jest też oglądanie 
bardzo meczy w telewizji m.in. z Piszczkiem i Lewandowskim w Bundeslidze; ot taka plebejska rozrywka, bo przecież jestem plebej, inteligent pierwszego rzutu, 
prosto z chama, i zazdroszczę Ci tych inteligencko-szlacheckich korzeni), coś czytać, ale niedużo, bo nie mogę za długo siedzieć, opierać się o miejsce opero-
wane, a na leżąco źle się czyta... coś tam pisać, zapisywać, kreślić (napisałem kilkanaście dobrych a nawet kilka b. dobrych wierszy…choć o te trudniej...

 
Ale wracając do Ciebie... Książka jest piękna, mięsista, bo wspominasz dom, przodków etc., urodna językowo, obfitująca w różne fabuły, myśli, np. 

o poezji na tle prozy („wielka pochwała poezji”):
 (...) nie rozpycha się, nie rozdyma
jak proza, która wypełnia
całą połać kartki
wszystkie zakamarki
zachłanna wścibska
 
poezja jest wstrzemięźliwa
oszczędniejsza (pomijam zużycie papieru)
nie zapomina że we wszechświecie dominuje pustka
lub że z całego antyku
zostaje czasem ułomek naczynia
pół ucha amfory na całą dużą wyspę
i ten szczątek
ma ambicje ją odtworzyć
i nieraz naprawdę ożywia
jakimś cudem (to już jego tajemnica) (...) 
 
Pół ucha amfory! To kapitalne! 
Ta książka (poetycki dziennik domowy) jest dopełnieniem poprzednich, które wydałeś po pochwalnej recenzji Sandauera i prawie 30 latach swojego mil-

czenia. Jednak zbliża się bardziej do tomiku poświęconego  mamie. Bliska mi jest, bo autobiograficzna, osobista, ma z Tobą związek jak liście z korzeniami, 
nie jest zawieszona w abstrakcji...

...Wiele perełek w niej znalazłem,a i świeżych porównań, metafor, np. o dziadku leżącym na katafalku w garniturze tak jak kiedyś siedział kiedyś  w tym 
staroświeckim garniturze nad morzem, bo się wstydził rozebrać na plaży... A i te mniej wspaniałe wiersze ---- też potrzebne. Masz w niektórych „dziennikach” 
- portretach dużo nawiasów, dodatkowo, Spojrzenie z wysokości planety i motylka było zawsze Twoją siłą, owa dwu-optyczność, którą miał tak fantastycznie 
rozwiniętą Leśmian.

 
Czasem zastanawiałem się czy nie za dużo didaskaliów prozatotorskich, „cwiszenrufów”, czasem jesteś bliżej prozy, dziennika niż czystej liryki. Ale wszystko 

jest potrzebne i na swoim miejscu.
 
Zastanawiałem się też czy nie za dużo Ciebie tam (bo to także mój problem, ten „jajizm”), czy nie zaczynasz w pewnym momencie zasłaniać sobą świata, 

czy nie jesteś za duży w stosunku do świata… ale na razie nie, choć  w następnych tomach uważaj na to, żeby nie stało się to narcyzowate („Ja i świat”). 
M.in. dlatego uciekałem w podróże, żeby jeszcze się zagubić w Singapurach, Brazyliach czy Egiptach, roztopić i potem odnajdywać na nowo i wrócić 
do siebie wraz z tym tonem pojękliwym i pytaniami ostatecznymi, które zawsze pojawiały się  w moich wierszach… ten ton ostateczny, którego na dłuższą 
metę nie lubię, bo przecież wiadomo, to oczywistość, że życie jest „marnością nad marnościami”, wszyscy to mówili i mówią i ze umrzemy, ale może poeta 
powienien jednak wierzyć, ze nie umrzemy (choćby wiarą, w którą w rzeczywistości tak słabo wierzy, ale  w poezji może wierzyć). Skoro natrętnie o tym 
mówi i powtarza ten ton - trzeba to jakoś urozmaicać i umajać, jak to robisz, o te dzwonki - ptaszki i o moje wojaże... i ja to próbowałem robić, przerzucając 
akcje to tu, to tam.......U Ciebie jest ta nuta nostalgii, ten cień rzucany na słońce, zacieniający, choć jest też dużo lusterek słońca, którymi błyskasz to tu to 
tam…chwytając chwile na gorącym uczynku drobnego szczęścia…

 
Postanowiłem napisać do Ciebie z rana (mimo że po II serii chemii czułem się jak przejechany przez traktor motyl), bo wiem, ze masz bardzo delikatna 

skórę i łatwo Cię zadrasnąć. Raz już to poczułem, kiedy Ci napisałem, że są inni poeci oprócz nas, którzy też bardzo dobrze piszą...Wczorajszy krótki list spod 
kroplówki  był jak Filip z konopi, ale musisz wziąć poprawkę właśnie na chemię i kroplówki….

 
A poza tym pamiętaj, odbieraj mnie z całym dobrodziejstwem i nie -  inwentarza, z żarcikami, chochlikami, które w stosunku do Ciebie nigdy, przenigdy  

nie są perfidnie złośliwe, po prostu taki jestem, że zawsze coś ze mnie wysterkuje, a czasem słoma z butów... Zawsze też - tzn. od tomiku o kobiecie stojącej 
w oknie i czytającej list - podziwiam Cię jako refleksyjnego lirnika (nawet lepszego od Zagajewskiego) i wiem, że jesteś jednym z  niewielu prawdziwych 
i świetnych poetów na tym Globie (a dlaczego by tego tak nie określić!?)...

 
Z pozdrowieniami

 
JÓZEK 

KRAKÓW, 4 MARCA 2017*

Z LISTU JÓZEFA BARANA DO ŁUKASZA NICPANA, PO LEKTURZE JEGO TOMU WIERSZY -

,,Domowa księga rodzaju,, 
(Veda, W-wa 2017)
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 ***
gdy lotki przycięte
a skrzydła ciążą
szpitalnym gorsetem
 
skromnieją nadzieje
już im dużo nie trzeba –
powrotu do zdrowia
pogodnego nieba
 
nie trzeba wypijać morza
by zakosztować soli
dni przeżyte w cichej zgodzie
uczą pogodnej pokory
 
 
nie musisz latać latać
nie musisz wzbijać się jak sokół
hubka wspomnień krzesiwo wyobraźni
starczy za całą podróż
 
 
książki na półkach - statki w porcie
czekają by wyruszyć w rejs
płyty – nastroju paralotnie
porwą cię gdzie tylko chcesz
 
jesteś jak topola w oknie
co doświadcza bezmiaru przygód
opowieści ptaków o zamorskich krajach
wiatrów deszczów spieki i śniegu
 
 
przychodzi czas
gdy człowiekowi niewiele trzeba
do szczęścia
a i to może okazać się za dużo
  

KRAKÓW, GRUDZIEŃ 2016
 

 

Józef Baran  

ODKRYŁEM ŻE JESTEM TERAZ ŚLIMAKIEM 
Z KOSMOSEM MIESZKANIA NA PLECACH

   - Zosi
 
nie trzeba wyruszać na Madagaskar
by przeżywać wyskokowe przygody
czas dobrze przeżuwany
nawet w dziupli mieszkania
rozkwita ekscytującym smakiem
małych możliwości
pozwalających się skupić na mikroskopie
pod którym można wyraźniej
dojrzeć krążące
drobinki chwil:
 
błogostan z Kwartetami Smyczkowymi Schuberta i
Wariacje Goldbergowskie Bacha
który nazywał się tak samo jak mój dziadek Jan Bach
( to po nim odziedziczyłem pociąg do muzyki kieliszka
i książek 
opowiadał je sąsiadom przy lampie naftowej
a oni z zapartym tchem przeżywali
jak własne przygody)
 
nie wiedziałem że tylko tyle trzeba
 by odczuć w sobie pełnię
jak ślimak
z kosmosem domu na plecach
 
wystarczą uśmiechy chwil
święta równowaga ducha
rozchwiana w wojażach jak zmącona tafla
 
czas pod mikroskopem
taki jak dziś
gdy wiem że nastarczę sobie
na cały dzień
i że chwile pęcznieją i pięknieją
jak nieprzeżyte przygody na Madagaskarze
 

KRAKÓW, 4 MARCA 2017
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Władysław Bartoszewski, niedawno zmarły polski historyk i 
działacz społeczny, napisał swego czasu: „O Dietrichu 

Bonhoefferze usłyszałem dopiero po wojnie. Ale to postać 
z tego samego, najlepszego gatunku – jak młodzi związani 
z «Białą Różą», jak biskup von Galen, jak ksiądz Bernard 
Lichtenberg. Przyjmując w 2002 roku w Königstein Nagrodę 
imienia Eugena Kogona, innego bohatera antyfaszystow-
skiego oporu, podkreśliłem, że ludzie ci musieli nie tylko 
przezwyciężać strach, ale byli też dręczeni w «duchowym 
rozdwojeniu». Chcieli być dobrymi Niemcami, ale wielu 
widziało w ich działaniach zdradę. Jednak dzięki Bogu to 
właśnie oni – ofi ary totalitaryzmu – stali się zwycięzcami”1. 

Bonhoeffer przez długi czas uchodził w Polsce za jednego 
z ważniejszych myślicieli chrześcijańskich dwudziestego  wie-
ku. Dość powiedzieć, że do jego spuścizny odwoływali się 
przed laty nawet świeccy opozycjoniści, m.in. Jacek Kuroń, 
Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Barańczak czy Adam Michnik. 
Choć Bonhoeffer fascynował, to ostatnio zainteresowanie 
jego życiem i twórczością jakby nieco zmalało, szczególnie 
w młodszym pokoleniu. Warto zauważyć, że ten protestancki 
teolog i pastor, autor śmiałych wypowiedzi o „bezreligijnym 
chrześcijaństwie”, zaskarbił sobie szczególne miejsce w historii 
nie tylko śmiałymi tezami, które zawarł przede wszystkim w 
listach i notatkach więziennych, pisanych od wiosny 1943 roku. 
Już u progu lat trzydziestych Bonhoeffer zaangażował się w 
działalność opozycyjną wobec nazizmu, przeciwstawiając 
się równocześnie ówczesnemu, „urzędowemu” luteranizmowi 
niemieckiemu, czym naraził się na ostracyzm znacznej czę-
ści środowiska protestanckiego w III Rzeszy. Antynazistowska 
aktywność Bonhoeffera na tym się jednak nie kończyła. Po 
wybuchu drugiej wojny światowej został członkiem ruchu 
oporu, brał udział w przygotowaniu zamachu na Hitlera, by 
wreszcie zostać aresztowanym i straconym na rozkaz Führera 
niespełna miesiąc przed kapitulacją Niemiec. Trzeba przyznać, 
że jak na teologa, filozofa i poetę, biografia to – mówiąc 
nieco kolokwialnie – nieszablonowa.  

Ścieżka życiowa Bonhoeffera jest w zasadzie dobrze 
udokumentowana2. Przyszedł na świat 4 lutego 1906 roku w 
Breslau (Wrocław), w arystokratyczno-mieszczańskiej rodzinie. 
Jego ojcem był Karl Bonhoeffer, znany niemiecki psychiatra i 
neurolog, matką natomiast Paula z domu von Hase. Wbrew 
oczekiwaniom najbliższych, młody Dietrich nie poszedł w ślady 
rodziców, lecz podjął studia teologiczne, realizując kolejno 
doktorat i habilitację. W 1931 roku otrzymał katedrę teologii 
systematycznej na Wydziale Teologicznym uniwersytetu w 
Berlinie. Karierę naukową przerwał jednak ze względu na 
szerzącą się ideologię nazistowską. Zaangażował się w ruch 
czynnego oporu, współtworząc m.in. antyhitlerowski Kościół 
Wyznający – alternatywę dla pronazistowskiej grupy tzw. Nie-
mieckich Chrześcijan. Gdy w połowie lat trzydziestych ubie-
glego wieku został pozbawiony praw do nauczania, podjął 
się prowadzenia seminarium kaznodziejskiego w Finkenwal-
de (dziś: Szczecin-Zdroje). W tym okresie Kościół Wyznający 
coraz bardziej uginał się pod presją ideologii totalitarnej. 
Zmusiło to niemieckiego pastora do opuszczenia tego ruchu. 
Wkrótce Bonhoeffer rozpoczął odmienny etap swojego życia 
– okres konspiracyjny, który ostatecznie doprowadził go do 
celi więziennej. Niedługo przed aresztowaniem w roku 1943, 
zaręczył się z Marią von Wedemeyer, jednak ostatecznie nie 
było mu dane doświadczyć życia małżeńskiego. 9 kwietnia 
1945 roku został powieszony we Flossebürgu wraz z czterema 
innymi skazańcami. 

Trudno w tym krótkim szkicu zrekonstruować bogatą, 
wieloaspektową myśl niemieckiego pastora, uwzględniając 
przy tym szeroki kontekst teologiczno-filozoficzny, historyczny 
i egzystencjalny, jaki stał się udziałem Bonhoeffera. Już w 
czasach akademickich niemiecki pastor wykazywał zainte-
resowanie rozmaitymi problemami z zakresu teologii Kościo-
ła, antropologii filozoficznej i etyki człowieka. W rozprawie 
doktorskiej pt. „Sanctorum Communio. Eine dogmatische 
Untersuchung zur Soziologie der Kirche”, napisanej w wieku 
zaledwie 21 lat, dostrzec można było powiązania z rodzącą 
się dopiero filozofią dialogu. Choć dzieło to powstało już po 
fundamentalnych pracach żydowskich (F. Rosenzweig, M. Bu-
ber) i chrześcijańskich (F. Ebner) filozofów dialogu, wpisywało 
się w ten nurt refleksji nad relacjami międzyosobowymi, w 
którym szczególną wagę przypisuje się problematyce wolności 
i odpowiedzialności w życiu osobistym oraz społecznym. 

Dla Bonhoeffera nie były to tylko teoretyczne dywagacje. 
Można powiedzieć, że swoją radykalną postawą w następ-
nych latach życia realizował to, w co głęboko wierzył i o 
czym pisał. A pisał całkiem sporo, wziąwszy pod uwagę 
ówczesną, niesprzyjającą mu sytuację polityczną3. Niektó-
rych pomysłów, powziętych w okresie wojennym nigdy nie 
dokończył, a część spuścizny pisarskiej pozostawił w postaci 
fragmentów i szkiców4. Po 1945 roku ze szczególnym zain-
teresowaniem spotkały się zwłaszcza jego listy oraz zapiski 
więzienne, które ukazały się ostatecznie w tomie Widerstand 
und Ergebung (Opór i poddanie). Zawarte w tych pismach 

nie przekonywał o swojej dorosłości. Z drugiej jednak strony 
ten heroizm może podnosić na duchu – również dzisiaj, i nie 
tylko teistów. Myśl Bonhoeffera, przypieczętowana postawą 
życiową, w pewnym sensie zdumiewa, zaskakuje i – rzecz 
może najważniejsza – zmusza do ponawiania refleksji nad 
codziennością, w której sztuka dokonywania mądrych i per-
spektywicznych wyborów dotyczących życia indywidualnego 
i społecznego pozostaje tak bardzo cenna. 

Sam Bonhoeffer – przy wszystkich swoich zaletach i umie-
jętnościach – był przecież człowiekiem z krwi i kości, noszą-
cym w sobie podobne pytania i problemy, jakie stawiają 
współcześni. „Czym jest szczęście, czym nieszczęście? Tak 
niewiele zależy od okoliczności zewnętrznych. W rzeczywi-
stości wszystko zależy od tego, co dzieje się we wnętrzu 
człowieka. Jestem wdzięczny za każdy dzień, w którym mam 
Ciebie – i to czyni mnie szczęśliwym” – pisał do Marii von 
Wedemeyer z okazji Świat Bożego Narodzenia w 1944 roku9. 
Z kolei zaledwie kilka miesięcy wcześniej, tj. w czerwcu 1944 
roku, w poetyckiej formie dał wyraz swoim niepokojom, lę-
kom i obawom:

„Kim jestem? Często mi mówią, 
że ze swej celi wychodzę
opanowany, pogodny i stanowczy
jak jaki dziedzic ze swego dworku.

Kim jestem? Często mi mówią,
że rozmawiam ze strażnikami
swobodnie, życzliwie i jasno,
jakbym to ja wydawał rozkazy. 

Kim jestem? Mówią mi również,
że znoszę dni nieszczęścia
ze spokojem i dumą
jak ktoś, kto przywykł tylko do zwycięstwa.

Jestem rzeczywiście takim,
za jakiego mnie uważają inni?
A może jestem tylko takim, jakim jawię się sam sobie?
Niespokojny, stęskniony, chory jak ptak w klatce,
walczący o oddech życia,
jakby mnie ktoś dusił za gardło
złakniony kolorów, kwiatów, śpiewu ptaków,
spragniony dobrego słowa,
bliskości drugiego człowieka,
gniewny z powodu wszechwładzy
i najmniejszego upokorzenia,
dręczony przez czekanie na wielkie rzeczy,
bezsilnie drżący o  przyjaciół w rozległej dali,
zmęczony i pusty, aby się modlić, myśleć, tworzyć,
przygnieciony i gotowy
rozstać się ze wszystkim? […]

Kim jestem? Takie samotne pytanie kpi sobie ze mnie.
Kimkolwiek bym był, Ty, Boże, znasz mnie:
Jestem Twój”10

9 kwietnia 1945 roku Bonhoeffer został stracony na 
szubienicy we Flossebürgu. Przed śmiercią miał powie-
dzieć do jednego ze swoich obozowych towarzyszy, że 
„to koniec, ale dla mnie – początek nowego życia”. Są 
to ostatnie znane słowa niemieckiego pastora.

KAMIL TROMBIK

1 W. Bartoszewski, Wstęp, [w:] E. Metaxas, Bonhoeffer. 
Pastor – męczennik – prorok – szpieg. Prawy człowiek i 
chrześcijanin przeciwko Trzeciej Rzeszy, przeł. D. Chabrajska, 
Kraków 2012, s. 8.
2Po więcej informacji odsyłam do: A. Morawska, Chrześcijanin 
w Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1970; E. Bethge, Dietrich 
Bonhoeffer. Świadek Ewangelii w trudnych czasach, przeł. 
B. Milerski, Bielsko-Biała 2003; J. Eckermann, Dietrich 
Bonhoeffer. Wolność ma otwarte oczy, przeł. E. Pieciul-
Karmińska, Poznań 2007; E. Metaxas, Bonhoeffer…, dz. cyt; 
3 Zob. np. D. Bonhoeffer, Naśladowanie, przeł. J. Kubaszczyk, 
Poznań 1997; Tenże, Życie wspólne, przeł. K. Wojtowicz, 
Kraków 2001.
4 Tak było z esejami przygotowywanymi z myślą o książce pt. 
„Etyka”.
5 D. Bonhoeffer, List z dnia 30.04.1944 roku, przeł. A. 
Ściegienny, [w:] Tenże, Wybór pism, oprac. A. Morawska, 
Warszawa 1970, s. 239-240.
6 Tenże, List z dnia 8.06.1944 roku, przeł. A. Ściegienny, [w:] 
Wybór pism, dz. cyt., s. 252.
7 Tamże.
8 Tenże, Załącznik do listu z dnia 3.08.1944 roku, przeł. A. 
Ściegienny, [w:] Wybór pism, dz. cyt., s. 272. 
9 Tenże, Widerstand und Ergebung, Munchen 1970, s. 182, 
cyt. za: E. Bethge, Dietrich Bonhoeffer…, dz. cyt., s. 87.
10 Tenże, Modlitwy i wiersze więzienne, przeł. K. Wojtowicz, 
Kraków 2005, s. 19-20.
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Ysformułowania mogły co niektórych szokować. „Niereligijna 

interpretacja pojęć biblijnych”, „świat, który stał się dorosły”, 
„Jezus, człowiek dla innych”, „Kościół dla drugiego”, „żyć, 
jakby Boga nie było” – to tylko kilka przykładów wyjętych z 
więziennej spuścizny Bonhoeffera. Co chciał za ich pomocą 
przekazać protestancki teolog?

Nie miejsce, aby dokonywać tutaj wyczerpującej eg-
zegezy pism Bonhoeffera (zainteresowani znajdą wszak ku 
temu dobrą literaturę). Być może lepiej będzie, jeśli autor 
sam przemówi z kart historii: „Jedno pytanie absorbuje mnie 
bezustannie: czym właściwie jest dzisiaj dla nas chrześcijań-
stwo, kim jest Chrystus? Minął już czas, w którym można było 
wszystkim ludziom powiedzieć słowami – teologicznymi czy 
pobożnymi – jak też czas «życia wewnętrznego» i sumienia, 
a to znaczy w ogóle czas religii. Idziemy naprzeciw czasom 
w pełni bezreligijnym; ludzie, będąc takimi, jak są teraz, 
po prostu już nie mogą być religijni […] «Chrześcijaństwo» 
było zawsze pewną formą religii (być może formą prawdzi-
wą). Jeżeli jednak któregoś dnia się okaże, że tego a priori 
wcale nie ma, lecz było tylko historycznie uwarunkowaną i 
przemijającą formą ekspresji człowieka, jeżeli zatem ludzie 
rzeczywiście staną się radykalnie bezreligijni – a uważam, 
że to już w mniejszym lub większym stopniu jest faktem (na 
czym polega np. to, że obecna wojna, w odróżnieniu od 
wszystkich dotychczasowych, nie wywołuje «religijnych»  re-
akcji?) – co oznaczać to będzie dla «chrześcijaństwa»? Ca-
łemu naszemu dotychczasowemu «chrześcijaństwu» odjęty 
zostanie fundament i jeszcze tylko znajdzie się gdzie niegdzie 
«ostatni rycerz»  lub kilka osób nieporadnych intelektualnie, 
których będziemy mogli nazwać «religijnymi». Czy to ci mają 
być «wybranymi»? Czy mamy, z gorliwością i oburzeniem 
lub bezradnie, opierać się właśnie na tej wątpliwej jakości 
grupie ludzi, by sprzedać im nasz towar? Czy też powinni-
śmy dopadać jakichś paru nieszczęśliwych, w godzinach ich 
słabości, by ich religijnie, że tak powiem, zgwałcić? Jeżeli 
zaś nie chcemy tego wszystkiego, jeśli ostatecznie musimy 
osądzić także zachodnią postać chrześcijaństwa jako stopień 
prowadzący do pełnej areligijności, to jaka sytuacja powstaje 
wobec tego dla nas, dla Kościoła? W jaki sposób Chrystus 
może być Panem także bezreligijnych? Jeśli religia jest tylko 
szatą chrześcijaństwa — a i ta szata w różnych czasach różnie 
wygląda — to czym jest bezreligijne chrześcijaństwo?”5.

Powyższy fragment może budzić zdumienie. Warto jednak 
od razu zaznaczyć, że Bonhoeffer w żadnym wypadku nie 
proklamował tutaj ateizmu, „bezreligijne chrześcijaństwo” 
należałoby zaś rozumieć w szerokim kontekście luteranizmu 
– wraz z jego reakcją na metafizykę i teologię naturalną – uzu-
pełnionego o elementy krytyki religii, przeprowadzonej przez 
„mistrzów podejrzeń” (L. Feuerbach, K. Marks, F. Nietzsche, 
Z. Freud) i niektórych teologów, jak K. Barth. Abstrahując od 
problemów interpretacyjnych, mnie osobiście zdumiewa tutaj 
jeszcze inna rzecz. Powyższe słowa pochodzą z więziennego 
listu Bonhoeffera z dnia 30.04.1944 roku. W kolejnych tekstach 
niemiecki pastor będzie równie radykalny i – pod wieloma 
względami – teologicznie nieortodoksyjny. Zadziwiające w 
tym wszystkim pozostaje to, iż właśnie w więziennej celi, 
mając być może świadomość czyhającej obok śmierci, z 
pewnością zaś rozumiejąc dramat obecnej wojny, Bonhoeffer 
bronił będzie świeckości świata, jego autonomii i dorosłości, 
przejawiającej się w modelu cywilizacji zachodniej. 

Co więcej, Bonhoeffer pozostanie krytyczny wobec wszel-
kich prób dyskredytowania laickości. W jednym z listów na-
pisze wręcz, że uważa „atak chrześcijańskiej apologetyki na 
dojrzałość świata po pierwsze za bezsensowny, po drugie za 
nieprzyzwoity i po trzecie za niechrześcijański”6, zaś wszelkie 
próby ratowania tradycyjnego duszpasterstwa Kościoła w 
obszarze tak zwanych pytań ostatecznych – dotyczących 
śmierci i cierpienia – uzna za złudne. Chrześcijaństwo według 
Bonhoeffera nie może opierać się już na strachu przed – mó-
wiąc językiem K. Jaspersa – sytuacjami granicznymi, w jakie 
wplątana jest ludzka jednostka. „Żyjemy już więc poniekąd 
tylko z tych tak zwanych ostatecznych pytań człowieka. 
Co będzie jednak, jeśli pewnego dnia okaże się, że już nie 
istnieją jako takie albo jeśli odpowie się na nie «bez Boga»?”7. 
Według niemieckiego pastora nie należy motywować wiary 
w Boga koncepcją kary i nagrody, więcej nawet – należy 
żyć tak, jakby Boga nie było (etsi Deus non daretur). „Nasz 
stosunek do Boga jest nowym życiem, polegającym na «by-
ciu dla innych», na współudziale w bycie Jezusa! Nie jakieś 
nieskończone, nieosiągalne zadania są transcendencją, lecz 
dany w tej właśnie chwili i osiągalny bliźni. Bóg w ludzkiej 
postaci!”8.

Myśl filozoficzno-teologiczna Bonhoeffera nie należy do 
łatwych. Pod pozornie rewolucyjnymi sformułowaniami kryje 
się stara jak ludzkie dzieje wiara w Boga, drugiego człowie-
ka i sens dziejów, tak silnie zakorzeniona również w tradycji 
judeochrześcijańskiej. Można się nie zgadzać z Bonhofferem, 
nie podzielać jego trudnej i wręcz heroicznej walki intelek-
tualnej w obronie świata, który komorami gazowymi raczej 

Kamil Trombik Dietrich Bonhoeffer
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Cudze domy są lepsze. W cudzych domach toczy się 
lepsze życie. Cudze domy zachęcają egzotycznym 

rozkładem dnia swych mieszkańców, rozregulowują przy-
jemnie naszą percepcję, gdy omiatamy wzrokiem wszystkie 
ściany i półki cudzego lokum. Cudze domy wypełnione 
są sprzętami atrakcyjniejszymi niż nasze własne - ich cha-
rakter pozbawiony jest naszych przywar, a zakorzeniony 
jedynie w poczuciu najlepszej intencji przyjmującego nasz 
lokatora. Cudze domy są niczym polityczne utopie, wizje 
ustrojów państwowych dbających o obywatela, są archi-
pelagami doskonałości. Cudze domy wyglądają inaczej, 
pachną zachęcająco, jawią się jako racjonalne i celowe 
w swych utylitarnych funkcjach. Ściany wydają się czystsze, 
pozbawione zarysowań od krążących po wnętrzu ciężkich 
i niewymiarowych sprzętów; luster nie da się przyłapać 
w żadnym oświetleniu na owadzich plamkach na swojej 
tafl i czy papilarnych odciskach pozostawionych podczas 
włamań do wnętrza szaf. Wszystkie sprzęty w obcym po-
mieszczeniu ułożone są z wyczuciem ich funkcjonalności i 
zalet estetycznych. Talerze wydają się być czystsze, książki 
ciekawsze, pościel bardziej miękka, biurko żywiące większy 
potencjał twórczy. W cudzych mieszkaniach nie czuć fer-
mentu gotowanej zupy. W cudzych mieszkaniach widok 

Paulina Adamczyk 

„Każdy dom zawiera jakąś tajemnicę, która wywołuje w 
jego właścicielu zarówno poczucie wstydu, jak i dreszczyk 
emocji. Coś, czego pod żadnym pozorem nie chciałby on 
zdradzić innym ludziom.”

(JONATHAN CARROLL „BIAŁE JABŁKA”)

Cudze domy
rozciągający się za oknem bardziej zachęca do obserwacji. 
Cudze mieszkania nie posiadają oznak starości, zmęczenia, 
niedoskonałości. Nie są skalane wyrwami i uszczypnięciami, 
które odbierają im ich luksusowy status, rację bytu prze-
strzeni idealnej do życia. Cudze mieszkania są punktami 
majaczącymi na horyzoncie naszych aspiracji. Cudzy dom 
bywa bolesną konfrontacją z własnymi niezrealizowanymi 
ambicjami wysokich lotów czy codziennych planów. Cudze 
mieszkania to organizmy pełen sprzeczności, wymuszają-
ce na gościu odczucie upodlenia poprzez wrażenie ich 
doskonałości i mityczności. Cudze mieszkania są apologią 
porządku i harmonii. Cudze mieszkanie nie ma prawa źle 
się kojarzyć, gdy zawsze wita nas swoją majestatyczną 
czystością i fi glarnym ułożeniem twardych poduszek. 

Mieszkanie w swym zależnym od człowieka ży-
wocie ulega nieustannej transformacji semantycznej, 
gdy z własnego staje się cudze i odwrotnie. Nasze 
mieszkanie wszak raz na jakiś czas również staje się 
tym cudzym i z pewnością przeobraża się w cudzych 
receptorach w totemiczny przylądek. Dokonując sy-
tuacji odwrotnej – gdy zasiedlamy mieszkanie do-
tychczas cudze lub wręcz nowe, a teraz z pełnym 
uprawnieniem nasze, podejmujemy wszelkie zabiegi, 

by nie ukruszyć nic z tej wyjątkowej materii wypraco-
wanej w naszych oczach unikalności. Nasze i cudze 
mieszkania jawią się tekstem obcojęzycznym, który 
podlega nieustannym tłumaczeniom i deskrypcjom. 
Jesteśmy narratorami własnej przestrzeni, tłumaczami 
cudzych terytoriów. Czy mieszkanie to narośl na naszej 
rzeczywistości czy wykwit na ciele naszych przeżyć 
wewnętrznych? Cudzy rejon mieszkalny jest wyspą, 
do której przybijamy epizodycznie, w którą wpom-
powujemy nasze słowa puszczone w powietrze, w 
której pozostawiamy krople opadłe z naszych dłoni, 
w której wymieniamy uśmiechy i łzy – wszystko to, co 
jest tak nierozerwalnie powiązane z naszym byciem 
pozostawiamy nieświadomie w cudzej przestrzeni, wy-
zbywając się cząsteczki osobistego doświadczenia, 
zasilając tym samym czyjś obszar. Czy zatem istnieje 
obiektywnie pojęcie cudzego mieszkania, gdy w każ-
dym miejscu jest nas tak wiele? Jeśli nie istnieje istota 
nie swojej krainy czy egzystować może poczucie życia 
bardziej idealnego od naszego? Co się wydarzy, gdy 
w cudzym domu wylejemy kawę na stół?   

PAULINA ADAMCZYK

Książka tylko czeka aż wyrwie się ją z podestu jej fi zyczne-
go trwania i uruchomi łańcuch literackiego życia, gdy 

sama chłonąć będzie powietrze przy każdym przełożeniu 
strony i gdy sama uruchomi nieporuszone do tej pory sfery 
intelektualne swojego czytelnika. Napięcie towarzyszące ot-
warciu pierwszej strony książki jest niewysławialne. Człowiek 
siedzi przed ograniczonym jeszcze z każdej strony okład-
kami tomem i w dobrowolnym wyczekiwaniu kontempluje 
nierozpoznaną jeszcze zawartość. Napięcie towarzyszące 
kontemplacji tej nierozpoznanej wciąż zawartości książki po-
równać można  z wyglądaniem autobusu, któ-
rym jechać w nieznane strony będziemy po raz 
pierwszy i z sumienności, nadgorliwości pioniera 
trasy stawiamy się na przystanku na kilka minut 
przed czasem. Głęboko wierzymy, że transport 
się zjawi, ale na razie jest to tylko moment w 
sferze naszej wewnętrznej wyobrażeniowej abs-
trakcji, nie mówiąc już o niedookreślonym cza-
sie nastania przemierzania dziewiczych dróg. 
Z nową książką jest zdecydowanie podobnie 
– nie tyle w kwestii, iż książka poniesie nas w 
nieznane, ale raczej w sytuacji przyjemnego, 
łaskoczącego umysł zawieszenia własnych myśli 
pomiędzy terenem rozczytanym, a sferą niczyją. 
Tak, zamknięta książka jest ziemią niczyją – jesz-
cze nie ochrzczona dotykiem naszych dłoni, 
jeszcze bez naszych polemicznych westchnięć 
czy sapiących zdziwień. 

Tymczasem ja nie umiem czytać ksią-
żek. Nie istnieje dla mnie fabuła. Z brakiem 
pożytku dla mojego emocjonalnego wzra-
stania traktuję książki jak reportaże pisane 
od myślników. Zachłanna na fakty urzeczy-
wistnione czynem realnego bohatera za-
mykam się na rzeczywistość równie istotną, 
choć teoretycznie sfabularyzowaną. Boję 
się, tak to jest lęk, że ktoś mnie w takiej 
książce oszuka, że fach pisarski zmanipulu-
je mój odbiór i oddalę się od rozwiązania 
prawdy. Muszę wyjaśnić sama przed sobą tak wiele 
kwestii i zdaję się w tym poszukiwaniu na zmysł literacki 
człowieka, którego nigdy nie poznam. Poznawanie 
poprzez literaturę jest wystarczającym bodźcem, jest 
rzetelne? Boję się pisarzy. Obijam się od książki do 
książki w poszukiwaniu prawdy uformowanej z krwi i 

kości głównej postaci. Tak, szukam w książkach praw-
dy. Nie znam lepszego dla mnie sposobu, by ułożyć 
w głowie myśli i rozładować potrzebę wewnętrznego 
dialogu aniżeli lektura książek. Tylko właśnie ich wy-
bór nastręcza mi wielu dylematów. Wielokrotnie staję 
przed dylematem przestrzeni książkowej półki i nie 
wiem po co sięgnąć. Nie sięgam i zarazem wybieram  
ze strachu - ze strachu przed straconym czasem, ze 
strachu przed ominięciem odpowiedzi na pytanie. 

Zdecydowanie nie umiem czytać książek, a na pewno 
przestałam w pewnym momencie rozumieć prawid-
łowe motywacje, dla których po literaturę piękną 
można sięgnąć. Z narośli tych wszystkich obaw od-
kładam dni konfrontacji z największymi narracjami 
dwudziestego wieku. Boję się braku porozumienia z 
autorem, niezrozumienia jego i moich intencji. Tak 

naprawdę boję się własnego umysłu, który ma zmie-
rzyć się z epickim zabiegiem rozłożenia umysłu na 
cząstki pierwsze. Prozaicznie rzecz ujmując obawiam 
się braku własnej błyskotliwości i wiedzy, by sprostać 
autorowi. Neurotycznie miotam się między tytułowymi 
stronami powieści, a pospiesznie zbadanym wnętrzem. 
I znów popełniam błąd „prawdy”; obsesyjnie wietrzę 
podstęp zasiany gdzieś między stronami powieści i 
jako praktykujący wyznawca doniosłej roli opraco-

wań naukowych wierzę, że tylko tam 
znajdę rozwiązanie nie tyle zagadki, co 
iluzjonistycznego tricku pisarza. Nie wiem 
na jakim etapie życia to się stało, czy 
zaważyła na tym praca naukowca, ale 
nie umiem sięgnąć ani po książkę ani po 
obraz bez rozbudowanego aparatu me-
rytorycznego, który w jawny i obiektywny, 
choć niedostrzegalny dla mnie sposób, 
morduje cały sens zagłębienia się w dzie-
ło. Chciałabym prawdy i oczyszczenia. 
Podczas tego nieokreślonego czasu, który 
poświęcę na lekturę chciałabym odsą-
czyć wszelkie badawcze tezy i postronne 
opinie na temat książki. Czym owa książka 
naprawdę jest? Czy w istocie jest tak ma-
giczna i budująca mentalnie? Czekam 
na moją powieść inicjacyjną. 

Czytanie książki może miewać charak-
ter religijny. Do czego innego porównać 
cowieczorny seans z kilkoma stronami 
dzieła jak nie do rytuału modlitwy, któ-
rą kiedyś odmawialiśmy za przykładem 
starszych, a dziś już może dobrowolnie? 
Zdecydowanie, czytanie ma wiele wspól-
nego z modlitwą, choć zdarza się cza-
sem, że kolejne słowa pacierza przeska-
kują z umysłu na język mimowolnie, tak 
jak samoczynnie litery prześlizgują się pod 

naszymi oczami, bezwiednie, bez analizy treści, bez 
zrozumienia. Gdzie wtedy jesteśmy, podczas modlitwy, 
gdzie jesteśmy podczas czytania książek? Czy są to 
na pewno te same miejsca? Niekiedy zdaje mi się, że 
czytam książki, by móc pomyśleć o sobie samej. 

PAULINA ADAMCZYK
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Łukasz Nicpan 

Motyle
 
Oderwane od ziemi mają coś ze złudzenia
przywidują się w słońcu
nad kwiatem
 
i coś z nauczycieli
lecz tych z powołaniem
co uczniom swym świecą przykładem
 
mistrzowie krótkiego życia nie baczący na nic
na nic w całym wszechświecie
(łącznie z czasem co obok nich biegnie)
 
jestem zbyt duży
zbyt ciężki poważny
niewiele się od nich nauczę
a chciałbym
 
już robię postępy
lecz małe
 
pod osłoną nocy
we śnie
 
 

Szkoła na planecie
 
Na tej planecie chodziłem do szkoły
nieświadomy, że jej obwód nie jest nieskończony
i tego nieświadomy, że chodząc do szkoły
właściwie kręcę się w kółko
więc nie tyle chodzę, co raczej wiruję
 
na tej planecie upłynęła moja młodość
nie po linii prostej jak między gwiazdami
osiadła gdzieś na dnie wulkanów, w głębinach
oceanicznych rowów, pod piaskiem Sahary
 
na tej planecie minie całe moje życie
nie uleci lecz w obrót jej wniknie
początek i koniec spotkają się jak w trąbie
powietrznej piasek i przestrzeń
 
i zostanie jak w rękopisie
machinalny zawijas ręki
w czasie lekcji kreślony bezmyślnie
dla zabicia trzech długich kwadransów

Pamiątka znad Bałtyku
 
Dziadek Jan był na plaży tylko raz
byłem tego świadkiem (miałem 8 lat)
zawstydzał mnie, bo nie zdjął czarnego garnituru
ustąpił tylko z butów i skarpetek
 
czułem się ośmieszony
ja – wtajemniczony do majteczek
swobodny w nagości nowoczesny aniołek
z wielkiego miasta Łodzi
 
wspomniałem na tamten mój wstyd 30 lat później
gdy w tym samym garniturze leżał w trumnie
w Radomsku w pokoju na stole
 
staroświecki małomiasteczkowy z lodowatym czołem
tu bardziej na miejscu niż tam wtedy w Mielnie
(może po prostu nie miał kąpielówek, nie wiem)
 
siedział na plaży w czarnym garniturze
i patrzył na morze
 
jak na boską istotę
z którą nie śmiał się spoufalać
 
 

Dzwoneczek
 
Ujął mnie za serce
mały ptaszek
garsteczka puchu
kosteczki ze słomek
ruchliwa główka
waga w blaszkach gramów
 
zimuje w Afryce poniżej równika
wiosną przylatuje do Warszawy
zakłada gniazdka w Lasku Bielańskim
niczego nie odkrywa
niczego nie głosi
nie szuka poklasku
nie unosi się pychą
po prostu odlatuje
przed zimą
 
zatrącając o gwiazdy
o zorze i tęcze
taki mały dzwoneczek
z pomijalnym sercem
 

 

Mała dziewczynka na hulajnodze
 
Wjeżdża w życie posuwiście potoczyście
wzdłuż kamiennej balustrady, górą skarpy
mija wazy marmurowe winogrona
lewą nóżką odpycha parkową alejkę
cała Ziemia, choć taka ogromna
okręca się pod tym dotknięciem
 
i oto już siedzi na ławce staruszka
w czarnym berecie
palce splotła na chudej torebce
z ciepłym uśmiechem
odprowadza spojrzeniem dziewczynkę na hulajnodze
 
ale tylko jednym okiem
tym które zazdrości
 
nie tym drugim
które współczuje
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Podejmowana na wielu płaszczyznach opozycja światła 
i ciemności to jedna z kluczowych fi gur wyobraźni autora 

W mroku gwiazd. I choć w jedynym pozostawionym prze-
zeń tomie poetyckim zdaje się wybrzmiewać z największą 
siłą, to jej akordy równie mocno zaznaczą się w drama-
turgii Micińskiego. Warto już na wstępie zasygnalizować, że 
terminologia nocy wybrzmi w tytułach dwóch wczesnych 
dramatów jako Noc i Noc Rabinowa, a nieco mniej ex-
plicite również we wspomnianym wyżej tomie poetyckim 
W mroku gwiazd.

Młodzieńczy dramat Micińskiego, jaki stanowi kan-
wę poczynionych tu rozważań to jeden z pierwszych, 
ale też najrzadziej komentowanych utworów pisarza. 
Trudno rozstrzygać, dlaczego utwór niespecjalnie za-
interesował badaczy, dość wspomnieć, że jedynie 
Tadeusz Linkner przyjrzy mu się nieco wnikliwej, od-
czytując go przez pryzmat Jungowskiej psychoanali-
zy. Możliwe, że stoi za tym fakt późnego stosunkowo 
wydania Nocy. Dramat nie ukazał się za życia artysty, 
co więcej, nie znalazł się również – jak zaznaczy Tere-
sa Wróblewska – „w spisie utworów przeznaczonych 
do wydania w ramach Pism i edycji pośmiertnych”. 
Szczęśliwym trafem rękopis przetrwał wojenną zawie-
ruchę i trafił do Biblioteki Narodowej, ale trzeba było 
blisko sto  lat, by Noc ujrzała światło dzienne, trafiając 
do czytelników w 1996 w opracowaniu Teresy Wrób-
lewskiej. Uchylając nieco rąbka tajemnicy dodajmy, 
że utwór powstał w Lipsku, gdzie Miciński studiował 
w roku akademickim 1895/96, skąd przesłał go do 
Józefy Antonowicz, o czym świadczy list wysłany przez 
przyjaciółkę 6 marca 1896 r. z Krakowa. Przytoczmy 
stosowny fragment: „Siedź w Lipsku, potworze, nie 
zjawiaj mi się na oczy... [...] Wręczyłam Noc Sewerowi. 
Czytałyśmy ją (!!!!!!)”. Antonowicz czytała tekst wraz ze 
swoją kuzynką Jadwigą Lewandowską, którą Miciński 
rozkochał w sobie podczas pobytu w Czystej Łuży, 
gdzie przebywał w domu Dobrowolskich jako korepe-

Renata Zając

W kwestii tej nocy nie będzie jasności... 
Noc Tadeusza Micińskiego jako przestrzeń transgresji.

tytor bratanka Marii, która później została jego żoną. 
Jadwiga przyjeżdża za nim do Krakowa, zapisując się 
na kursy dla kobiet, Maria zaś pozostaje na Polesiu – a 
Miciński pisuje do obu zakochanych w nim kobiet. Ta 
trzecia to Antonowicz, kobieta mocna, zdecydowa-
na, powierniczka Jadwigi, ale też na krótko wplątana 
w związek bez zobowiązań  z Micińskim. Tak rysuje 
się w największym skrócie biograficzne tło dramatu. 
Porzućmy jednak te dywagacje, skupiając uwagę 
na odsłaniającej wiele interpretacyjnych możliwości 
Nocy. Jak na 1 aktowy dramat, mieszczący się w 
rękopisie na zaledwie czternastu kartach, sporo w nim 
bowiem nierozstrzygalnych kwestii. A każda wnikliwa 
lektura zdaje się je tylko pogłębiać...

Noc jako kategoria semantyczna ogniskuje w sobie 
dwa elementy: przestrzeń i czas. Jest jednocześnie 
czasem, w którym rozgrywają się wydarzenia i prze-
strzenią, jaka je organizuje. Przeciwstawiona porze 
dziennej noc – jak ujmie to Elżbieta Rzewuska, pisząc 
o innych dramatach Micińskiego – „otwiera odmien-
ną niż on [dzień] perspektywę. Wszystko dzieje się 
inaczej, szybciej, intensywniej. Jej panowanie to czas 
do świtu, czas oznaczony i przez to szczególny. Noc 
odmienia porządek rzeczywistości dnia i obiecuje 
natychmiastowe spełnienie”. 

W Nocy Micińskiego – inaczej niż w innych jego 
dramatach – pojawia się czas linearny. Wszystko wy-
darza się w ciągu jednej nocy, która rozpoczyna się 
dość niewinnie, od pisarskiego niepokoju, odsyłają-
cego do utrwalonego motywu kogoś, kto pochylony 
nad lampą, nocną porą usiłuje przelać na papier nie 
nadchodzące słowo: „milczenie jest tu oczekiwaniem 
na trans, na SŁOWO, które ma go nawiedzić. (...) Kim 
jest ten człowiek? Jego praobraz, to zapewne szaman, 
czarownik oddzielony od całego świata, samotny, w 
upojeniu oczekujący, aby podjąć swój obrzędowy ta-
niec, modlitwę, ekspresję” – to cytat z książki Piszę, więc 

jestem podejmującej zagadnienie procesu twórczego, 
który stanowi jednocześnie intrygujące dopowiedzenie 
obrazu, jaki ujrzeliśmy u Micińskiego.

W pełnym patosu nocnym monologu Marka po-
brzmiewają echa wielkich romantycznych bohaterów 
– osamotnionych, toczących walkę wewnętrzną i po-
szukujących sensu istnienia, wadzących się z Absolu-
tem. Ontologiczny wymiar monologu bohatera Nocy 
odsłoni się  w zawołaniu, jakie zostanie skierowane 
ku ciemnemu morzu:

O morze jakieś ty ciemne! czy nie możesz znaleźć 
poskromiciela? 
O, gdyby wyrwać z łona wszechbytu potężne słowo, 
które by nad tobą dało władzę...

Przypisanie morzu atrybutów boskich, kreacyjnych 
wywołuje pragnienie, by znaleźć słowo, które mia-
łoby moc, by „te fale uspokoić, ten wicher uciszyć i 
stworzyć światło...”. Na rzucone żywiołowi wyzwanie 
niemal natychmiast pojawia się odpowiedź, nagła, 
konwulsyjna, niepokojąca – odsłaniająca się jakby 
niepostrzeżenie w tekście didaskaliów: (potężny po-
wiew wiatru gasi lampę i rozrzuca papiery). Ciemność 
zwycięża. Ale jej mroczna władza nie trwa długo – za 
moment wejdzie niosąca lampę żona, rozświetlając 
mrok spowijający otoczoną bluszczem werandę. 

Warto zatrzymać się na moment przy symboli-
ce, jaką konotuje bluszcz. Mowa tego symbolu jest 
bowiem wieloznaczna, na co zwróci uwagę prof. 
Biedermann, akcentując lecznicze i trujące właści-
wości bluszczu. Wieniec z bluszczu wkładany na gło-
wę podczas uczty ku czci Dionizosa, chłodził czoła 
biesiadników, zapobiegając efektom  nadmiernego 
upojenia winem. „Bluszcz oplata też pnie martwych 
drzew, pokrywając je zielenią, dlatego chrześcijańscy 
symboliści uczynili z niego symbol trwania duszy po 
śmierci cielesnej” – ten kontekst warto zapamiętać, 
jeśli weźmiemy pod uwagę świat duchów, jaki wyłoni 
się z dramatu. W interesującym nas utworze bluszcz 
oplatający werandę staje się też symbolem wypró-
bowanej przyjaźni i wiecznej miłości, stanowiącej 
bezpieczną przestrzeń, dla której kontrapunktem jest 
rozciągające się poza jej granicami burzliwe ciemne 
morze. 

Marek pragnie eksploracji tego mroku, jego żonę 
napawa to lękiem. On w śmierci widzi moment gra-
niczny – coś, co mogłoby przynieść ukojenie. Wskazu-
jąc wzburzone wichrem morze – paradoksalnie widzi 
w nim wyzwolenie. Początkowa wola walki ustępuje 
miejsca łagodnej rezygnacji. Powie żonie:

Coś mnie tam ciągnie, tam – ale już nie na bój... 
bałwan mnie zaleje, 
wicher przygłuszy mój głos, zapadnę w ciemny grób, 
gdzie wieczny mrok i cisza...

Właściwie trudno zawyrokować, czy bohater wy-
biera mrok, czy to mrok wybiera  jego. Sprowokowana 
przez niego rozmowa o śmierci przynosi zaskakującą 
(szaloną) propozycję: „Więc chodź – jeśli zginiemy, 
to razem! Widzisz tę łódź? wypłyniemy na morze!” 
Przerażona wizją nocnej wędrówki po wzburzonym 
morzu wycofuje się, a wtedy pojawia się Ona – ta-
jemnicza Nieznajoma, uzurpująca sobie prawo do 
tego, by iść z Markiem choćby w śmierć: „On jest 
mój – ja go sobie zdobyłam” – powie przerażonej i 
usiłującej walczyć o męża kobiecie.

Nieznajoma jest imaginacją, ma dać bohaterowi 
siłę („z nią pójdę do walki i zwyciężę”), kiedy spełnia 
swoje zadanie – znika, odchodzi tak szybko jak przy-
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lejnych dramatach nabierze głębszych znaczeń. 
I tak:

na morze pragnie odpłynąć Bazylisa uprowadzając 
synów (...). W Kniaziu Patiomkinie morze jest żywio-
łem, po którym płynie korab rewolucji (...):
„Duch nasz krąży nad wodami – a wody czarne i 
niebo czarne i ziemia czarna – i nie ma  nic prócz 
mroku. Z morza czarnego tworzy się jutrznia. Jesz-
cze my nie jesteśmy światłość, lecz tylko świadectwo 
damy światłości”.
Bazylissa, chwaląc potęgę nocy, powie:

Niech będą pochwalone nocne godziny, 
kiedy Człowiek jest sam
w otchłani strachu i męczarni,
kiedy poznaje piekło swego istnienia,
i jak Demon – zamyśla się nad światem,
w którym musi zginąć 

Warto na koniec „nocnych” rozważań wskazać 
jeszcze dwie interpretacyjne ścieżki, jakie wyłaniają 
się z mroku Nocy. Miłosny trójkąt, jaki reprezentu-
ją wpisane weń osoby, może mieć jeszcze inne 
odczytanie.

Zaskakuje bowiem siła i pewność, z jaką Nie-
znajoma „przywłaszcza” sobie cudzego męża, co 
więcej na oczach i w obecności żony: „On jest mój 
– ja go sobie zdobyłam!” –   powie Nieznajoma, 
zabierając Marka w podróż. Z krótkiej rozmowy, 
jakiej jesteśmy świadkami, wynika jednak, że to nie 
chwila olśnienia każe Markowi porzucić żonę dla 
innej. Status tego związku jest inny. Oni się znają, 
w przeszłości już się spotkali, była inna księżycowa 
noc, która ich połączyła. A podczas niej „błękit-
na wyspa” i „ciemne cyprysy”. Nieznajoma przy-
chodzi zatem niczym legendarna Lilith (w tradycji 
żydowskiej pramatka), która była wcześniej, ma 
zatem większe prawo sięgnąć po to, co należało 
do niej. 

Na drugim biegunie interpretacyjnej ścieżki leży 
już tradycja biblijna, a konkretnie  trzy cnoty główne, 
jakie wpisują się w ów miłosny trójkąt osób dra-
matu. Nieznajoma byłaby tu uosobieniem Wiary, 
jaką przywraca zagubionemu Markowi. On sam 
– odzwierciedlałby Nadzieję, jaką utracił, a potem 
dzięki wyprawie z Nieznajomą odzyskał, i wresz-
cie Miłość, której reprezentantką jest tu żona – to 
ona zapłaci najwyższą cenę za to, że kocha. Ona 
będzie ofiarą tej transgresji, jaką jest miłość. Ona 
przekroczy nieprzekraczalną granicę śmierci w imię 
miłości. Zrobi to bez wahania, z pokorą, wierna do 
końca niczym oplatający ich domostwo bluszcz...  
Swoim życiem udowodni, że choć trwają te trzy, z 
nich największa jest Miłość.

RENATA ZAJĄC

Paweł Sarna

szła. Jest wyznacznikiem (wykonawcą?) fatum, tego, 
co musi się wydarzyć, by dopełniło się przeznaczenie. 
To ono zdaje się górować nad bohaterem – nie 
Bóg, nie Demon, ale właśnie silniejszy niż cokolwiek 
w świecie „kapryśny władca” – PRZEZNACZENIE. 
Uobecnia się ono również w żywiołach, głównie 
wody (morze) i ognia (błyskawice).

Wejście bohatera w mrok, wypłynięcie na miota-
ne wichrem morze, uzdrowi go, choć paradoksalnie 
odbierze mu wszystko, co kochał. Wyruszając wraz 
z Nieznajomą na nocną eskapadę – Marek wraca 
z niej silniejszy, wzmocniony psychicznie, gotowy 
na przyjęcie tego, co  przeznaczył mu los. A ten 
bywa kapryśny. Wraz z opuszczeniem bezpiecznej 
przestrzeni, jaką jest w utworze weranda i podą-
żając za głosem Nieznajomej odrzuca (czy może 
porzuca) to, co dotychczas ustanawiało jego świat 
wartości. Podczas podróży po miotanym burzą mo-
rzu, w obliczu żywiołu, który złowrogo daje o sobie 
znać połyskującymi na niebie błyskawicami – toczy 
się walka. Balansowanie na granicy życia i śmierci, 
a wreszcie zejście w głąb, w taką otchłań, która 
emanuje blaskiem:

Łódź moja płynęła na wzburzonych czarnych falach 
I utonęła wraz ze mną.
Wówczas oblał mnie blask w głębinach...
Wszystko teraz widzę.
Wszystko jest mi widziadłem.

Nie wiemy, co dokładnie wydarzyło się podczas 
tajemniczej podróży. Trudno nawet zawyrokować, 
czy powracający z niej bohater wraca jako człowiek, 
czy jako widmo. 

Z didaskaliów wiemy, że okręt rozbił się o skały, czy 
zatem jest możliwe, by podczas  targającej falami 
burzy bohaterom udało się bezpiecznie dopłynąć 
do brzegu? Wygłos tej sceny nie jest jednoznaczny. 
Można ten obraz czytać w perspektywie religijnej, 
traktując zanurzenie się w odmętach fal jako rodzaj 
oczyszczenia:

zejście w głąb, jak pisze M. Podraza-Kwiatkowska, 
może być interpretowane 
„z pozycji mistycznej jako proces puryfikacji, pozornej 
śmierci i zmartwychwstania oraz inicjacji, stopniowego 
odchodzenia od profanum do sacrum, aż do całkowitej 
reintegracji z absolutem”.

Zejście na najgłębsze dno rozpaczy przynosi 
ukojenie wszystkim postaciom dramatu. Można za-
ryzykować stwierdzenie, że mamy tu do czynienia z 
wielopłaszczyznową (wielowymiarową?) transgresją. 
Dla każdego z bohaterów zakończy się ona innym 
akordem, choć nierozerwalnie łączyć się będzie 
ze śmiercią. Prześledźmy zatem pokrótce jej prze-
bieg.  Żona Marka – popełnia samobójstwo nie 
dlatego, że mąż porzucił ją dla innej, ale kiedy jest 
przekonana, że zginął w odmętach fal. Już podczas 

rozmowy tych dwojga na werandzie objawi się pod-
szyte perwersją pragnienie śmierci, w jakie Marek 
wikła również żonę. Jakby chciał mieć pewność, 
że ich miłość wykracza poza ziemskie bytowanie, 
poza fizyczną śmierć.

Nieznajoma – to niemal widmowa postać, od-
chodzi, czyli umiera, kiedy swoim spokojem pomaga 
Markowi przezwyciężyć spowijającą go ciemność. 
Dodajmy na marginesie, że dla niej momentem 
granicznym była śmierć dziecka, o czym dowiadu-
jemy się  mimochodem podczas rozmowy z żoną 
Marka, gdy ta pragnąc go zatrzymać, rozpaczli-
wie odwołuje się do jakichkolwiek ludzkich uczuć 
Nieznajomej:

Ale ty! ty, dziwna kobieto, która się zjawiasz, jak 
śmierć – chłodna, surowa i tajemnicza, aby mi go ode-
brać... jeśli w piersi twojej serce ludzkie bije – oddaj 
mi go! – wszak musisz coś jeszcze kochać na ziemi 
– w imię tego zaklinam! Może masz rodziców siwych, 
może brata, może dziecko!

To na dźwięk tego słowa Nieznajoma zadrży, 
by po chwili udzielić wyjaśnienia: „Moje dziecko 
śpi na dnie morza!” Na odchodnym rzuca również 
obietnicę: „Zwrócę ci męża”.

Marek – odzyskuje jasność w ciemności, podąża 
od światła (na werandzie) do mroku  (na morzu), 
a kiedy świta oślepia go rozpacz i blask wscho-
dzącego słońca. Widzi ciemność, ale ona niesie 
ukojenie. Wybiera życie z duchami (znamienne 
jest tu odwrócenie utrwalonego porządku: to świt 
przynosi wizję duchów, z którymi odchodzi boha-
ter, podczas gdy świat duchów i zjaw to przecież 
domena nocy). 

Powróćmy jeszcze do obrazu niosącej światło 
żony. Zasygnalizowana wcześniej figura odsyła-
jąca w stronę etymologii słowa Lucyfer (luciferus 
– niosący światło) – spajająca dwie przeciwstawne 
siły sacrum i profanum, przywracałaby Zofii rangę 
tej, dzięki której Marek dostąpi światła – jasności 
– zmartwychwstania (postać ta przeszłaby tu dro-
gę od kojarzonej z tym, co ziemskie: uwodzącej 
prowokującym tańcem ku temu, co absolutne, 
najwyższe, stanowiące pełnię nie tylko ziemskiej 
miłości. Pewnego argumentu za słusznością takiej 
tezy dostarcza przede wszystkim fakt, że po śmierci 
Zofii, jej dusza pojawia się na niebie pod posta-
cią albatrosa – po czym „leci wprost na wschód 
– zlewa się z promieniami słońca – jeszcze świeci 
jak srebrna niteczka”, a jak przeczytamy w dida-
skaliach niebo wtedy różowieje. Można w obrazie 
świtu dopowiedzieć wizję jutrzenki, wtedy teza o 
„niosącej światło” jako postaci luciferycznej byłaby 
warta wnikliwszej analizy. 

Żywioł, jaki dominuje w Nocy, powróci również 
w późniejszych utworach Micińskiego. Jak zauważy 
Elżbieta Rzewuska w interesującym nas dramacie 
morze będzie zaledwie tłem katastrofy, a w ko-
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Idylla jak z bajki
Morze światła, życie i śmierć to syreny.
Pamiętając ten zapach zawsze, pływam.
Czas – to jedyne, co mam, nic więcej,
jakby to była wieczność, rodzaj tęsknoty. 
Woda – to nasza broń, córki morza.
Miłość do człowieka wysusza nas.
Poślubiwszy go nimfa niekiedy
stawała się zwykłą śmiertelnicą.
Zostawiamy odzież na brzegu razem z trwogą,
uchodząc od bóli i łez wśród bursztynowych ruin i wież.

Ulica Niespełnionych Nadziei
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Nie powiem nic o osiągnięciach, te utwory
już są gdziekolwiek indziej, poza czasem, reguły gry inne,
upadł wskaznik kierunku, myśli zapominają drogę.
Życie pełne ciasnych przejść i ciemnych zakamarków,
gęstych cieni rozpaczy, ślepoty i niepewności zmroku,
wątpliwośći, niebezpieczeństw… dokąd idziesz, 
nadziejo? Jest pora – poszukać drugich marzeń.

Zabobonny
Na małym placyku z  otwartym kościołem
drogę przebiegł mi czarny kot.
Spluwałam trzykrotnie – uwielbiam dawne rytuały.
Los lubi bawić się, jak i ja, więc gramy.
Kto będzie myszką? Po kolei, korzystając z  okazji.
Być może Laima – boginka szczęścia – 
udzieli mi dobrych darów, podczas gdy
złe zawsze dostaję od siebie samej, to święta prawda.

Dagnija Dreika
         (Łotwa)

Pastele

1 
Szarozielony
Tutaj i teraz. Latarnie morskie stygną,
niebo ciężkie jak ołów,
nietoperze latają tylko po zmroku,
w szarych korytarzach wiele zagadnień,
pytania są te same, które nam 
zadaje los oraz codzienność, niejasność
zawsze ta sama. Czasy się zmieniają,
więcej nic. I ja zasypiam na strychu,
w ogromnym świecie ciemności,
nogami do góry, głową na dół.

2
Błękitnobiały
Święci na pastelach żyją gdzieś tam,
w bezgraniczności niebytu, ich
odzwierciadlenia odbijają się jak 
odbicia na wodzie, z  głowami w chmurach,
gdzie świecą gwiazdy na wielkim ołtarzu,
ich wcielenia – to dzieła miłości. 
Plamy światła i cienia – wskazówki dla
ludzkości. W dobrej wierze doszukuję się
ukrytych znaczeń w zmarzniętych jeziorach.

3
Granatowoszary
Dosyć ma dzień swojej biedy. Pod wieczór
w mrocznym świetle port promowy,
kontenery i żurawie. Ulica Windawy
w jesiennej szacie, słony zapach morza.
Przeleciała chmura ptaków. Zapada zmierzch,
Wokół nie ma żywego ducha, martwego też.

Uroczy widok na okolicę
Z zimną krwią szukam śladów przynależności, 
chodzę jak po akwarelach. Tylko śniegi sypią
bez umiaru, ledwie rozróżnić kontury,
cisza i spokój, wrażenia młodości obsypane,
jak i serce oraz przyszłość. Tylko gry z wyobraźnią 
–
widać niewyraźne postaci, jak na starym
spłowiałym zdjęciu. Krajobraz w zapadającym 
zmroku – niezgłębiona jest fantazja i natura ludzka.

Sen na jawie
Słońce pada ukośnie, Stare Miasto, nic nadzwyczajnego, 
tylko odpływa wytwór wyobrażni – trójmasztowiec 
ze zwinętymi żaglami jak skazany na wieczną 
tułaczkę – “Latający Holender” dryfuje po świecie,
bezpański statek, jak skomponował go Wagner 
tu, w Rydze, uciekając potem od kredytodawców.

Monotonny krajobraz
Antracytowe chmury, bezdroże do wieczności.
Nic nie jest już takie jak było wcześniej.
Wszystko się zmieniło, ten dawny świat
gdzieś się zawalił, zostawiając niewytłumaczalne
pisma i ornamenty, runy, pierścienie, miecze –
bezcenne skarby karłów z  podziemnych pieczar
Kurlandzkich – brodatych krasnoludków,
miłośników żelaza, które wymieniali na piwo 
i chleb. Pamiętam jak w mistycznej, mitycznej ciemności
budowaliśmy razem nasze królestwo wilkołaków,
widm, czarowników i wiedźm.

Z dawnych czasów
Niczym łuski z  oczu – w szarości dnia
widzę pośród wąskich uliczek drugą
realność, gdzie są medytujący mnisi, smoki z piwnic,
gdzie lizały miód koło studni z  wodą mądrości 
dziewice, kiedyś zamurowane w ścianach
i bramach, szarzy rycerze na białych koniach –
będą tu mężnie walczyć i polegną. Sztych –
dzieje na miedziorycie, rycina z  bohaterami.
Nic więcej, tylko deszcz dudni o dach.

TŁUMACZENIE PAWEŁ KUBIAK

Dagnija Dreika urodziła się w Rydze, gdzie mieszka. Studiowała w szkole sztuki stosowanej i  ukończyła fakultet 
języków obcych na Uniwersytecie Łotewskim. Poetka, pisarka, tłumaczka. Autorka wielu tomów poetyckich. 
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i za granicą, m.in. w Belgii, Słowenii, Rosji... Swoją twórczość prezentowała w różnych czasopismach m.in. Polak 
na Łotwie. Autorka wielu esejów i artykułów publicystycznych, ostatnio w czasopismach Taka i Mistērija.
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W sierpniu 1968 roku, już po pogrzebie babki, a na krótko 
przed moim jesiennym zamieszkaniem pod dachem 

dziadka, przydarzył mi się jeden dzień, który miał dla mnie 
znaczenie większe niż całe szeregi wcześniejszych i póź-
niejszych lat. Pogoda była piękna i stryj Henio w swoim 
nowiuteńkim wartburgu, którego posiadanie zapewnił mu 
jeden z rozprowadzanych wśród członków partii talonów, 
raz po raz wybierał się na pozamiejskie plaże – na wschód 
do Krynicy Morskiej albo na zachód do Jastrzębiej Góry. 
Tamtego dnia, którego rozpamiętywaniem miałem żyć 
przez nadchodzące miesiące, jechał na Hel i zapropono-
wał, że zabierze mnie ze sobą. Po drodze nie rozmawialiśmy 
zbyt wiele. Stryj wspomniał tylko, że na Helu spędza urlop 
jego warszawski znajomy, z którym musi się zobaczyć.

Oczekiwano nas z obiadem. Stół wystawiony był 
na podwórze przed chałupą, którą od helskich ry-
baków w całości wynajmowali warszawscy letnicy.  
Oprócz znajomego stryja i jego cichej, przygaszonej 
żony, była tam jeszcze jedna para po czterdziestce, 
której towarzyszył wyglądający na mojego rówieśnika 
syn, a także para ludzi sporo młodszych z dwójką  
kilkuletnich dzieci – bardzo rozdokazywanych i naj-
wyraźniej nawykłych do braku jakichkolwiek zakazów 
ze strony rodziców.

Do tego bliskiego mi wiekiem chłopaka od pierwszej 
chwili poczułem podszytą zazdrością niechęć. Był ode 
mnie wyższy, miał piękną, wysportowaną sylwetkę, a 
poza tym nosił białą koszulkę polo z klubowym znacz-
kiem wyhaftowanym na wysokości lewego obojczyka, 
nowiuteńkie jeansy marki „Wrangler” (sprzedawano 
takie za obce waluty lub dolarowe bony w sklepach 
Pewex-u)  i wsunięte na bose stopy mokasyny, które 
musiał mu ręcznie uszyć jakiś szewc z ulicy Chmielnej. 
W konfrontacji ze strojem tego arbitra wakacyjnej ele-
gancji moje podniszczone spodnie ze szczecińskich za-
kładów „Odra” (nazywane przez producenta Szarikami 
– bardziej chyba w skojarzeniu z ich barwą niż imieniem 
dzielnego psa z telewizyjnego serialu), sprany podko-
szulek o trudnym już do rozpoznania wzorze i  tanie 
sandały musiały się wydawać  jeszcze bardziej ubogie 
niż rzeczywiście były. Dziewiętnastolatkowie przywiązują 
dużą wagę do swego zewnętrznego wyglądu i potra-
fią się w tej mierze błyskawicznie nawzajem oceniać, 
więc byłem pewien, że warszawiak zdążył mnie już 
otaksować i zaszufladkować („beznadziejna, szara bida 
z prowincji”). Spychał mnie w cień i miażdżył nie tylko 
swoim wyglądem, ale i sposobem bycia. Z ogromną 
swadą opowiadał rodzicom rozdokazywanych kilkulat-
ków o swoich porannych dokonaniach żeglarskich.

- Masz tutaj łódkę? – rzucił znienacka ku mnie i, nie 
czekając na moje ciche przeczenie, dalej rozwodził się 
nad jakimś znakomitym manewrem, którym zareagował 
na gwałtowny zwrot wiatru. Biła od niego pewność 
siebie i bezgraniczne zadowolenie z tego, kim był. W 
otchłani samotności, nieśmiałości i tysiąca kompleksów, 
przez jaką brnąłem od chwili stania się nastolatkiem, 
spotkanie z kimś takim jak on oznaczało jedynie ko-
nieczność zejścia na jakiś głębszy, bardziej mroczny 
poziom. A była to dopiero pierwsza tego popołudnia 
ciężka próba. Druga, jeszcze trudniejsza, miała wkrótce 
nadejść.

Zaczynano już rozlewać zupę, gdy przepraszając za 
spóźnienie wbiegła na rybackie podwórko dziewczyna, 
która mogłaby pozować – jako symbol lata i wakacji 
– do zdjęcia na okładkę któregoś z młodzieżowych 
tygodników. Biała, płócienna sukienka przewiązana 
w pasie sznurem, jaki zwykli nosić mnisi z niektórych 
zakonów, ostrym kontrastem podkreślała złocistą opale-
niznę jej skóry i prawie nie kryła jędrnego ciała. Czarne 
włosy, króciuteńko, na chłopaka obcięte, pozwalały 
dostrzec, jak zgrabny kształt ma jej głowa – pierwszym, 
natychmiastowym pragnieniem, jakie wzbudził we mnie 
jej widok, była chęć zanurzenia dłoni w tych włosach i 
poczucia pod opuszkami palców powierzchni jej czaszki; 
nie było to pragnienie szczególnie rozsądne, ale przez 
wewnętrzną stronę moich dłoni przebiegł gwałtowny, 
gorący dreszcz. Duże, ciemnobrązowe oczy dziewczyny 
błyszczały, a jej uśmiech  zdawał się odbija

 słoneczny blask i stanowi
 dodatkowe źródło światła.
Stryj Henryk zdążył mi szepnąć, że dziewczyna jest 

córką jego znajomych, a potem ceremonialnie ją po-
witał składając pocałunek na jej dłoni. Wyraźnie ją to 
rozbawiło, ale w odpowiedzi bardzo ładnie dygnęła.

- Antonina – wyciągnęła z kolei rękę ku mnie 
– Ale przyjaciele, łącznie z nim – skinieniem głowy  

Dariusz Filar

wskazała pięknego żeglarza – nie nazywają mnie ani 
Antosią, ani Tośką, tylko Niną …

Popatrywałem na Ninę przez cały czas obiadu, 
a równolegle ze wzrostem mojego zachwytu tęża-
ła także moja wrogość. Wyobraziłem sobie, że na 
pewno sypia z żeglarzem, a dla takiego wysporto-
wanego pięknisia jak on jest jedynie materacem do 
seksualnych ćwiczeń. Ja wielbiłbym ją jak boginię, 
ale bycie materacem tamtego musiało być dla niej 
bez porównania bardziej atrakcyjne od uwielbienia 
kogoś takiego jak ja. Należeli oboje do świata ludzi 
urodziwych, towarzyskich, rozbawionych i cieszących 
się życiem, a moje poczucie własnej bezwartościo-
wości i niedopasowania do otoczenia – gdyby jakimś 
cudem zdołali je dostrzec – musiałoby im się wydać 
żałosne i zasługujące jedynie na politowanie. „Życie 
jest dla innych – myślałem – Dla takich jak oni, a nie 
dla ciebie”. I taki wspólny portret ich obojga, jaki 
odmalowała moja wyobraźnia, wystarczył, by oboje 
znienawidzić. Każda kolejna przechwałka żeglarza 
i każdy kolejny uśmiech Niny były już tylko ostrymi 
szpilami wbijanymi w miękką, ślimaczą tkankę mojej 
psychiki; kuliłem się coraz bardziej w mojej skorupie 
marząc, by straszne popołudnie dobiegło końca i 
bym mógł o nim jak najprędzej zapomnieć. Albo pa-
miętać o nim jako o jeszcze jednej, ale na szczęście 
oddalającej się w przeszłość porażce.

Po obiedzie gospodarz, ojciec Niny, zniknął w 
chacie, by niemal natychmiast  znowu pojawić się 
w jej drzwiach i dać wymowny znak stryjowi Heniowi 
oszronioną butelką wódki. Nadchodził czas męskiej 
rozmowy, którą ta butelka miała ułatwić, uczynić 
bardziej szczerą i głębszą, a może po prostu wnieść 
do niej jeden czy drugi lżejszy akcent. Wieczorem 
mieliśmy wracać, ale stryj Henio był niezwykle dum-
ny ze swojej mocnej głowy, utrzymywał, że po litrze 
prowadzi nawet pewniej niż po jakiejś głupiej setce, 
a jeśli zdarzyło się, że zabłąkany patrol Milicji Oby-
watelskiej oczekiwał od niego chuchnięcia w stronę 
milicyjnego nosa, potrafił zrobić to z rozbrajającym 
wdziękiem i uniknąć konsekwencji.

Nie wypadało panom w poważnej rozmowie prze-
szkadzać, więc Nina i Piotr – znałem już imię żeglarza 
– zaproponowali mi spacer brzegiem morza. Uznałem 
oczywiście, że robią to tylko pod presją  towarzyskich 
okoliczności i znacznie chętniej wybraliby się sami, ale 
przecież nie pozostawało mi nic innego jak przyjąć 
zaproszenie. Poszliśmy zatem – Nina w środku, Piotr 
po jej lewej, a ja po prawej ręce – przy czym między 
nimi dwojgiem wciąż toczyła się lekka rozmowa o 

nieznanych mi ludziach i sprawach, a ja wlokłem się 
pogrążony w milczeniu.

Nie wiem, jak długo by trwał ten wymuszony spa-
cer we troje, gdyby na przejściu przez wydmy nie 
wpadła na nas większa grupa dziewczyn i chłopaków, 
którzy na widok Piotra objawili niepohamowany entu-
zjazm; szli wszyscy do jakiegoś wspólnego kolegi i nie 
wyobrażali sobie, by Piotr nie miał do nich dołączyć. 
Zresztą on sam wydawał się całkiem zadowolony z 
takiego obrotu sprawy i chwilę później oddalił się z 
tymi nieoczekiwane spotkanymi znajomymi. Zostaliśmy 
z Niną sami.

- Dobrze się złożyło, że Piotrek z nimi poszedł – po-
wiedziała – Znam go od dziecka, bo nasi rodzice się 
przyjaźnią … I nawet dosyć go lubię … Ale na dłuższy 
dystans bywa męczący …

Moje zmaltretowane i zlodowaciałe serce w jednej 
chwili odtajało – pomyliłem się wyobrażając sobie 
charakter ich relacji! Miałem obok siebie zachwyca-
jącą dziewczynę i nie musiałem już myśleć o akro-
bacjach, jakie nago wyczynia na żeglarskiej koi, by 
sprawić przyjemność jej właścicielowi. Piasek plaży i 
grzywy fal wyraźnie pojaśniały.

- Ten twój wujek … Pan Henryk Merst … - zmieniła 
temat – Przyjechał pożegnać się z tatą. To miłe. Nie 
wyobrażasz sobie, ilu ludzi się od nas odsunęło. Są 
tacy tchórzliwi …

- To mój stryj – poprawiłem ją – Młodszy brat mo-
jego ojca.

Puściła tę korektę nazewnictwa rodzinnych powią-
zań mimo uszu i podążała dalej po ścieżce wcześ-
niejszej myśli:

- Bo my wyjeżdżamy, wiesz? Zaraz po tych waka-
cjach, gdy tylko zostaną załatwione ostatnie formal-
ności. Tatę odwołali ze stanowiska i teraz nigdzie już 
nie znajdzie żadnej pracy. Bo oni postanowili dokonać 
tego, co nazywają wymianą elit i wpisali na czar-
ne listy tych wszystkich, którzy nie są im całkowicie 
podporządkowani. A zresztą tata mówi, że po tym 
wszystkim nie chce dłużej mieszkać w tym kraju …

Jej słowa wywołały we mnie pewien rodzaj wstrzą-
su. Byłem oczywiście świadom, że od wiosny naj-
większe dzienniki i tygodniki kraju  – „Trybuna Ludu”, 
„Życie Warszawy”, „Życie Literackie”, „Prawo i Życie” 
– wytłuszczonym drukiem ostrzegały przed  wichrzy-
cielami , którzy są etnicznie obcy narodowi polskiemu, 
nawoływały do walki z syjonistyczno-trockistowskimi 
spiskami, demaskowały pseudointelektualistów i po-
litykierów z tytułami naukowymi oraz  piętnowały 
bezprzykładne antypolskie ataki prasy izraelskiej (cy- cd. str.22
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cd. ze str.21

towany na jej łamach minister spraw zagranicznych 
Izraela, Abba Eban, odmalowywany był jako postać 
wręcz demoniczna). Ale pierwszy raz bezpośrednio 
stykałem się z sytuacją, w której bełkot z gazetowych 
płacht okazywał się zdolny do wywarcia niszczącego 
wpływu na bieg czyjegoś życia (o tym, co spotkało 
kilku kolegów z politechniki, miałem się dowiedzieć 
dopiero na początku kolejnego roku akademickiego). 
W jednej chwili ojciec Niny i ona sama stali się dla 
mnie dowodem na to, że naładowany nienawiścią 
język pismaków i świat rzeczywistych ludzkich losów 
nie są sferami odległymi i rozdzielonymi. Były ze sobą 
skutecznie połączone.

- Wcale nie chcę wyjeżdżać – powiedziała Nina 
– Zaliczyłam czwarty rok medycyny, miałam już bli-
żej niż dalej do dyplomu, a nie mam pojęcia, które 
z moich egzaminów zechcą uwzględnić gdzieś w 
świecie. Może być i tak, że przyjdzie mi zaczynać 
prawie od nowa … Ale przecież nie zostanę tutaj 
bez taty … Sama nie dałabym sobie rady.

Dowiedziałem się, co studiuje. I o tym, że jest ode 
mnie co najmniej trzy lata starsza. Ale ta nowa wie-
dza na jej temat, połączona z kontekstem, w jakim 
do mnie dotarła, nie dawała mi punktu zaczepienia 
do kontynuowania rozmowy. Przecież nie mogłem jej 
teraz zapytać o ciekawostki studiowania na medycy-
nie. Ani o to, jak to jest, gdy ma się już dwadzieścia 
dwa lata. A najważniejszy wątek jej wypowiedzi był 
na tyle poważny i twardy, że nie bardzo potrafiłem 
go ugryźć. Milczałem zatem, a ona także pogrążyła 
się we własnych myślach.   

Kiedy po bezładnej gonitwie pomysłów na wzno-
wienie rozmowy wreszcie się odezwałem, wymknęły 
mi się słowa mocno nonsensowne, o czym Nina na-
tychmiast mnie upewniła. „Prowokacja” – to była 
świeża pozycja w moim osobistym słowniku. Wydawa-
ło mi się, że posługiwanie się tym terminem dowodzi 
głębszego zrozumienia natury polityki, zdolności do 
zaglądania pod podszewkę spraw dla ogółu nie-
uchwytnych i w ogóle obycia w rejonach spraw o 
wadze państwowej.

- Marzec to była prowokacja – powiedziałem – A 
teraz takie skutki …

Rzuciła mi spojrzenie, w którym wyraz zadumy nad 
tym, skąd biorą się tacy durnie jak ja, zmieszał się z 
wyraźnym rozbawieniem.

- Prowokacja? – zapytała – To może jeszcze wiesz, 
kto kogo prowokował? I kto się dał sprowokować? I 
do czego? Nie powtarzaj takich bredni …

Nie miałem poczucia, żeby mówiąc te słowa, 
chciała mnie dotknąć. Po prostu wiedziała więcej niż 
ja i próbowała mnie zabezpieczyć przed robieniem z 
siebie głupca. Więc chociaż znowu zapadło między 
nami milczenie, to nie towarzyszyły mu napięcie i 
wrogość.

- Tata widział, jak Niemiec zastrzelił jego rodziców. 
Moich dziadków z jego strony. Gdy ja się urodziłam,  
ich już nie było. Nie było mi dane ich poznać – po-
wiedziała wiele kroków i uderzeń fal dalej – Chcesz 
wiedzieć, jak to było?

Odniosłem wrażenie, że tą opowieścią chce wy-
jaśnić i może nawet usprawiedliwić decyzję ojca o 
opuszczeniu Polski. Więc w milczeniu skinąłem głową, 
a ona ciągnęła napoczęty wątek:

- Dziadkowie żyli w takiej dziurze na Podlasiu, ni to 
dużej wsi, ni to maleńkim miasteczku. Tam było wiele 
podobnych miejsc – większość polska i katolicka, ale 
obok niej kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt 
rodzin żydowskich, a czasem jeszcze jacyś prawo-
sławni. Dziadkowi chyba powodziło się nieźle, a z 
całą pewnością nie należał do licznej w tamtych 
stronach żydowskiej biedoty. Dorobił się sklepu towa-
rów bławatnych położonego przy placu, na którym 
dwa razy w tygodniu odbywały się targi ściągające 
chłopów z okolicznych wiosek. Nie zachowało się 
żadne zdjęcie tego rodzinnego interesu, ale tyle razy 
o nim słyszałam, że mogę go sobie znakomicie wyob-
razić: trzy schodki prowadzące do wejścia, skromne 
okno wystawowe z dwiema czy trzema belami suk-
na albo bawełny i może pudełkiem guzików oraz 
szpulą tasiemki, nad wszystkim biały szyld z prostymi 
czarnymi literami: „Skład towarów bławatnych Arona 
Halbermana”…

 Przerwała i zamyśliła się na moment, a ja 
byłem pewien, że przed jej oczyma ukazał się teraz 
ten brukowany polnymi kamieniami plac, te koślawe 
domki wokół i ten sklepik. Widziała to miejsce, cho-
ciaż jej stopa nigdy tam nie stanęła, a wysłuchane 
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opowieści tych, którzy tam kiedyś byli, nie zostały 
wsparte żadnymi ilustracjami.

 - W 1941 Niemcy doszli do wniosku, że takie 
małe, rozproszone skupiska Żydów utrudniają reali-
zację ich planów i przystąpili do tego, co nazywali 
koncentracją ludności żydowskiej. Z małych mieścin i 
wsi przepędzano ludzi do większych miejscowości, w 
których istniały ogrodzone drutem kolczastym getta. 
Więc tam, gdzie żyli moi dziadkowie też zaczęto mó-
wić o tym, że w każdej chwili może nadejść dzień, w 
którym przyjdzie się przenieść do Sterdynia, Sarnaków 
czy Siedlec. Tyle, że przenosiny mogły rzeczywiście 
zakończyć się w jakimś nieodległym getcie, ale mogły 
także – zwłaszcza, gdy grupa przenoszonych nie była 
zbyt duża – doprowadzić tylko do dołu wykopanego 
w najbliższym lesie. Niemcy nie reklamowali specjalnie 
swoich poczynań, ale zawsze znajdowali się jacyś ich 
świadkowie, którzy o tym, co udało im się zobaczy

, opowiadali innym i te straszne historie krążyły 
wśród ludzi. A ludzie jak to ludzie – jedni wierzyli w 
nie bardziej, a inni mniej. Jedni popadali w rozpacz i 
pozostawali bierni, a inni zaczynali gorączkowo prze-
myśliwać o sposobach ratunku. Jak to ludzie …

 Słońce powoli zaczęło się obniżać ku po-
wierzchni Zatoki Puckiej, najbardziej wytrwali plażowi-
cze zwijali swoje parawany i koce, a my szliśmy wciąż 
dalej i dalej odciskając ślady stóp w mokrym piasku. 
Pomyślałem, że nikomu z tych, którzy nas widzieli, na 
pewno nie przyszłoby do głowy o czym rozmawiamy. 
Nie mieli szansy wpaść na to, że w tym beztroskim, 
wakacyjnym otoczeniu zabrnęliśmy w smutne zdarze-
nia sprzed lat ponad dwudziestu, a zarazem sprzed 
dat naszych urodzin.

 -  Dziadkowie Budniccy, to znaczy moi dziad-
kowie ze strony mamy, mieszkali po drugiej stronie 
tego samego placu, niemal naprzeciwko składu 
dziadka Halbermana – powiedziała Nina – Nie byli 
zaprzyjaźnieni, bo takie polsko-żydowskie przyjaźnie 
w pełnym tego słowa znaczeniu raczej się tam nie 
przydarzały. Ale chociaż nie zapraszali się wzajemnie 
na rodzinne uroczystości, to była między nimi jakaś 
nić sympatii. Może dziadek Halberman sprzedał kiedyś 
dziadkowi Budnickiemu po wyjątkowo korzystnej cenie 
bielską wełnę na garnitur? A może dziadek Budnicki 
naprawił dziadkowi Halbermanowi jakieś urządzenie 
, którego nikt inny naprawić nie potrafił? Bo dziadek 
Budnicki to była taka złota rączka … Nie nudzę cię 
tymi rodzinnymi opowieściami ?

 Zaprzeczyłem żywo, a Nina kontynuowała 
swoją historię:

 - Mówię o tych wszystkich szczegółach, bo 
są ze sobą posplatane. Wydawało mi się zawsze, że 
gdyby jakiś element był inny, to zupełnie odmienny 
okazałby się cały ciąg następstw. To z pewnością 
jedynie moje fantazje, ale tak mi się to poukładało 
w głowie.  Wspomniałam, że dziadek Jędrzej Budnicki 
był złotą rączką – trochę kowalem, trochę mecha-
nikiem; nie było pługa, kosiarki czy pompy, których 
by nie naprawił, obok niewielkiego kartofliska i sadu 
to stanowiło źródło, z którego utrzymywał rodzinę. 
Mieli trzy córki, moja mama była najmłodsza, w 1941 
miała trzynaście lat. A mój tata miał wtedy piętnaście 
i był jedynym dzieckiem dziadków Halbermanów. 
Taki jedynak w żydowskiej rodzinie był w tamtych 
czasach zjawiskiem dosyć wyjątkowym, potomstwo 
bywało zwykle bardzo liczne …

 - Mój dziadek miał dziewięcioro rodzeństwa 
… - wtrąciłem.

 - No, sam to wiesz. Ale to, że dziadek Jędrzej 
miał trzy córki, a nie miał własnego syna, też odegrało 
pewną rolę. Dziadek Jędrzej należał do tych złotych 
rączek, które odczuwają potrzebę dzielenia się swoją 
sztuką i nauczania, a córki nijak się nie kwalifikowały 
na adeptki kowalstwa i mechaniki. Za to miły żydziak 
z naprzeciwka – miły żydziak, tak mówiono o tacie 
w domu drugich dziadków i minęło sporo czasu nim 
przyjęli do wiadomości, że ma na imię Daniel, ale w 
tym określeniu nie było lekceważenia czy pogardy, 
to brzmiało podobnie i podobny miało sens jak miły 
dzieciak – więc miły żydziak z naprzeciwka zawsze, 
jeszcze przed wojną, kręcił się wokół warsztatu dziad-
ka Jędrzeja, zawsze gotów do podtrzymania jakiejś 
wymagającej tego części czy podania potrzebne-
go narzędzia, zawsze zaciekawiony i zawsze pełen 
podziwu dla mistrza. I powstał między nimi rodzaj 
przyjaźni, jaka w takich okolicznościach powstaje cza-
sem między dorosłym mężczyzną i chłopcem, łączyło 
ich wspólne rozwiązywanie technicznych problemów, 

wiedzieli, że wzajemnie mogą liczyć na swoją pomoc 
i chyba po prostu lubili swoje towarzystwo…

 Zastanowiłem się, czy Nina nie idealizuje tro-
chę międzyludzkich stosunków panujących przed laty 
w podlaskiej mieścinie, ale zaraz uznałem, że mógł 
się przecież trafić taki zakątek, gdzie Polak-katolik i 
Polak-żyd byli po prostu dobrymi sąsiadami, a oka-
zanie sympatii dziecku sąsiadów stanowiło odruch 
naturalny i nie wywoływało zdziwienia.  

 - Aussiedlung … Wysiedlenie … Ci Niemcy 
mieli tyle słów, pod które można było podłożyć naj-
różniejsze znaczenia – opowiadała dalej Nina – Kie-
dy w tym paskudnym 1941 roku widmo Aussiedlung 
stawało się coraz bardziej realne, dziadek Jędrzej i 
dziadek Aron odbyli naradę. I poczynili jedno ważne 
ustalenie: kiedy już przyjdą Niemcy i wygarną z miesz-
kań wszystkich Żydów, by popędzić ich w nieznane, 
Danek, mój przyszły tata, wcale nie pójdzie z innymi. 
Schowa się na stryszku u Budnickich i tam przecze-
ka najgorsze chwile. Hitler nie będzie przecież trwał 
wiecznie, wojna kiedyś musi się skończyć. Więc kiedy 
za jakiś czas Aron i Sara Halbermanowie szczęśliwie 
powrócą do domu, ich syn będzie na miejscu …  
Wierzyli w taki rozwój wydarzeń albo i nie wierzyli, 
ale los taty został postanowiony.

 - I dziadek Jędrzej dotrzymał zobowiązania? 
– upewniłem się, chociaż już w chwili wypowiadania 
pytania czułem, że jest ono zbędne.

 - Tak! Przecież tata przeżył ! – cień zniecierp-
liwienia w jej głosie potwierdził, że pytanie naprawdę 
było niepotrzebne  – Pewnego dnia wszystko poto-
czyło się tak, jak oczekiwali – Żydów spędzono na 
ten plac, przy którym był skład dziadka Arona i na 
którym odbywały się targi, a tata leżał na stryszku 
u Budnickich i przez szparę między deskami patrzył 
na to, co działo się niżej.  Słynny niemiecki talent 
organizacyjny …  Gromadzili ludzi na placu od świtu, 
a potem trzymali ich tam przez długie godziny dnia. 
Nakazali okolicznym chłopom podstawić furmanki, ale 
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oczekiwanie nie wiadomo na co. Polscy mieszkańcy 
…   - właściwie nie wiem, jak ich powinnam nazywać: 
polscy, katoliccy, nieżydowscy, aryjscy? – zostańmy 
przy polskich, więc ci polscy mieszkańcy patrzyli na 
żydowski tłumek z okien swoich domów, a niektórzy 
wyszli przed domy i zza pleców stojących na warcie 
Niemców przyglądali się z bliska. Ale że to trwało 
tak długo, to część z nich spokojnie powracała do 
swoich codziennych, przerwanych zajęć …

Wcześniej czytałem i słyszałem trochę na temat 
czasów wojny i niemieckiej okupacji, ale dopiero w 
ten letni dzień na helskiej plaży słowa Niny odsłoni-
ły przede mną skrawek tego, co mogli czuć ludzie 
zapędzeni na takie place – wyzuci już z tego, co 
stanowiło treść ich bytu, otoczeni bezradnością, a 
może nawet obojętnością sąsiadów, którym trafiło 
się szczęście oddawania czci  Bogu w kościołach, a 
nie w synagogach, całkowicie bezbronni wobec ob-
wieszonych pistoletami maszynowymi i potrząsającymi 
pejczami Niemców. I tak  godzinami czekający na 
niewiadome i nieprzewidywalne przyszłe zdarzenia.

- Dziadków Halbermanów niemiecki żandarm za-
strzelił po południu – powiedziała Nina – Ich śmierć 
stanowiła ostatnie ogniwo łańcuszka zbiegów oko-
liczności, trafów, które poprzyczepiały się do siebie 
w nieodwracalny ciąg. Niemcy nakazali opuszczone 
mieszkania, warsztaty i sklepy zostawić  z szeroko ot-
wartymi drzwiami i kluczami w zamkach. Stojąc na 
placu dziadek Aron widział otwarte drzwi swojego 
bławatnego składu. Ten otwarty sklep przyciągnął 
również wzrok polskiego złodziejaszka, który postano-
wił skorzystać z okazji – w 1941 nie było tam już za 
wiele towarów, ale zawsze coś mogło się nadać. A 
Niemcy byli odwróceni plecami, bo pilnowali Żydów. 
Więc w pewnej chwili dziadek spostrzegł, że ktoś okra-
da jego sklep i jakby zapominając o okolicznościach 
– zresztą może poddając się impulsowi rzeczywiście 
o nich zapomniał – zaczął biec, by schwytać zło-
dzieja. Żandarm zobaczył biegnącego Żyda, sięgnął 
po broń i strzelił. Dziadek upadł i zalał się krwią, ale 
żył. Babcia Sara rzuciła się ku mężowi, ale Niemiec 
już się rozgrzał, celował teraz staranniej i od razu 
trafił ją w głowę. Dopiero wtedy podszedł bliżej i 
kolejnym strzałem dobił dziadka. Potem skinął na 
jednego z furmanów i kazał wrzucić zwłoki na wóz. 
Nie wiadomo, gdzie ich zakopano…

Kiedy Nina kończyła opowiadać o śmierci dziad-
ków, jej głos drżał. Zamilkła, zatrzymała się  i kilka razy 
głęboko odetchnęła. Potrząsnęła głową.

- Wiele razy rozważałam tę straszną scenę i wiesz, 
co sprawiało mi zawsze najwięcej bólu i budziło we 
mnie największą wściekłość? – zapytała – To, że za-
chowania wszystkich wplątanych w nią ludzi były 
niemal automatyczne, wynikające z logiki ukrytego 
mechanizmu. Tak działają niektóre stare zegary, w 
których trybikach i przekładniach zapisano ruchy wy-
rzeźbionych figur – gdy wschodzi słońce, na pierwszy 
plan wysuwają się król i królowa, potem przybywa 
rycerz,  potem wieśniak ciągnie na sznurze skaza-
nego na rzeź wołu, a razem z księżycem pojawia 
się uzbrojona w kosę kostucha. Niczego nie można 
zmienić, wszystko musi przebiec zgodnie z tym, co 
ustalił zegarmistrz. Co robi polski złodziejaszek, gdy 
widzi otwarty i niepilnowany żydowski sklep? Ulega 
pokusie, by coś sobie zabrać. Co robi żydowski kupiec, 
gdy spostrzega, że ktoś okrada jego ukochany sklep? 
Potrafi myśleć jedynie o schwytaniu złodzieja. Co robi 
Niemiec widząc biegnącego Żyda, którego miał pil-
nować? Ryczy: „Halt!”, sięga po pistolet i strzela. Co 
robi kobieta, gdy najbliższy jej sercu mężczyzna skrwa-
wiony pada na bruk? Rzuca się, by go ratować albo 
chociaż być blisko . Wtedy Niemiec strzela znowu, a 
polscy sąsiedzi w milczeniu się przyglądają …

Byłem pewien, że metafory z działającym jak 
przeznaczenie zegarowym mechanizmem Nina nie 
wymyśliła podczas naszego spaceru. Musiała sobie 
poskładać tę konstrukcję już dawno temu. A teraz 
najbardziej ciekawiło mnie, czy jestem pierwszym 
człowiekiem, któremu o niej opowiedziała. I bardzo 
pragnąłem, by tak właśnie było.

- Tata widział to wszystko ze strychu, na którym 
był schowany – powiedziała Nina – Nigdy o tym nie 
mówił, mama i dziadkowie Budniccy też nie. Dowie-
działam się kiedyś od jednej z sióstr mamy. Co dzieje 
się w głowie piętnastolatka, gdy widzi taką śmierć 
rodziców? Nie mógł myśleć, że to straszny film, bo 
kina jeszcze wtedy nie znał; zetknął się z nim znacz-

nie później, gdy już przyszli Rosjanie, rozwiesili wiel-
kie prześcieradła i zaczęli wyświetlać na nich swoje 
propagandowe filmiki; o tym akurat mi opowiadał. 
Więc okropny sen? Taki, w którym nie możesz się po-
ruszyć ani wydobyć z siebie głosu, chociaż bardzo 
chcesz krzyczeć? Ja odziedziczyłam taki sen, wraca 
do mnie co jakiś czas: tatę i mamę ktoś chce zabić, 
a ja nie mogę nic zrobić, by im pomóc. I nie mogę 
się obudzić …

Zaczęło zmierzchać, a mokry piasek, po którym 
boso szliśmy, stawał się coraz zimniejszy. Zawró-
ciliśmy.

- Ci Żydzi z miasteczka dziadków trafili ostatecznie 
do getta w Siedlcach  - powiedziała Nina – A całe 
siedleckie getto posłano do gazu w Treblince w sierp-
niu 1942 roku. Więc gdyby ten Niemiec dziadków Hal-
bermanów wtedy nie zastrzelił, to i tak mieliby przed 
sobą najwyżej jakiś rok życia. Tyle, że w oczach taty 
nie zostałby obraz ich zakrwawionych ciał, a jedynie 
oddalająca się kolumna dźwigających tobołki ludzi. 
Ale to pewnie też niewiele lepsze …

- I jak twój tata żył potem? – zapytałem
- Na tym strychu – odparła – Przez trzy lata, aż do 

wejścia Rosjan. Wychodził na powietrze tylko nocami. 
I szczęśliwie nikt go nigdy nie zauważył.  Problemy 
zaczęły się dopiero w 1944 czy może 1945. Gdy mia-
steczko zobaczyło, że tata żyje, niemal natychmiast 
powstała plotka, że dziadek Jędrzej musiał z góry 
wziąć od starego Halbermana sporo złota za prze-
chowanie syna. Dom zaczęli nachodzić różni ludzie 
domagając się pożyczek albo nawet sugerując, że 
dziadek Jędrzej powinien się z nimi podzielić tym ży-
dowskim złotem, bo ukrywając u siebie młodego 
żydka stwarzał zagrożenie także dla  mieszkających 
obok. Przecież Niemcy nie bawili się w detale i nie 
patyczkowali, więc innym za poniesione ryzyko, na-
wet, jeśli nie byli go świadomi, też coś się w końcu 
należy  – Na moment pogrążyła się w zadumie i 
dodała:  - Popatrz, miły żydziak i młody żydek, takie 
podobne zdrobnienia, a takie różne jest ich emocjo-
nalne zabarwienie …

Potem nieoczekiwanie parsknęła śmiechem.
- I do tego wszystkiego ja dałam znać, że wybie-

ram się na świat – powiedziała nadal nie kryjąc roz-
bawienia – Tata miał już dziewiętnaście lat, a mama 
siedemnaście, no i stało się. Wyobrażasz sobie? W 
tamtym środowisku nieślubny bachor z ocalałym 
żydkiem ?! Ślub w grę nie wchodził, bo proboszcz 
dostałby chyba apopleksji na sam taki pomysł. I na 
dodatek miałby wspaniały temat do umoralniających 
kazań, ze wskazywaniem z imienia i nazwiska tych, 
którzy upadli na dno, bo ulegli zgubnym żądzom.  I 
wtedy dziadek Jędrzej doszedł do wniosku, że przy-
szedł czas, by z Podlasia uciekać. Jeszcze zanim 
brzuch mamy stanie się widoczny. Ludzie tysiącami 
płynęli przez wyniszczony kraj i dziadkowie z córkami 
i tatą, bo tata nie myślał się od nich oddalać, dołą-
czyli do strumienia sunącego ku Warszawie. I okazało 
się, że to był dobry pomysł. Dziadek dostał pracę w 
Ursusie, gdzie jeszcze nie produkowano traktorów, ale 
próbowano odzyskać i poskładać do kupy wywiezio-
ne maszyny i urządzenia; jego techniczna smykałka 
pasowała do tego jak ulał. A ja w 1946 urodziłam 
się już jako warszawianka.

Potwierdzało się to, co pomyślałem wcześniej, gdy 
wspomniała o swoich studiach: była ode mnie trzy 
lata starsza. Urodzeni w drugiej połowie lat czter-
dziestych oboje pochodziliśmy z tych nieprzebranych 
zastępów noworodków, jakie narody powołują do 
życia po wielkich wojnach jakby pragnęły uzupełnić 
poniesione ludzkie straty. Ale trzy lata różnicy między 
nami sprawiały, że w dniu jej urodzin cienie minione-
go koszmaru były znacznie głębsze niż wtedy, gdy 
zaczęło się moje istnienie.

- Te rodzinne perypetie miały też trochę zabaw-
nych stron – powiedziała Nina – Oboje dziadkowie 
Budniccy już nie żyją, ale z dzieciństwa pamiętam 
ulubioną sentencję babci, której nie mogła sobie 
podarować przy żadnym większym domowym spot-
kaniu. Spoglądała na tatę i mówiła: „Ot, żydowska 
wdzięczność. Uratujesz takiemu życie, a on ci spro-
wadzi córkę na złą drogę i zafunduje jej brzuch.” To 
z każdym mijającym rokiem coraz bardziej stawało 
się żartem, ale myślę, że kiedyś, jeszcze przed moim 
urodzeniem, zostało powiedziane serio i że wtedy 
między moimi rodzicami i dziadkami musiało panować 
niezłe piekło. Ale byłam pierwszą, ukochaną wnucz-
ką, rozpieszczali mnie, a ja przepadałam za dniami 

spędzanymi w ich towarzystwie. Dziadek nosił mnie 
na rękach i nazywał swoją małą Żydóweczką, co na 
zawsze zapadło mi w pamięć, chociaż bardzo długo 
nie wiedziałam, jaki jest sens tego przydomka. Ale jaka 
tam ze mnie Żydówka ! – posmutniała i westchnęła 
–  W myśl Halachy żydowskość bierze się po matce, 
a nie po ojcu. Tylko dla Niemców byłabym Mischling, 
więc bardziej do gazu niż do życia.

- To co ja mam powiedzieć? – wtrąciłem – Żydem 
jest dziadek, Mischling to mój ojciec, który zawsze 
zdejmuje czapkę przechodząc obok kościoła i nie 
opuści żadnej niedzielnej mszy, a przez jej większą 
część klęczy, by nikt o nic nie zaczął go podejrzewać. 
Jest coś takiego jak pół-Mischling ? Albo ćwierć-Żyd 
i to po mieczu, a nie po kądzieli?

- Człowiek o przeciętnej masie ciała ma w sobie 
pięć do sześciu litrów krwi – odparła przybierając 
ton studentki medycyny na egzaminie – Mężczyzna 
o około litr więcej niż kobieta. Więc we mnie płynie 
jakieś dziesięć szklanek żydowskiej krwi, a w tobie 
przynajmniej sześć. I dzisiaj cały czas mam uczucie, 
że jesteśmy ze sobą w jakiś sposób spokrewnieni.

 Moje serce samotnego i zakompleksionego 
prawiczka załomotało w przyspieszonym rytmie. Ta 
piękna dziewczyna, w dodatku ode mnie starsza, do-
strzegła we mnie coś bliskiego. W tej samej sekundzie 
przypomniał mi się Goethe i jego wiara w powinowa-
ctwa z wyboru.  Czy byłem już w Ninie zakochany? Tak 
bardzo pragnąłem być dla niej atrakcyjny! Chciałem 
mieć w sobie dwadzieścia cztery szklanki żydowskiej 
krwi, a jeszcze lepiej dwadzieścia pięć. Chciałem być 
obrzezany, oprócz polskiego władać biegle jidysz i 
hebrajskim, znać wszystkie reguły i obyczaje judaizmu. 
I z rozpaczą zdawałem sobie sprawę, że poza moimi 
sześcioma szklankami nie mam nic.

- Tak dużo mówiłam o sobie – podsumowała zu-
pełnie chyba nie zauważając, co się ze mną dzieje 
– A ty? Jakie masz plany?

Opowiedziałem jej o tym, jak studiuję tajniki bu-
dowy okrętów. Skłamałem przy tym dodając sobie 
jeden więcej zaliczony rok, bo wydawało mi się, 
że przyznanie się, iż jestem zaledwie po pierwszym, 
uczyni mnie w jej oczach zbyt niedojrzałym i dziecin-
nym. Ujawniłem także moje wielkie marzenie, by po 
skończonych studiach zaciągnąć się do marynarki 
handlowej jako okrętowy mechanik.

- Nie muszę dojść do stanowiska chiefa – powie-
działem – Wystarczy mi, że będę mógł pływać, że 
zobaczę porty Afryki i Azji …

- Kto to jest chief? – spytała
- Pierwszy mechanik na statku handlowym – odpar-

łem i uświadomiłem sobie, że dla dziewczyny spoza 
Wybrzeża to środowiskowe określenie nie musiało być 
znane – To mnóstwo zadań i ogromna odpowiedzial-
ność, a ja chciałbym mieć więcej czasu na oglądanie 
świata i poznawanie ludzi, których w Polsce nigdy 
bym nie spotkał.

- Naczytałeś się Conrada? – zapytała, a ja z ulgą 
pomyślałem, że zmrok już zgęstniał na tyle, by ukryć 
mój rumieniec.

Kiedy dotarliśmy z powrotem do wynajętej cha-
łupy, było już zupełnie ciemno. Na nasz widok stryj 
Henryk zaczął się żegnać z gospodarzami. Nina poszła 
do swojego pokoju i po chwili wróciła z malutkim 
notesikiem.

- Nie wiem, jaki będzie mój następny adres – po-
wiedziała – Ale przecież ty będziesz miał na ziemi 
jakieś stałe miejsce …

Przytaknąłem i podałem jej namiary na dom dziad-
ka. Zatrzasnęła notesik, zwinęła w kułak prawą dłoń 
i knykciami zaczęła wolno i delikatnie stukać w moją 
pierś na wysokości mostka tak, jakby dyskretnie pu-
kała do jakichś drzwi.

- Powiedziałam ci dzisiaj tak dużo, bo wydawało 
mi się, że jesteś kimś, kto potrafi zrozumieć. Może coś 
z tego będzie. A może nie …

Czułem, jak wszystko, co mnie otaczało, przeradza 
się w obraz, który zapada w moją pamięć: ciemność 
letniej nocy, jaśniejąca w tej ciemności biała sukienka 
Niny, rozświetlone okna rybackiej chaty, refleksy świat-
ła na błyszczącym lakierze stryjowego wartburga. 
Stało się coś ważnego, o czym  miałem nigdy nie 
zapomnieć, ale w czego ciąg dalszy trudno mi było 
uwierzyć. I z każdą chwilą robiło mi się smutniej.

Rozdział powieści zatytułowanej  Szklanki żydow-
skiej krwi
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terki, tyleż uległej, co emocjonalnie chimerycznej, pro-
wadzącej swoja własną grę opartą na oczekiwaniach 
i słabościach partnera i własnymi, nieprzewidywalnymi 
potrzebami, nadziejami i nastrojami.

Autor bezustannie gra znaczeniami poszczególnych 
sytuacji pisząc: Kiedy Małgorzata rozchyla uda swojego 
wiersza, Faust rodzi się na nowo... stawia czytelnikowi 
pytania co do realności Małgorzaty. Dla sensatów i 
ewentualnych biografów autor nie pozostawia wątpli-
wości, co do pochodzenia Małgorzaty, gdy pisze:

Przecież jej nie ma
w tym miejscu gdzie jest;
przecież gdy mówi,
nie dobywa głosu;

przecież gdy wtulam twarz w jej czarne włosy,
do warg się klei tylko babie lato;

jeśli ją kocham,
to kocham jej zjawę,
którą widziałem
w chruśniaku Leśmiana;
                  (Deja vu )

Bohaterka staje się raz ułudą, literacką projekcją, 
to znów jest tylko symbolem, innym razem staje przed 
czytelnikiem krwista niczym modelka z obrazów Mal-
czewskiego, a chwilami przeobraża się w postać z por-
nograficznej etiudy. Autor gra na pierwotnych obsesjach 
związków męsko-damskich. To albo refleksyjna wizja albo 
erotyk, zabawa wyobraźnią albo seksualna dosłowność. 
Wiersze rozmyślnie zwodzą na temat Małgorzaty albo 
opowiadają klucząc na temat jej pochodzenia: Małgo-
rzata składa się wyłącznie ze słów...Gdyby Małgorzata 
istniała poza Słowem / byłaby podejrzanie realna / 
wręcz z innego systemu / i nie dałaby się zapisać / w 
pliku word.doc./ mógłby ją opisać / tylko jakiś anty-
Leśmian / wandal z epoki / realizmu...

A zatem, podsumujmy. Postać Małgorzaty jest ko-
lażem, który stworzony został , jak sam autor przyznaje 
w wierszu Pępek Małgorzaty, z mitów, archetypów, to-
posów. Jednakże kolaż taki nigdy by nie powstał bez 
erudycyjnego wyposażenia pamięci autora, krytyka i 
historyka literatury w jednej osobie, bez zaangażowa-
nej wyobraźni i wrażliwości na rzeczywistość, w której 
bytujemy. Któż nie partycypuje w tych miłosnych zma-
ganiach! Miłosnym harcom przygląda się m.in. Mozart, 
Hasior, bohaterowie Szekspira, Sofokles, Villon, Albrecht 
Durer... Czytelnik ma prawo znużyć się ilością odniesień 
i poczuć przesyt, a wszystko z powodu łakomstwa lek-
turowego, z nadmiaru wrażeń płynących z szerokich 
fraz wierszy. Dlatego lepiej chyba smakować co ja-
kiś czas pojedyncze utwory, tym bardziej, że pośród 
tego szaleństwa zmysłowych obrazów pojawiają się 
prawdziwe arcydzieła liryczne w rodzaju wiersza Łza. 
Pozornie skromny utwór emanuje tyleż pełnia intymnego 
doznania, co wzruszającej, filozoficznej epifanii. Jest tu 
głębokie dotknięcie tego rodzaju duchowości, które 
pozwala nam mówić z szacunkiem o człowieczeństwie. 
Przynajmniej wówczas, gdy jesteśmy świadkami cudzej 
bezbronności.

Kartkując zbiór Ja, Faust zauważamy wyraźną iloś-
ciową przewagę pierwszej jego części poświęconej 
zmysłowemu i psychologicznemu oglądowi relacji 
podmiotowej Ja (poeta) z bohaterką Małgorzatą nad 
oddzielonymi tematycznie, bardziej już refleksyjnymi ko-
lejnymi dwoma częściami zatytułowanymi: Sztuka życia 
i Dobranoc Fauście.

W bezustannych maskaradach pejzażu, czasów i 
sytuacji wyziera smakosz książek, kuchni i podróży. Także 
pilny czytelnik gazet, obserwator bieżących wydarzeń, 
czego jaskrawym potwierdzeniem jest choćby wiersz 
Godzina Księcia De Berry, traktujący o wystawnym przy-
jęciu weselnym brazylijskiego piłkarza Ronaldo. Jak mówi 
twierdzenie K. Poppera: zmiana paradygmatu co do 
pojęcia wartości powoduje przewartościowanie postaw. 
Artystą staje się kucharz oferujący pulardy, gdy w tym 
samym momencie tradycyjnie pojmowany artysta ( 
kompozytor, malarz, architekt, poeta, rzeźbiarz...) staje 
się zaledwie tapetą, tłem dla popisów kucharza.

W Sztuce życia toczą się rozmowy poety z samym 
sobą (z lustrem), z Mefistofelesem, Bogiem, Kolumbem, 
Odysem, Petrarką, Cervantesem...Są tu odniesienia do 
Bacha i Szopena. Pełne finezji pojawiają się wiersze 
adresowane do współczesnych poetów. Poetów-przyja-
ciół autora. Esencję tych dywagacji o wspólnie przeży-
wanych tematach i wydarzeniach życia ujawnia wiersz 
do Piotra Kuncewicza. Wspaniały, jeden z najpiękniej-
szych w polskiej, a może i światowej poezji wiersz-list, 
stanowiący coś w rodzaju testamentu pokoleniowego, 
niełatwych przecież lat pojałtańskich w europejskim 
kraju, w którym literatura była długo jedynym paszpor-
tem do świata platońskich wartości, takich jak piękno, 
prawda, dobro.
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Ja, Faust, książka poetycka Leszka Żulińskiego, wydana 
w 2008 roku, nieodmiennie fascynuje. Nie tylko dlatego, 

że erudycyjne konteksty prowadzą czytelnika przez świat 
jego lektur, w których krążą tropy kulturowe na temat mitu 
kobiecości. Naznaczony grecko-wschodnim fatalizmem 
[choćby przez Bułhakowa (Mistrz i Małgorzata) czy Do-
stojewskiego (Łagodna)], w którym biologia wydaje się 
poniżać bohatera wierszy i jednocześnie, poprzez zaprze-
czenie takiego stanu rzeczy, zmuszać do mniej lub bardziej 
świadomej sublimacji, mit o imieniu Małgorzata staje się 
poetycką biografi ą współczesnego Fausta.

Jeśli szukałbym jakiejś analogii książkowej dla pro-
cesu poetyckiego, który stworzył ten zbiór wierszy, to 
najbliżej mu chyba do Twórcy J.L.Borgesa. Podobne 
inspiracje autora zbioru Ja Faust pozwalają autorowi 
na wyznanie: Tak Małgorzato, zostałem więźniem 
biblioteki, ach, co ja mówię, jakim więźniem, raczej 
od kiedy się w niej zamknąłem, otworzyłem okna na 
świat, widzę dopiero teraz przestwór, którym ogar-
niam ziemię i ziemię, która odpycha gwiazdy, widzę 
nieskończoność świata, który po przewróceniu każdej 
strony otwiera się na nowo na następnej, zamyka i 
otwiera, jakby przeźroczyste przestworza przenikały 
się bez końca w amfiladzie kosmosu…

…i J.L.Borges: Ani tego popołudnia, ani następ-
nego nie umarł sławny Giambattista Marino, którego 
jednomyślne usta sławy (aby użyć obrazu, który był 
dlań drogi) okrzyknęły nowym Homerem i nowym 
Dantem, lecz nieruchome i bezgłośne zdarzenie, które 
wtedy nastąpiło, rzeczywiście było ostatnie w jego ży-
ciu. Syty lat i chwały, umierał w szerokim hiszpańskim 
łożu o rzeźbionych kolumnach. Nietrudno wyobrazić 
sobie w pobliżu pogodny, spoglądający na zachód 
balkon, a później marmury, laury, ogród, którego 
rozmaite poziomy odbijają się w prostokącie wody. 
Jakaś kobieta wstawiła do wazonu żółtą różę: on 
szepce nieuniknione w tych warunkach wiersze, które 
szczerze mówiąc, jego samego już trochę nudzą:

Purpura ogrodu, wspaniałość trawnika
Gemma wiosny, oko kwietnika...
Wtedy nastąpiło objawienie: Marino ujrzał różę, 

tak jak Adam mógł był ją ujrzeć w Raju i poczuł, 
że istnieje ona w swojej własnej wieczności, nie w jego 
słowach; że możemy mówić o jakiejś rzeczy lub opie-
wać ją, ale nie możemy jej wyrazić i że wysokie, 
wspaniałe tomy, tworzące w jednym z rogów sali 

Jacek Sojan

Leszek Żuliński studiuje 
pępek Małgorzaty

(pomiędzy krasomówstwem a erudycją)

złotawy półmrok, nie są ( jak to wyśniła jego próż-
ność) zwierciadłem świata, lecz tylko jeszcze jedną 
rzeczą do tego świata należącą. Tego olśnienia do-
znał Marino w przeddzień śmierci: może Homer i Dante 
również go doznali.

Z jednej strony wspólna twórcza pożywka lekturo-
wa, z drugiej nienasycona pogoń w roztrząsaniu prob-
lemów przemijania i nieśmiertelności, trwania i śmierci, 
czasu i zapomnienia. A przede wszystkim poddanie 
się kreatywnej namiętności i pożądania dla tego, co 
przynosi życie wraz z kobietą i starością.

Leszek Żuliński nawiązując tytułem tomu do pier-
wowzoru Goethe’go buduje podmiot świadomy kon-
sekwencji swoich zachowań. To ktoś doświadczony 
życiowo, oczytany. To ktoś zmierzający drogą między 
wiedzą a mądrością, między dojrzałością a starością, 
do wyartykułowania bolesnej prawdy o niezaspoko-
jonym pragnieniu doświadczania jednakowo wiedzy 
jak i życia. Faust Żulińskiego to po prostu mężczy-
zna i artysta, którego dotknął furor poeticus, rodzaj 
krasomówstwa, dosłownie i w przenośni, skoro sam 
twórca tomu przyznaje, że napisał te wiersze w iście 
szatańskim impetem... w ciągu niespełna roku…

Przypomnijmy tutaj, że swojego Fausta Goethe 
pisał sześćdziesiąt lat (!), a Faust Żulińskiego zwierza 
się, że właśnie dobiega sześćdziesiątki. Hermeneu-
tyka idąc tym tropem stara się podkreślić takie nie-
oczekiwane powiązania. Sześćdziesięcioletni Faust 
Żulińskiego to jakby klon Fausta Goethego, wędru-
jący współcześnie wśród sprzecznych namiętności 
pomiędzy hedonizmem a transgresją.

Ten zbiór już od pierwszych wierszy zakłada inter-
tekstualną grę wątkami i toposami. Dlatego bohater-
ka pierwszej części zbioru pod tytułem Jej wiosenność 
– Małgorzata – ma rysy wielu jej imiennych odpowied-
ników lekturowych i kulturowych, przywołanych a to 
z literatury, a to z dzieł muzycznych czy z malarstwa. 
Pomiędzy erudycją, lubieżnością a krasomówstwem 
rozgrywa się wierszowana opowieść o opętaniu kobie-
cością, o pożądaniu. Obok rozbuchanej zmysłowości 
na miarę obrazów Rubensa, filmów w rodzaju Emma-
nuelle, obok erotycznej huśtawki nastrojów, szalejącej 
wyobraźni podbudowanej tłem europejskich miast i 
ich kulturowego dziedzictwa, pojawiają się kojące 
pejzaże Beskidów. A wszystko to zanurzone w subtelnej 
obserwacji psychologicznej odnoszącej się do boha-
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Faust pisze do Piotra Kuncewicza

Pytasz mnie o braterstwo krwi, wspólny rytm serca,
lęk w oczach, źródło i powód pragnienia, skowyt
wyrywający się każdej nocy w rozmowach z sufitem,
pytasz, dlaczego na widok gładkiej skóry i rześkiego 
powabu
Małgorzaty mdlejemy w środku siebie
z zachwytu i wściekłej niemocy,
nagle wyrasta w nas dwudziestoletni chłopiec
biegnie ku niej i uderza głową w mur
głuchego ciała.

Odpowiedź, Piotrze, jest prosta:
od kiedy staliśmy się wyznawcami prawdy i piękna,
pozyskaliśmy zdolność wzruszenia się zachodem słońca 
nad winnicami Badenii,
zdolność do zapłakania nad butwiejącym jeżem
znalezionym w zakątku jesiennego ogrodu,
zdolność niemego zachwytu kształtną głową flaminga, 
która nagle okazuje się dłonią tancerki sięgającej po 
rąbek szyfonowej
kryzy,
od kiedy zrozumieliśmy, że zrywając jabłko z jabłoni,
niszczymy wszechświat jabłka, a zjadając je,
trawimy rajski owoc i wkraczamy
w zastygłą rzekę Mitu,
nie mogliśmy już potem
od tych wszystkich wielkich i małych zdarzeń
powrócić do siebie, cieszyć się sobą, sycić
w lustrze; nasza skóra była jak zdjęta z nosorożca,
elephantiasis cielska raził nieociosaną bryłą,
wszystko w nas krzyczało odrażającym uwiądem
zapomnianej młodości.

Ale byliśmy przecież już wtedy władcami królestw,
opasłe księgi meblowały nasze wnętrza,
ich safian gładził bunt i obyczaj, jakie zbieraliśmy 
latami
w borach żywota, świat rozsupływał przed nami swoje 
rozdroża,
dorzecza wielkich mitów znajdowały ujście w deltach 
słów,
legenda Europy kładła się przed nami brzuchem do góry 
jak potulna lwica
i tylko jedno okazało się nieosiągalne:
pępek Małgorzaty,
to magiczne epicentrum świata,
w którym chcieliśmy jak w studni Artemidy
znaleźć cudowne orzeźwienie,
nie wiedząc, że bierze nas w swoje ręce
zimna dawczyni nagłej śmierci, syrena faustów,
frigida zenitu wzywająca w sam środek kipieli
i pożerająca nas kawałek po kawałku jak harpia,
która wyrywa rybki życia z wód płodowych
nadziei.

Łączy nas, Piotrze, to samo,
to samo aż do znudzenia dzieje się bez zmian,
od praczasów, epok, pokoleń budujemy gmachy wie-
dzy,
ustawiamy słowo na słowie,
warga nam drży z przejęcia, gdy natrafimy na samo-
rodek
metafory, stukaratowy symbol, kryształowe przesłanie,
ale żaden poryw sztuki, żaden wysiłek dnia nie jest 
nic warty,
jeśli pod wieczór nie możemy wrócić do łona niewia-
sty,
zwinąć się w embrion, zasnąć chłopięcym snem,
by rano obudzić się do nowego czynu.

Dlatego starzejemy się, wiotczejemy,
ręce nam opadają,
świat z nas odpływa,
Małgorzaty za naszymi plecami
kreślą sobie palcem kółka na czole
i puszczają się z efebami,
z którymi płodzą nowych faustów,
a zamroczony los zatacza się od ściany do ściany
da capo al fine

Leszek Żuliński; Ja, Faust, Wydawnictwo „Nowy 
Świat”, Warszawa 2008.

W roku 2008 ten tom otrzymał nagrodę XXXI Mię-
dzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu za 
„najlepszy tomik poetycki roku”. W roku 2014 tomik został 
w całości przetłumaczony przez Wierę Winogorową 
na język rosyjski i wydany we Francji przez Association 
Franco-Européenne de Littérature.

JACEK SOJAN
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Celebryci
ktoś kiedyś powiedział:
„naród wybrany” 
i ktoś te słowa wziął na serio. 
i postanowił wyróżnić,
tatuując przedramienia i naszywając 
sześcioramienną gwiazdę na pasiastych koszulach. 
można by rzec – celebryci.

a potem jeszcze, ktoś chciał sprawdzić 
w czym są lepsi.
i zgromadził wybranych w jednym miejscu,
by obserwować 
jak wraz z dymem gaśnie świadomość, 
że nie tylko Chrystus
potrafił chodzić po wodzie.

Chleb
cokolwiek znaczą słowa
napisane kredą na ścianie
„Żydzi do gazu”
w sklepie u Izaaka kupuję
oliwę, mąkę pszenną
oraz zapałki

wieczorem rozpalimy w piecu
i upieczemy chleb

dla wszystkich

Filozofi a trwonienia
i nic ponad kolejny 
bieg tej samej rzeki. nieuchwytny 
oddech podróżujących pośród ziarenek 
piachu w szkarłatnych pęcherzach. 
z plusem, z minusem, z całą tą filozofią 
trwonienia i egzaltacją przemijania. 
jakby nie było innej legendy 
o World Trade Center, Biesłanie, 
czy londyńskim metrze. 
tylko kolejna 
o Aleppo, w którym codziennie rozdają ogień, 
by nakarmić głodnych.

Legenda
nad Hiroszimą mgła. unosi się
propaganda sukcesu. świat wytapia 
w blasku „Little Boy” kolejny,
popromienny dzień. krematorium,
do którego trafia się przypadkiem
przez otwarte okna i drzwi. wpada
i zanurza jak znicz olimpijski. i płonie
testament ludzkości, gdy nieświadomi
śpieszymy ulicami Nagasaki
trzymając się za ręce.
wprost za siebie.

Reminiscencja
tamtego dnia w Lüderitz*
byliśmy jak iskrzące galaktyki 
w ciągłym przesileniu atomów i fal
w neurotycznym pobudzeniu błękitu
wierzyliśmy w czystość
rasy i panów

aż poniosły nas rzeki jak ślepych 
posłańców o woskowych twarzach 
z opium w żyłach zamiast krwi
sączyliśmy darwinowską teorię
o podludziach

tam na Shark Island* rozrzutnie
karmiliśmy morze czarnymi perłami 
poselstwo czasu bezwzględnego 
niesione w dziobach gołębi niepokoju

* Lüderitz – miasteczko w Namibii 
* Shark Island - w latach 1904-1908 istniał tam nie-
miecki obóz koncentracyjny dla członków plemion 
Herero i Nama

tęcza
bywają takie dni bezchmurne
w kolorze tęczy kiedy dzieci 
i geje puszczają latawce i mydlane
bańki na Placu Zbawiciela

i bywają też inne
podczas których beztrosko 
przy salwach śmiechu unosi się 
karuzela by wysoko znad ziemi 
inni mogli podziwiać płomienie

Wino
bracie po drugiej stronie muru
wysuń cegłę podam ci flaszkę wina
z najlepszych winogron 
dojrzewających na wzgórzu Moria
i z najczystszej wody Jordanu

wypijemy za Arkę Przymierza
jak za dawnych czasów
w blasku księżyca skruszymy kamienie
i zasypiemy wszystkie pęknięcia
 
bracie po drugiej stronie muru
zanim wzejdzie słońce flaszka będzie pusta 
a my zaśpiewamy jak wczoraj 
używając jednego języka

nowy dom
nie chciałam być ptakiem, kolorowym
zdrajcą w pożyczonych piórach śpiewać
Marsylianki. tańczyć kankana
na Polach Elizejskich. rozbłysnąć
jak gwiazda kilogramem semteksu.

nie chciałam słuchać ojca, brata
męża nie kochałam. dzieci
mieć nie mogłam ani spokoju.

w upalne popołudnie wybrałam,
kamienie mieszczące się w dłoniach
mężczyzn i kobiet.
zbudowali mi nowy dom.

bez okien i drzwi.

potem, przy szklance herbaty
mówili, że nie chciałam.

Domki z piernika
te niewinne zabawy na przedmieściach
przyzwoitości. te tłumione
pieśni nocnych kolibrów. jak skowyt
rozcinanej blachy. i skóry
pomiędzy udami. wyrosły konwalie
jak zeszłej zimy. w szklance wódki.
w domkach z piernika. leżą 
lukrowane serca i włochate zwierzę
z rozpalonym prąciem

Wizjoner
wyrastanie z betonowych ścian
definiuje pewien stereotyp;
dresowe wdzianko w narodowych barwach,
dwudziestoletni passat (garażowany!), plazma.

w pokoju, w kuchni
czasem w kiblu, gdy nabieram
wody w usta, puchnę i wypływam
poza margines społecznej użyteczności.

potem dryfuję pomiędzy piętrami,
by o czwartej nad ranem
braillować na wycieraczce
w poszukiwaniu wejścia.

za drzwiami narasta dzieciopranie.
wkładam palec do oka
i staję się wizjonerem
przez dziurkę od klucza.

Dagmara Kacperowska
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EDYP
A więc bez wiedzy rodziców poszedłem
Do świętych Delfów, a tu mi Apollo
Tego, com badał, nie odkrył; lecz straszne
Za to mi inne wypowiedział wróżby,
Że matkę w łożu ja skalam, że spłodzę
Ród, który ludzi obmierznie wzrokowi,
I że własnego rodzica zabiję.

KAPŁAN
Choć więc my ciebie nie równamy bogom,
Ani te dzieci, siedliśmy w tych progach,
Bo ciebie pierwszym mienimy wśród ludzi,
Wśród ciosów życia i wśród nieba gromów.
Tyś bo przybywszy, gród stary Kadmosa
Od strasznych ofiar dla Sfinksa[12] wyzwolił,
Nic od nas wprzódy się nie wywiedziawszy,
Ni pouczony; nie, z ramienia bogów
Dałeś nam życia ochłodę i ulgę.

JOKASTA
Wiedz więc, że Lajos otrzymał był wróżby,
Nie od Apolla, lecz od jego służby,
Iż kiedyś śmierć go z rąk syna pokona,
Co zeń zrodzony - z mojego łona.
A wszakże jego, jak wieść niesie, obce
Zabiły zbiry w troistym rozdrożu.
A to niemowlę, gdy trzeci dzień świtał,
Przebiwszy u nóg kosteczki, wysadził
On ręką obcą gdzieś w górskich ostępach.
I tak Apollo nie dopełnił tego,
By syn ten ojca powalił, ni groźby,
Że Lajos legnie pod syna zamachem. 

EPIFANIE 
 
To wydarzyło się w epoce mitologii. Tak twierdzą 

szamani. Nigdy nie istniał Homer, nie istniała Troja, 
Mykeny ni Knossos a Wojny Trojańskiej nie było. Mity, 
wyłącznie mity. 

Spisuję rozmyślania w początkach drugiego ty-
siąclecia, w erze neobarbarzyńców. Czuję w ustach 
i oczach ziarna krzemionki. Od pustyń Afryki khamisin 
pędzi hordy Ludów Piachu. Niebawem ich Słońce 
stanie się naszym Bogiem. Smok przekazuje władzę 
Bestii 

PROLEGOMENA

W roku 1887 Heinrich Schliemann, obywatel pruski 
trudniący się międzynarodowym handlem śledziem 
tudzież bankowością ale przy tym genialny archeo-
log-amator wsławiony odkryciem ruin Troi na tureckim 
wzgórzu Hissarlik, węszy na Krecie szczątki innej sta-
rożytnej cywilizacji, którą instynktownie, nader słusz-
nie określił mianem kreteńsko-mykeńskiej. Penetrując 
wzgórze Knossos, Schliemann w zwałach gruzu do-
strzega potwierdzenie swoich domniemań a będąc 
bogaty jak Krezus, pragnie zakupić interesujący go 
teren, naonczas porosły oliwkowym gajem. Greccy 
właściciele z wielkimi oporami godzą się na sprzedaż 
terenu za bajońską cenę 100.000 franków, którą po 
długich negocjacjach obniżają do 40.000. Umowa 
wymienia 2500 drzew oliwnych, z których po zbiorach 
Schliemann ma zamiar powetować sobie wydatek. 
Gdy nadchodzi czas sfinalizowania umowy, archeo-
log z germańską precyzją przelicza każdy pniaczek. 
Wyszło mu, że Grecy nie tylko chcą go oszwabić na 
1612 drzew, ale w dodatku podzielili ziemię inaczej 
niż ustalono. Prusak, wzburzony cygaństwem oszukań-
czych Greków, rozsierdzony wyjeżdża z Krety. 

Na szczęście dla ludzkości, w roku 1899 w miej-
sce niemieckiego archeologa-amatora przybywa z 
Dumnego Albionu Arthur Evans, wprawdzie też ar-
cheolog-amator jak Schliemann, lecz wykształcony w 
Harrow, Oksfordzie i Getyndze a w dodatku - zbrojny 
w tytuł kuratora oksfordzkiego Ashmolean Museum. 
Obecność Evansa na Krecie nie jest przypadkowa. 
Zafascynowany nierozszyfrowanymi znakami na ar-
tefaktach pochodzących z Krety, za wszelką cenę 
pragnie odnaleźć szczątki cywilizacji, która to pismo 

stworzyła. Ten energiczny gentleman ma gdzieś oliw-
kowy drzewostan; pożycza od swego ojca, sir Johna 
Evansa, wybitnego geologa i uznanego archeologa, 
astronomiczną naonczas kwotę 5 tysięcy funtów (dziś 
ok. 250 tysięcy) i wykupuje wszystkie działki kryjące 
wzgórze Knossos. Teraz, dziarsko naciskając beret 
chwyta za szpadel i... wchodzi do historii światowej 
archeologii. Po kilku dniach kopania odkrywa ruiny 
pałacu o powierzchni ponad 2,5 hektara a w nim 
- liczne artefakty świadczące o niesłychanie wysoko 
rozwiniętej kulturze odkopanej cywilizacji. Dodajmy, iż 
nieco później pod pałacem odkrył piwnice-labirynty, 
którym przypisał rolę składów-magazynów. 

Znalezione tam pitosy i wspaniale zdobione dzbany 
mogły pomieścić ok. 70 tysięcy litrów oliwy, zboża lub 
wina. Wyższy poziom tworzyły liczne pomieszczenia 
oddzielone od siebie ściankami. To właśnie ten mocno 
zagęszczony układ ścianek działowych, wielu arche-
ologom nasunął skojarzenie z labiryntem. Niektórzy 
z nich twierdzą, że pomieszczenia były wyłącznie 
magazynami, niejako „przy okazji” pełniąc funkcje 
gospodarczo-produkcyjne, czego dowodzić mają śla-
dy warsztatów garncarskich i kamieniarskich. Zupełnie 
inaczej rolę pałacu w Knossos i jego podziemi określił 
Hans Georg Wunderlich. Opierając się na swoich 
badaniach z zakresu logiki, geologii i archeologii po-
równawczej, w książce Tajemnica Krety forsuje tezę, 
iż wszystkie wielkie kompleksy pałacowe na Krecie, 
Knossos nie wyłączając, w epoce minojskiej pełniły 
funkcje ośrodków kultu zmarłych. I choć tezy Wun-
derlicha początkowo napotkały silny sprzeciw środo-
wisk naukowych jako nadto wydumane, to  niektóre 
jego argumenty są obecnie przez wielu naukowców 
uznawane za sensowne. Jak zwykle, gdy spiera się 
stu uczonych, znajdziemy sto zdań i hektolitry pia-
ny i nie ma mowy o „jedynie słusznej” odpowiedzi. 
Wspomnę, że najświeższa teoria mówi, iż Knossos w 
ogóle nie było pałacem a na słynnym wapiennym 
tronie nie zasiadał król czy duchowy przywódca ludu 
kreteńskiego. Ciekawa teza. 

Czym zatem wedle nowowierców były zabudowa-
nia odkopane przez sir Evansa? Wedle nowowierców, 
Knossos nie było pałacem ni zamczyskiem króla, tylko 
kompleksem o przeznaczeniu wyłącznie religijnym, 
rodzaj starożytnego Watykanu. I może tak właśnie 
było, lecz głosicielom tezy proponuję, by znaleźli nie-
co bystrzejszą odpowiedź na szalenie proste pytanie: 
kto zasiadał na wapiennym tronie? Bo jakkolwiek 
byście go nie nazwali, skoro zasiadał na jedynym 
tronie znalezionym w budowli, to był kimś najważ-
niejszym. W owych wiekach, podobnie jak w dalece 
późniejszych, samowładny kapłan pełnił funkcję króla, 
zaś dom w którym mieszkał – był i świątynią i jego 
pałacem, głąby!

A więc, czy labirynt istniał w rozumieniu takim, jak 
dzisiaj go pojmujemy? Cóż, czy był to wyłącznie skład 
pitosów na wino i oliwę czy też magazyn a zarazem 
kompleks religijny, w którym dokonywano rzezi przy-
wiezionej z Aten daniny ludzkiej - ustalić nie sposób, 
bo jak zawsze w przypadku historii splątanej z mitami, 
mamy więcej niewiadomych niż pewników. Za teorią 
składania boskiemu bykowi ofiar z ludzi i za istnieniem 
labiryntu przemawiają monety z brązu wykopane na 
Krecie oraz niezliczone ilości wyobrażeń Minotaura, 
labiryntu i opisanych wyżej salt nad byczymi rogami. 
Czy jestem „z tych”, którzy twierdzą iż w każdym micie 
tkwi ziarnko prawdy? Tak, jestem „z tych.” I stanowisko 
podtrzymuję, gdyż istnieją niepodważalne dowody 
w postaci monet z wyobrażeniami byko-człowieka 
i labiryntu, piwnicznego składu-labiryntu, szczątków 
ofiar z ludzi w podziemiach-labiryncie i śmiercionośne 
labrysy. Od razu czujemy jak atmosfera się zagęszcza. 
A skoro niektóre fakty są potwierdzone, czy możemy 
na ich podstawie domniemywać, że Minotaur ist-
niał naprawdę? Mimo ogromnych zasług dla rozwoju 
wszelkich nauk i dokonanych wynalazków (za przykład 
weźmy słynny antyczny „komputer”, znany dziś jako 
Mechanizm z Antykithiry), Hellenowie nie opanowali 
sztuki manipulowania genami. A skoro tak, nawet 
przez chwilkę nie spekulujmy, czy aby Minotaur nie 
był czymś w rodzaju owieczki Dolly sklonowanej z 
jajeczka Pazyfae-mamy i DNA byka-taty. Być może 
my, Polacy, jesteśmy najbardziej durnymi cepami no-
woczesnej Europy, ale przecież nie aż tak durnymi, by 
wierzyć że Minotaur istniał. Nie istniał, jak nie istniały 

centaury, armia wyrastająca ze smoczych zębów, 
harpie i gorgony. 

Kretenki adorujące święte byki nie były (jak chcia-
łoby wielu) zoofilkami, lecz kapłankami państwowej 
religii a najważniejsza z nich - żoną władcy-kapłana. 
Prawdopodobne tym bardziej, że do dziś nie wiadomo 
czy imię „Minos”, było imieniem jednego tylko władcy 
z dynastii rządzącej wyspą, czy tytułem królewskim 
nadawanym kolejnym królom-kapłanom władającym 
Kretą. Jak zwykle, wiemy tyle co nic. Nic, ale jakże 
naukowo brzmiące! Minos-król wprawdzie mógł so-
bie na żonę wybrać pannę-zoofilkę ale, co bardziej 
prawdopodobne, pojmował kapłankę państwowej 
religii opiekującej się kultem świętego Byka-Minotau-
ra. Bo jeśli nie, skąd w ogóle sedno mitu o kobiecie 
pokładającej się z bydlęciem? 

PIĄTY AKT 

Jest późne popołudnie owego sierpniowego dnia, 
w którym pogrążona w transie Wyrocznia, o poranku 
wypuściła strzały słów zawistnego losu. Słowa straszli-
we, iż książę Edyp matkę swą w łożu pokala płodząc 
z nią ród, który ludzkiemu obmierznie wzrokowi i że 
własnego rodzica zabije. Czy słysząc wyrok, zadał 
sobie pytanie, które dwa tysiąclecia po nim falom 
morza wykrzyczy inny zrozpaczony książę, niedości-
głe Być albo nie być? Pewności nie mamy. Mamy 
pewność innych jego poczynań: nie wróci do matki 
i ojca władających Koryntem. Rusza ku Tebom. 

Więc późne popołudnie dnia, w którym pełen 
trwogi, oślepły od łez Edyp, na obrzeżach Delf po-
gryza kozi ser, owsiany placek i garść oliwek. do-
pełniając posiłek wodą ze strumienia. Dodajmy trel 
niewidocznego skowronka, żywiczny aromat pinii i 
dalekie porykiwanie jedwabistego bydła. Masując 
obrzękłe kostki nóg, rusza niespiesznie; przed nim wiele 
dni marszu rozżarzonymi górami, pełnymi wąwozów 
i gadzich szczelin. Otuchy doda mu pika, tęgi łuk i 
miecz. Słońce świeci na czerwono.

Dzień później, ciasny wąwóz miejscem i przyczyną 
tragedii. Oto powóz wiozący dostojnego pana, które-
go sługi wzywają Edypa, by postąpił miejsca. Dobyto 
mieczy, wypuszczono strzały Śmierć z ręki księcia po-
nieśli wszyscy. Zbierając strzały, ociera miecz i groty 
z krwi. Stojąc nad dymiącym ścierwem arogantów, 
Edyp nie wie, że oto zgładził swego prawdziwego 
ojca, szlachetnego Lajosa, pana Teb. Dopełniło sie. 
Dostrzega cienie orłosępa i kruka. 

- W  drogę!
 
CZASOPRZESTRZENIE PANTA REI

Kupcy-żeglarze farbowali włosy i brody, perfumo-
wali ciała i malowali twarze, rozsiewając zapach pa-
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czuli i tymianku a pod osłoną nocy, w migotliwym 
pełzaniu kaganków oliwnych lampek, tłustymi jak 
serdelki palcami rozsupływali mieszki wąchając i licząc 
zarobione talenty, miny, sykle, statery, drachmy. I 
śmiercionośne obole dla Charona. przewoźnika dusz 
przez Acheron, choć mówią, że przez Styks, rzecz bez 
znaczenia. Gładzili wonne brody trefione w misterne 
pierścioneczki, loczki i świderki, licząc zachłannie i 
pieszcząc chciwym wzrokiem drogie kamienie, sztabki 
elektronu, srebra i złota z całego obszaru Mediterran-
eum, gdzie hoplita ich odcisnął ślad sandała swego, 
jak stempel mincerza na sztabkach. Pożerali kozie 
sery spod Olimpu i zielonych stoków Thery czy Idy na 
Krecie, przy okazji obmacując nagie piersi Minojek, 
gryząc zielone i czarne oliwki słodkie daktyle i suszone, 
lepkie figi zębami od lepkich miąższów żółtymi, jak 
bursztyn a bryłki jantaru, ma się rozumieć po cenie 
złota, dostarczały im karawany skośnookich kupców 
z krainy Katai. Ma się rozumieć, razem z belami dro-
gocennego jedwabiu, porcelaną, wachlarzami z piór 
Feniksa, kłem Elefanta i spiralnym rogiem jednorożca. 
A ciągnęli do Hellady Jedwabnym Szlakiem od bez-
wodnych piasków Takla-Makan, od niebotycznych 
górskich lasów, gdzie pośród mgły dwubarwna panda 
ogryza pęd bambusa. 

Kroczyli powolnie acz nieubłaganie z niezmie-
rzonego cesarstwa Zhongguó, świata ich pępków i 
ciągnęli nieśpiesznie lecz pewnie, przez Persję, ziemie 
Massagetów, Tartarię i stepy pra-Ukrainy albo pusztą, 
graniami Karpatów, kędy Hunowie grasowali i da-
lej, puszczami pra-Czech i pra-Polski, aż do brzegów 
siwopopielatego Βαλτική θάλασσα tam, na dzikiej 
północy morderczych Gotów i leniwych, wiecznie 
zapijaczonych Słowian, taa... Zmyślni byli ci Chińczycy, 
wymyślili papier, druk, porcelanę i? i parasolki. Aku-
punkturę i latawce... i...? Ano jasne, proch! i prochem 
zostali pobici przez Tatarów czy Mongołów. Równi 
chciwością perskim i helleńskim sodomitom, docierali 
Jedwabnym Szlakiem na baktrianach, dromaderach 
toczących pianę i żółtych konikach, do cynowos-
rebrnych Brytów, gaelickodębych Celtów i dalej, w 
głąb mrocznych lasów Germanii, aż nad siwe skan-
dynawskie fiordy dwurogich Wikingów, którzy nigdy 
nie nosili na hełmach rogów, bo to od kostiumów 
do Walkirii Wagnera czy czegoś tam. Cyna, jantar, 
niewolnicy. - Bierzecie jak leci, Żółtki? Brali jak leciało 
a od nich brali Grecy. A doskonałe greckie wina z 
Chios i Cypru? A doskonałe greckie wina z Chios i 
Cypru, Grecy sami sobie zwozili na pentakonerach 
z wielkim białym okiem na burtach. Podobno mieli 
doskonałe wina. A niewolnicy? A niewolnicy z Egiptu, 
Nubii i reszty terra leonem a nawet z Erynu i Brytanii, 
no a potem te targowiska nagich, poniżanych ciał. 
Ateny, Mykeny, Sparta, Megara, Korynt, Efez... Tych 
do kamieniołomów, tych do kopalni złota, srebra i 
zabójczych pokładów ołowiu i rtęci w Tesalii. A tam-
tych? Tamtych? A tamtych do katorżniczej pracy 
na galerach. smagani batami. Ale kobiet nie bili, 
żeby nie uszkodzić cennej skóry. O runowłose dziew-
czyny, strzeliste jak cedry Libanu! Jedne do kuchni i 
pralni, inne do burdeli. A najlepsze kąski? Najlepsze, 
najpiękniejsze, wyłącznie dla własnej przyjemności.  
W czasach Sokratesa musiało strasznie śmierdzieć 
w tych Atenach. No ale to jasne, przecież nie mieli 
kibli i żadnej tam kanalizacji. Rynsztoki. Szczyny i gów-
na wylewali z dzbanów przez okna, wprost na łby 
perypatetyzujących filozofów, więc można się było 
nielicho pośliznąć na niejednej doktrynie. Wyobrażam 
sobie ten smród. Podobno Archimedes też śmierdział. 
Całkiem niezła perfuma dla gaju, gdzie Platon o sześć 
stadiów od Aten usadowił Akademos, by pod Olimp 
wzbijał się odór wiedzy in odore sanctitatis. 

- Jak tam trafić, dobry panie? 
- Idąc na północny wschód aż za teren Polis, doj-

dziesz do położonego nad rzeką Kefisos pięknego, 
platanowego gaju poświęconego Akademosowi, 
mój synu. 

Pyrrus? A kiedy to było? Chyba w dwieście sie-
demdziesiątym którymś to było, zdaje się. W tym sa-
mym, zdaje się, w którym pod Bitola, Celtowie czy 
Dardanowie zaciukali syna Eurydyki, Ptolemeusza Ke-
raunosa o błyskawicznym przydomku Piorun. A miało 
być zwycięstwo. Zależy jakie. Pyrrus. Jak im pod tym 
Auskulum powiedział? - Chłopaki! Jeszcze jedno takie 
zwycięstwo a będziemy mieli przesrane... Zdaje się że 
poślubił Antygonę. Nie Sofoklesa, tylko córkę Filipa i 
Bereniki. Była potem pasierbicą Ptolemeusza Sotera, 
którego dzieci od dzieciństwa miały przechlapane u 
bogów. Tak, ją poślubił. Oj nie wyszło mu na dobre to 
małżeństwo, oj nie, bo te stare suki Μοῖραι zamieszały 
mu we łbie tak samo, jak później Makbetowi. Że nie 
tknie Makbeta żaden cios morderczy, póki las Birnam 
ku dunzynańskiemu wzgórzu nie pójdzie walczyć prze-
ciw niemu... Casus Lizandry. A w Argos rzucił przeciw 
Macedończykom piesze zastępy walecznych, najeżo-

ne włócznią, mieczem i testosteronem i pchnął czar-
nogrzywą konnicę, drwiąco rżącą ze śmierci a padł, 
kiedy dostał w łeb zwyczajną, no jak pragnę zdrowia, 
zwyczajną grubopaloną dachówką, którą rzuciła w 
niego jakaś starucha, podobno sama Demeter. Co 
za absurd! No ale przedtem, dla porządku wkłuto mu 
w bok czubek sarisy, bo jak mawiają Eskimosi sicher 
ist sicher. Tak,.. Pyrrus-bohatyr... zawsze w pierwszym 
szeregu, złoty hełm z purpurową kitą, złoty pancerz, 
nagolenniki i obowiązkowo spiżowy jajowór. Tak go 
widzę. Wyczuwał rzeź skurczem moszny? Bardzo być 
może. W każdym razie łbem i trzonem szyi zapłacił 
za brawurę i śmiercionośną pomyłkę swoich genera-
łów. No ale wygrał chwalebną i wiekopomną śmierć 
herosa. Straszny kutas. Powiadają, że go dobił i zde-
kapitował wolny najmita, niejaki Zapyros. No zaraz.., 
No zaraz zaraz zaraz! Jak to: Archimedes śmierdział? 
No jak śmierdział, skoro podobno to swoje prawo 
Archimedesa odkrył w łaźni, zanurzony w cieczy po 
szyję archimądrego ciała, które tyle traciło, ile wa-
żyła woda, więc jak? Ciekawe, cholernie ciekawe. 
Historia... Więcej w niej plotek z magla niż historii. 

SFINKS

KAPŁAN
Wśród ciosów życia i wśród nieba gromów.
Tyś bo przybywszy, gród stary Kadmosa
Od strasznych ofiar dla Sfinksa wyzwolił,
Nic od nas wprzódy się nie wywiedziawszy,
Ni pouczony; nie, z ramienia bogów
Dałeś nam życia ochłodę i ulgę.

Bez Sfinksa los Edypa nie miałby sensu. Bez Edy-
pa, istnienie Sfinksa byłoby bezzasadne. Na ścieżce 
wiodącej do tebańskich bram spoczywa ona, Sfinks, 
sprowadzona przez Herę z Etiopii. Zapamiętajmy waż-
ne: potwór o uskrzydlonym ciele lwa z ogonem za-
kończonym łbem gada a twarzy i piersiach kobiety, 
w istocie jest kobietą. W igraszce bogów z losem 
Edypa, postaci żeńskie odgrywają pierwszorzędną 
rolę: Hera. Pytia, Merope i Jokasta, 

Sfinks, personifikacja losu najgorszego z możliwych, 
czeka Edypa od wielu dni. Jest w zmowie z Hera: jej 
kruki i orłosępy śledzą wędrówkę ofiary. Zna więc 
każdy jego krok; Z braku innych rozrywek, ten pomiot 
Echidny i Orthrosa zabija nudę zabijaniem wędrow-
ców, którzy nie rozwiążą jego zagadek 

- Co to za zwierzę, które rano chodzi na czte-
rech nogach, w południe na dwóch a wieczorem 
na trzech? Nie wiesz, nie umiesz odpowiedzieć? A 
to odgadniesz: kim są siostry, z których jedna rodzi 
drugą a druga pierwszą. Kim są siostry?

Na spopielonej ścieżce staje brudny, umęczony 
wędrowiec z łukiem, podróżną piką i mieczem. Chla-
mida na nim wystrzępiona, spryskana krwią. Daleko 
przed nim, za Sfinksem, widzi propyleje Teb. 

- Zwierzę, o które pytasz, to człowiek, mówi. Bo 
człowiek chodzi rankiem swego życia na czworakach; 
gdy dorośnie jest dwunożny a na starość o życia wie-
czorze podpiera się laską, jak trzecią nogą. A siostry? 
Pierwsza siostra to Dzień a drugą siostrą jest Noc, 

Odpowiedział, więc zgodnie z wyrokami bogów 
Sfinks musi umrzeć. Nie wiemy, czy rzucił się w prze-
paść do której tylu strącił podróżnych, gdyż aoidowie 
niezachwianie twierdzą, iż w szale wściekłości pożarł 
sam siebie, jak Uroboros. Inni, równie pewni swego 
dowodzą, że to Edyp kopniakiem zrzucił monstrum 
na kamieniste dno wąwozu i dobił sztychem. 

Jest zmierzch tamtego sierpniowego dnia, w któ-
rym ocierając zroszone potem czoło książę Koryntu 
rusza ku propylejom bram miasta, by zasiąść na jego 
tronie. 

TELEOLOGIA

Jak rozliczne strumienie bezgłośnym Thálatta! 
Thálatta! suną ku morzu, tak rozliczne motki rozsu-
pływanej przędzy losów Edypa wiodą do Antygony. 
Powiedziano, że bez Sfinksa los Edypa nie miałby 
sensu. Bez Antygony, los figur tej gry nie zostałby 
dopełniony. Albowiem nic nie staje się bez przyczy-
ny. Oto zamysł i cel bogów: dole i niedole dramatis 
personæ kazirodczego związku w osobach Polinika, 
Eteoklesa, Ismeny i Antygony, ustanowią a rebours 
etyczny fundament europejskiej cywilizacji, imperatyw 
kategoryczny. Dwadzieścia dwa wieki później pojmie 
go mizogin, pederasta i filozof, syn rymarza Johanna 
Georga i Szkotki-rymarzówny Anny Reginy - Immanuel 
Kant z Königsberg, Wznosząc nieodłączny parasol, 
wypowie dojmujące - Niebo gwiaździste nade mną 
i prawo moralne we mnie.

Imperatyw Sofoklesa mógł zaistnieć jedynie przez 
antytezę. Pożywką mu historia Tebańczyka z jej po-
twornościami: dzieciobójstwem, ojcobójstwem, ka-
zirodztwem, zdradą i bratobójstwem. Sofizmat? Te-
leologia bardziej, pełno jej w mitach, podobnie jak 
mnogość splecionych w zgrabne sylogizmy losów 
postaci starogreckich dramów Eurypidesa, Sofoklesa 
i Ajschylosa. Stworzyć najpotworniejsze Zło, by z jego 
czeluści wydobyć kwintesencję Dobra. 

ANTYGONA
    Nie Zeus przecież obwieścił to prawo,
    Ni wola Diki, podziemnych bóstw siostry,
    A nie mniemałam, by ukaz twój ostry
    Tyle miał wagi i siły w człowieku,
    Aby mógł łamać święte prawa boże,
    Które są wieczne i trwają od wieku,
    Ze ich początku nikt zbadać nie może. 

W ten sposób możecie rozważać różne związki 
23 liter... 

SŁAWOMIR MAJEWSKI
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Bohdan Wrocławski

Poszukiwacze złota
Pewnego dnia spotkałem poszukiwaczy złota
Pełno ich teraz biegają wzdłuż podmiejskich śmietników
Krzyki radości przemieszane słońcem i odorem
Umierających skowronków

Wieczorami opowiadają historię Hioba

Podobno bywa wśród nich zachęca ruchem dłoni
Do odchodzenia

Jest obojętny
Wobec wszystkiego co ma smak wyrafinowany
Pełen artystycznych uniesień i wzruszeń
Bardziej wypełniony naszymi oddechami
Niż przyległy horyzont

tak jak obojętna bywała śmierć 
na cesarskim dworze Romanowów w ciasnych piwnicach 

z westchnieniami odbijanych od muru kul

zatem świadomi wydarzeń minionych układają złote głowy
w muślinowym zapachu starych worków po cemencie

w komnatach między marmurami fontann
spływającymi w głąb z miejskich wodociągów

piją wino
o niebieskim smaku anioła 
a później odlatują w zupełnie niezrozumiałe krainy naiwności

tymczasem przy autostradach
zapalają pierwsze światła

niebo nad nimi zgina się jak obwarzanek
grzeszne i i pełne zapalczywości

milczę

bo być może to jest mój obłęd od którego uciekam
wiecznie dziecinny
i wiecznie chcący coś odnaleźć

Ból
Ponieważ nadal jesteś w tym miejscu 
z którego powracają wszystkie listy
a ich niebieskie serca wciąż pompują czerwoną krew
głęboko aż po sam horyzont
próbuję dotknąć cię jednym z moich snów - to obojętne jakim
może tym w którym wyschnięta ziemia twarda jak mięsień atlety
wypina się w nieskazitelnej czystości górskiego śniegu
a potem dziecinniejąc
w śmiechu spada wodospadem 
aż po czubki naszych warg
znów towarzyszy jej ból
właściwie mógłbyś się z nim polubić 
zaakceptować jego człowieczeństwo
istnienie w septycznej bieli szpitala tam gdzie przy pomocy weflonów
stara się zgłębić najskrytsze zakamarki ciała
albo wtedy kiedy nurkując 
między fioletowymi falami twoich przyzwyczajeń
namawia cię ustawicznie do najdalszej podróży
pewnego dnia ulegasz mu 
przypinacie sobie wielkie skrzydła
i lecicie gdzieś w nieznane geograficznie okolice
słońce prowadzi was do ogromnej bramy
na której widnieją wycyzelowane inskrypcje najczystszych
ludzkich intencji
ktoś schowany wewnątrz
ruchem pełnym zawodowej obojętności uchyla skrzydła bramy
w smudze jasnego promienia próbujecie podróżować dalej
ty i twoje onieśmielenie
słyszysz krzyk jakby z innej strony słońca
to protestuje twój ból
pełen trwogi będący na zewnątrz ciała które przestało istnieć
zapamiętujesz ten moment w którym ciężkie wrota bramy 
zamykają przed nim każdy fragment twojej obecności
zaczynasz go podziwiać i żałować
ale nie starasz się zrozumieć dlaczego został
tam
w ciemnych chmurach kosmosu
pozbawiony oddechu i grawitacji

But z Wołynia
W roku sześćdziesiątym trzecim profe-
sor B. dał mi fragment buta
kawałek nieoczyszczonej skóry której 
geografia
wytrzeszczała się do świata oderwaną 
zelówką

z znakiem tak tajemnym że nie mogły 
jej oświetlić
wszystkie dostępne wówczas podręcz-
niki

i moja znikoma wiedza zagubiona w 
najciemniejszych zaułkach
braku chęci poszukiwań
wątpliwości

tak żyją królowie stojąc przed szafo-
tem
i  nie mając nic co mogłoby zastąpić ich wyobraźnię

pełen zdziwień odbierałem ten prezent
odczytywałem na zelówce skaleczenie struktury 
które
wyciągało dłonie w głąb mapy
pełnej blizn poznaczonej tysiącami wątpliwości

Jestem pewien jej krwioobieg zatrzymał się na sekundy
a potem spiętrzony szalonym strumieniem
rozczesywał bolesną falą przysiółki wioski
fragmenty pól

już wiem zgaduję
że księżyc w tych dniach starał się zasłonić
swoje oczy wątłymi chmurami
i
oczekiwał rychłego nadejścia dnia

tak jakby chciał uciec z książki
której okładki drżące od strachu 

zamykały jego wyobraźnię
na dziesiątki lat

Dziś wiem - każdy umiera sam

i ten którego serce pęka na granicy wszechświata

i ta
która zasłania głowę dzieci przed uderzeniem siekiery

w ostatniej chwili odczytując wykrzywioną twarz rezuna

i nic nie znaczący przecież ból
jaki w ułamku sekundy przesunął się przez cały horyzont
niczym
kolorowe szkiełka w kalejdoskopie

nawet wtedy 
kiedy jest to lipiec z sadami pełnymi dojrzewających wiśni
których rozłupana na pół czerwień
plami swą szlachetnością cały horyzont

tak trwają w nas niewygaszone ognie
trzask polan
szkła pękającego pod wpływem temperatury
w fragmentach którego
potrafimy odczytać to co najbardziej bolesne z wczoraj

milczymy zasłonięci murami miast nowoczesności
ciągle jednak ci sami
milczymy zagubieni gdzieś na polnej drodze
gdzie jakiś krzyż  opowieść otwierają szeroko drzwi
i wchodzimy do miejsc pełnych szaleństwa, śmierci, upokorzeń

wiemy zgadujemy nadal są w nas 
fragmenty fundamentów porośnięte mchami

but z literą Ł nad którym siedział szewc z Łucka
przywieźli go furmanką do Przeobraża
razem z tym który już nigdy w nim nie będzie chodził

trafił do mnie w sześćdziesiątym trzecim
z mapą pełną zakłóceń nieczytelności

Profesor B. powiedział mi
że tego dnia Święty Piotr polecił otworzyć
jak najszerzej bramy nieba
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Ostatni list Pliniusza Młodszego
Mój drogi Tacycie mimo że nadal jesteśmy nieobecni
wzdłuż naszych żył podróżują popioły Pompei i Herculanum
wieczna obojętność pozbawia nas codzienności
gestów bardziej  oczywistych niż nasze dzieciństwo
zesztywniałych od zimna dłoni wkładanych pod togę
stukotu drewnianych sandałów o bruk Forum Romanum

kwaśnego potu oblepiającego
ramiona ćwiczących legionistów

tymczasem mój wuj wpłynął statkami w mgły
ciepłe od przerażenia ludzkiego
płaczu umierających owiec
modlitw starców

w sen tak okrutny że nie było w nim nieba ziemi
tylko powietrze wypełnione śliną atakującego węża

i coraz mniej bohaterów rodziły kobiety
lądy zbliżały się do siebie
czarne lasy Brytanii pełne zgniłej zieleni
opanowały betonowe westchnienia na rogu
siedemdziesiątej drugiej ulicy Nowego Yorku
i paryskiego Montmartu

szpalty gazet huk maszyn drukarskich
podniecenie które towarzyszy nam w głębiach oceanów

wiosenne ciepło alpejskich stoków

wszystko to zaświadcza że jeszcze jesteśmy
obok najodleglejszych wspomnień

zatem pozwól mój Tacycie zapraszam ciebie
do kanału grzewczego na przedmieściach Warszawy

zaczną a w nas podróżować wszystkie mrowiska ziemi
pustynie odległe na nieznanych księżycach wszechświata
gwiazdy zbliżające do siebie swym oddechem
nasze oczy 
źródła gorączki trawiącej pustynie
i dna wysychających jezior

cisza kosmosu
w której każde bijące serce 
zawstydzone umilknie na wieczność
 
znów będziemy pili wino
o cierpkim zapachu niedojrzałych jabłek

później twoje dłonie wykrzywione artretyzmem
o opuszkach pełnych  porażek  zwycięstw
historycznych bitew których nie zapamiętały żadne kroniki

znajdą moje listy przysypane popiołami żerańskiego Wezuwiusza

będziemy je czytać wzruszeni bliskością
wszystkiego tego
czego zrozumieć ani dotknąć nadal nie potrafimy

Czytanie peryferii
Zgadzam się - moje spacery są coraz krótsze 
dochodzę do ściany lasu zawracam 
odchodzę
bo przecież gdzieś muszę odejść 
od tego miejsca porażającego mnie swoją samotnością
później czuję w ustach zapach cynamonu
mydlin
gnijących jeżyn rozkładającej się grzybni
moja dłoń wędruje do góry i w jakimś dziwnym geście
zastyga na wysokości piersi
w ustach nadal czuję smak bezbolesnej tabletki
być może ten gest wart jest mszy lub królestwa
zaczynam odczytywać wszystkie dukty ścieżynki
zaułki i ulice
prowadzące w głąb peryferii
wiedząc dobrze że nigdy nie uda mi się stąd uciec
w połowie drogi siadam na butwiejącym pniu
zupełnie niepotrzebnie próbuję zagłębić się  
w istotę dookolnej bieganiny
mrówek
doskonale zdaję sobie sprawę - one odgadują
moje istnienie na najodleglejszych krańcach miasta
alfabet ich ścieżek jest nazbyt skomplikowany
abym potrafił właściwie go odnaleźć
poczuć smak odpowiedzi na pytania
których nigdy nie udało mi się sprecyzować
nawet wobec samego siebie
Jednak dobrze wiem potrafię odgadnąć
- znów nie udało mi się odejść z peryferii
za ich niewidoczną bramą pachniały wiosenne kwiaty

trwał wieczny karnawał
artyści tworzyli dzieła
echo ich istnienia docierało do mnie
stojącego na najodleglejszym peronie przedmieścia
i ktoś w środku mnie ktoś wyjątkowo smutny
krzyczał
że to nie koniec wieńczy dzieło lecz przetrwanie
a ktoś zupełnie inny w wiecznym dyskursie
szeptał o związku puszki po coca coli z samotnością artysty
na poddaszu
pełnym zapachu farb terpentyny kurzu
wyschniętych palet 
wybrzuszonych w ustawicznej prośbie do światła 
i własnej wszechobecności
Wstaję z pnia
dochodzę do ściany lasu
Zawracam

List który nie ma adresata
Na tym zwalonym pniu leżącym na plaży w Kątach Rybackich
stale odnajduję inne pokolenia
być może pewnego marcowego dnia zabłądził tu cień
Emanuela Kanta 
widziałem jego twarz 
którą osłaniał dłonią przed słoną bryzą i kiedy otworzył
cebulasty zegarek
jakby otwierał drugą zamkniętą dla nas część księżyca

spoglądał w stronę bliskiego przecież Królewca
odnajdując w pejzażu wieżę zamku fromborskiego 
być może odgadywał ascetyczną twarz Kopernika
jego zamyślenie unerwiające nieboskłon
krużganki schody prowadzące do miejsc
w których umierała samotność mistrza

milczały krążące dookoła głowy  Emanuela mewy
milczałem i ja zagubiony na wysokiej skarpie
z lornetką przytkniętą do łzawiących od wiatru oczu
starający się odnaleźć to co zagubione w zakamarkach
najodleglejszych zdarzeń historycznych

i to co było odległe jak twoje filipiki drogi Demostenesie

Wiesz zawsze musimy znaleźć wyspę na której
nikt nie umiera
białe piaski plaż wypychają słony wiatr poza obręb naszych ciał

w pobliskich lasach sarny swoim cieniem i sprężystym biegiem
zachwycają nas
wiecznie niepokornych
nieprzystosowanych
jakby żyjących wewnątrz własnego cienia

pozbawionego radości i pożądań

Proponuję
pójdziemy wzdłuż plaży pod czujnym wzrokiem Emanuela
niech zapisze w historycznym kalendarium
każdy nasz ruch
wzruszenie drgających ramion
które niczym zawieszone nad nami dwa miecze
znów będą wpychać słowa i myśli do jąkających się ust

Wiem
jesteś zmęczony moją natarczywością
chcesz odpocząć tuż obok siedzącego na pniu Emanuela
razem z nim spróbować odnaleźć spokój wieczności

To wiedz powiem ci to teraz 
wykrzyczę na plaży morza bałtyckiego 
każda litera każde słowo pulsujące w naszym krwioobiegu

zdanie którego cień sięga dalej niż potrafimy sobie wyobrazić
umarło już przed naszymi narodzinami

Widzisz ten cień jeźdźca
kłusującego w bryzgach nadbrzeżnych fal

w ręku trzyma miecz
pewnie przetnie nim równowagę naszego świata

rozsupła wszystkie węzły
do których nigdy nie dotarła wyobraźnia

Przyznaj
zgubiliśmy ją w filozoficznych rozważaniach
poetyckiej narracji świata 

Siedzimy na zwalonym pniu na plaży w Kątach Rybackich 
rozmawiamy o wszystkich chorobach naszego wieku

jemy chleb z wędzoną rybą 
której kawałki wyrzucane w górę przez Demostenesa
z krzykiem wyłapują krążące nad nami mewy
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Z cyklu: Dziennik włoski. Sycylia (26)

Grzegorz Musiał
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3 maja  2002, port w Palermo 

Po południu, powrót z Oratorio s. Cita do hotelu Regina, po 
bagaże zostawione w recepcji. Silvio zaraz pomknął do 

toalety, nie powiedziawszy nawet obowiązkowego buona 
sera, za co recepcjonista zdzielił go taką porcją nienawiści w 
spojrzeniu, że zachwiałby się od tego ciosu w plecy, gdyby 
nie mknął tak szybko. Siadłem, by uzupełnić notatki, starając 
się nie słuchać awantury, jaka wybuchła chyba w okolicy 
toalety. Wnet wypadł z korytarza, krztusząc się ze śmiechu, 
kompan recepcjonisty i coś musiał mu na Silvia nagadać, 
bo parę razy omietli mnie spojrzeniem. Chyba było w nim 
coś ze współczucia, bo wkrótce potem, widząc, że piszę, 
recepcjonista pofatygował się do mego kąta i 
zapalił mi światło nad głową. Oto jak cofnąłem 
się w czasie, do roli Tamtego Chłopaka sprzed 
trzydziestu lat, do tamtego autostopowicza z 
czerwonym plecakiem, poniewieranego przez 
recepcjonistów w tanich włoskich hotelach, bo 
czasy były inne, nie było jeszcze przemysłu, za 
to były kaprysy włóczącej się po Europie post 
hippisowskiej czeredy z podręcznikiem „Europe 
For 5 Dollars a Day” w ręku. Na takich się nie 
zarobi; zarabiało się na poważnych turystach,  
o, niemieccy emeryci - to był, a pewnie jest 
i dziś, szczyt marzeń każdego włoskiego pen-
sjonatu. A tu? Pięćdziesięciolatek, zatrzymują-
cy się w jednym z najpodlejszych alberghi w 
centrum Palermo,  siwe skronie, plecak, polski 
paszport.  I tak ładnie z jego strony, że zapalił 
mi światło.  

Mam szczęście w tej podróży do lu-
dzi, którzy przypominają mi mój wiek. W 
Syrakuzach kimś takim był młody Polak, 
mim, o którym już pisałem - wraz ze swym 
kolegą i pieskiem robił show à la Marcel 
Marceau, przy wejściu na rynek. Później 
tego dnia spotkaliśmy się na schodach 
pod Il Dumo, gdzie wieczorami wysiaduje 
młodzież. Gdy okazało się, że interesująco 
opowiada i dużo wie o Sycylii, po której od 
dłuższego czasu włóczy się z kolegą, za-
proponowałem, aby zwracał się do mnie 
po imieniu.  Wydawało się to naturalne, 
na co on, chłodno: 

- Nie umiem mówić „ty” osobom DUŻO 
starszym od siebie.

Poza tym moje tegoroczne prze-
dzierzgnięcie się w Tamtego Chłopaka 
przebiega znakomicie. Plecak nic nie 
waży, dżinsy prawidłowo poplamione, a 
włóczęga od jednego, taniego, do drugie-
go, jeszcze tańszego hotelu, czyści mnie, 
uczy radosnej pokory, a nawet - zbliża 
do Boga? To wszystko zawdzięczam mo-
jemu drogiemu, biednemu, poniewierane-
mu przez bliźnich i jeszcze starszemu ode 
mnie Silviowi.

4 maja, Neapol
Zobaczyć Neapol i umrzeć… Silvio 

uparł się, aby nie brać z portu taksówki, 
której koszt, być może przełożył mu się na 
solidną porcję małży lub smakowity plaster 
spade-fish.  Więc powlekliśmy się wyboisty-
mi chodnikami Neapolu w kierunku stacji ko-
lejowej, z dwiema torbami podróżnymi na 
kółkach. Kółka co chwilę utykają, torby się 
przewracają, zjeżdżający z promu wąż samochodów 
trąbi na nas. Iść przed Silviem nie mogę, bo drogi nie 
znam, a on, zagadany do siebie, zaraz gdzieś skręci, 
zniknie mi z oczu i po mnie. Iść za nim też nie sposób, 
bo wygłaszając monolog o Berlusconim („przemawia 
jak uliczny sprzedawca warzyw”), zarazem nie potrafi, 
lub nie uważa za niezbędne, kontrolowanie swych 
zwieraczy. Jedyny wtedy ratunek to uskok w bok, ale 
wtedy akurat kółka grzęzną lub ulica jest za wąska. 
Idziemy obok siebie, torby się przewracają, samochody 
trąbią. Zobaczyć Neapol, i umrzeć. Jeszcze chwila, a 
to drugie stanie się faktem.

Graffiti z nazwiskiem Berlusconi: Berlus… i trzy stożki 

(po włosku coni). Jakie dowcipne nawiązanie do 
amerykańskiego wyrażenia „cones” (czyli: conheads, 
głupki). Silvio mowi, że powszechniejsze jest nazywa-
nie prezydenta Berlusco lub Berlusca. Coś, jak u nas 
Kwach albo Kwachu, zamiast Kwaśniewskiego. Silvio 
uważa za wysoce obraźliwe, że Berlusca nosi takie 
samo imię jak on. „Ten populista” umiejętnie tuma-
ni Włochów obietnicami i z upływem czasu wielu 
Włochów już bez tego narkotyku nie umie żyć, więc 
tym bardziej głosują na niego. Ja mu na to, że tak 
działa każdy socjomanipulator, od Hitlera począw-
szy, a Berlusconi ma dość pieniędzy i przebiegłych 

lisów wokół siebie, żeby się w tym wyszkolić. My w 
Polsce też mamy takiego, który nazywa się prawie 
tak samo, jak Le Pen: Le Per. Nie jest on z ligi wiel-
kich manipulatorów, ale prawie. Silvio poważnieje. 
Na wieść, że włoski prezydent mógłby być podobny 
po jakiegoś polskiego chłopa, odzywa się nim krew 
kondotierów. - No nie… - mówi z przyganą… - Ber-
lusconi umie zarobić pieniądze. Jest bardzo dobrym 
menadżerem…

Po Palermo, gdzie ruch uliczny miejscami przypo-
mina ostatnie dni Sodomy, ruch uliczny w Neapolu 
to permanentna erupcja wulkanu. Koszmar piętnastu 
minut wędrówki głównym ulicami, w okolicy stacji 

kolejowej,  kończy się, dla przybysza z północy, zapad-
nięciem w rodzaj transu, w którym analizatory wzro-
kowy i słuchowy przekroczyły wszelkie progi adaptacji 
i mózg zaczyna wysadzać gałki oczne od nadmiaru. 
Cos, jakby toczenie się we wnętrzu metalowej beczki 
po skalistym zboczu. Jak Herling-Grudziński to wytrzy-
mywał? Dla Neapolitańczyków, stałe utrzymywanie 
totalnego chaosu na jezdni, wydaje się jedynym 
możliwym sposobem jazdy. Wieczne trąbienie - gdy 

jedna ręka kieruje, druga wciąż spo-
czywa na klaksonie, chmary moto-
cyklistów i skuterników, jak lotne bry-
gady szerszeni, nadlatujące znikąd 
i odlatujące dokądś, aby ustąpić 
miejsca następnym, i następnym, 
za nimi ciężkie regimenty machin, 
wlepiających w ciebie olbrzymie 
ślepia reflektorów i ogłuszające mu-
zyką z głośników umocowanych na 
dachu kabiny, ciągłe zajeżdżanie 
sobie drogi, nagłe cofanie pod-
czas jazdy do przodu, zmienianie 
pasów bez kierunkowskazu, wymu-
szanie pierwszeństwa, najchętniej 
na tramwaju - to nie tyle łamanie 
przepisów, ile współuczestnictwo 
w jakiejś radosnej dysharmonii, w 
jedynie możliwej wspólnocie two-
rzenia ruchu nieuporządkowanego. 
Jedyna umowa to ta, aby nie było 
umów. Policja drogowa wciągnię-
ta jest w ten spisek. Ich obojętne 
przyglądanie się rozpaczliwemu 
przemykaniu pieszych po zebrach 
(to Europejczycy z północy) lub, 
co widzę właśnie teraz: dumnemu 
kroczeniu w poprzek jezdni starca z 
pieskiem na smyczy, naprzeciw pę-
dzącej wprost na niego falandze 
motocyklistów (- to Neapolitańczyk, 
który wie, że zatrzymają się tuż przed 
nim) jest w istocie zachęcaniem do 
zbrodni. 

Choć, poza paroma rozjecha-
nymi na blachę zwierzątkami, mar-
twych przechodniów na jezdniach, 
o dziwo, nie widać. Bo ten ruch jest 
nieuporządkowany tylko pozornie 
- jak muzyka atonalna, która jest 
przecież ściśle uporządkowaną 
sekwencją dźwięków i interwałów 
między nimi - lub pozornie chao-
tyczna szamotanina mikroorgani-
zmów pod szkiełkiem mikroskopu, 
gdzie ruch jest jakiś fundamentalny, 
wynika z samej istoty życia. Także i 
tu, każda z tych miotających się w 
nieładzie komórek, w rzeczywistości 
doskonale wypełnia swoje miejsce 
w kosmosie włoskiej ulicy i swoje w 
niej przeznaczenie. A zarazem, ten 
ruch pozornie nieuporządkowany, 
stwarza więcej luzu, szczelin, w które 

wprawdzie wlewa się kolejna porcja nieładu, ale 
także pojawia się coś nieoczekiwanego: uśmiech, 
współczucie, uprzejmość. Tu, kierowca zatrzyma 
autobus tam, gdzie go o to poprosisz. W Berlinie, 
Sztokholmie, coś takiego jest nie do pomyślenia. We-
dle tego, ulica włoska, zwłaszcza neapolitańska, jest 
bliższa prawdy o człowieku, niż jasna i prosta ulica 
Północy, wytyczona pod linijkę i poddana rygorom 
znaków, przepisów i bezlitosnej obserwacji policyjnych 
gogli czy kamer, zapisujących każde nasze niesforne 
poruszenie. 

GRZEGORZ MUSIAŁ
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Pomyślałem, że w czasie tak wielkiego exsodusu ludzi z 
miejsc zagrożonych różnymi śmierciami i nienawiścią, 

powiem o ważnej, jedynej w swoim rodzaju, wystawie ma-
larstwa rodowitego Syryjczyka, dziś profesora wykładowcy 
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Warto wie-
dzieć o wystawie obrazów Khaleda Basmadji,a w Klubie 
Muzyki i Literatury, którego wojna w Syrii w jego rodzinnym 
Aleppo zastała w Polsce. Nie jeden z nas zastanawia się 
jak to jest kiedy przywódca Syrii  Baszszar al-Asad morduje, 
na tysiące, swoich braci, kobiety i dzieci? - nikt nie śpieszy 
na odsiecz jedynie nienawiść. Warto było obejrzeć tę wy-
stawę, która odzwierciedla stan ducha artysty, a zwłaszcza 
pokazuje obrazowo status kobiet ciemiężonych i bardzo 
poniżanych, zamurowanych przed światem – Spoglądając 
okiem zwykłego odbiorcy, ale i  krytyka sztuki, muszę się 
zadziwić, że w kraju tak doświadczonym jest jednak miejsce 
dla wyobraźni artystów, że jest i tam miejsce na sztukę, a 
raczej na ciągłą opowieść o życiu i siermiędze, rozterkach 
- a zarazem głębokiej bezgranicznej i bardzo  bezdomnej 
wierze. Należy wierzyć, że Basmadji malował już wiele lat 
wstecz w Aleppo, jak oświadczył malowałem po kryjomu. 
A kiedy zjawił się w Polsce w latach 70. malował dalej 
i coraz lepiej, z tą samą wyobraźnią i jeszcze większym 
uczuciem i atencją, malował tak jak we własnym kraju. 
Dobrze wiemy, że dystans jest zawsze tęsknotą, a tutaj w 
jego rękach stał się wykwitem pięknej kolorowej prawdy w 
największym mroku świata. Oczy-
wistym jest, że to malarstwo nie 
powstało z dnia na dzień, lub 
na zawołanie, był czas kiedy zie-
mia ta stała stabilnie spokojnym 
snem dzieci i kobiet. Natomiast 
podczas, gdy w Aleppo obec-
nie trwa walka... o każdy skrawek 
życia, o  kamień, który przydaje 
się choćby do obrony, ja tutaj 
najspokojniej mogę opowiedzieć jedynie o rozterkach w 
stronach Khaleda Basmadij,a. Otóż rozszyfrowując treść 
jego prac plastycznych które zobaczyłem we Wrocławiu 
(dokładnie rok wstecz), patrząc w wydany folderek do 
wystawy obrazów z ich reprodukcjami i notą biografi czną 
artysty, w skrócie można przytoczyć takie dane: przybył 
do Polski przed laty, jako młody człowiek na studia w la-
tach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Tutaj studiował, 
mógł jedynie stąd kreacyjnie otworzyć kolejne okna na 
inną kulturę, a nawet na europejskość, choć Polska była 
w „obozie” komunistycznym to jednak w Europie. Jemu 
sprzyjało szczęście najbardziej właśnie wtedy – uczył się... 
doktoryzował się, wyjeżdżał do domu, malował, bywał 
tu i tam. Jak mówi - między zajęciami - na stancji zaczął 
znów malować obrazy, które wydaje się były nasilającą się 

tęsknotą za pozostawionym domem. Ale 
to te obrazy stawały się jedyną namiastką 
i echem... Malował wspomnienie, a póź-
niej znów wykładał na Uniwersytecie we 
Wrocławiu i tak jest do dziś. 

– To dobrze, że Khaled pokazał się 
ze strony najbardziej wrażliwej i czujnej 
- powód objawił się sam, czas ukaza-

nia udręki i utopii zanurzonej w piaskach Syrii przez 
żywego „świadka naocznego”, to czas  oznajmienia 
nam, że jego namalowani są normalnymi najskrom-
niejszymi ludźmi wiary, egzystującymi w bardzo szcze-
gólnym miejscu ziemi. Zachęcił nas do obejrzenia 
swoich prac, które nazwałbym dokumentem czasu. 
To bardzo interesujące przedsięwzięcie z kilku innych 
zestawionych z sobą powodów. Artysta, o którym mó-
wię, to człowiek całkowicie innej kultury – zasymilował 
się z Polakami, mieszka tutaj we Wrocławiu ponad 
trzydzieści pięć lat lat. Piszę o nim, choć obejrzałem 
wystawę dokładnie rok wstecz, mówię jako artysta, 
kiedy w TV mówi się dużo o Aleppo - wtedy wracają 
do mnie te obrazy znów - mówię, że pokaz na pewno 
odniósł swój skutek, już wtedy: oślepiony ich meta-
fizyką wychodziłem z Galerii w niedosycie i mocno 
poruszony. Jako człowiek sztuki, patrzę zawsze bezin-
teresownie na rzeczy twórcze, lecz tutaj wzięło mnie 
to osobliwe malarstwo, ukazujące folklor i obyczaje 
wielkiego kraju „złotych piasków” . Nazwałem tą pre-
zentację IKOLANDEM. To przecież etos a jednocześ-
nie patos - świat grząskich oaz napojonych ropą, a 
jednak biedny, krajobraz księżycowy(?), pochodzący 
mentalnie i fizycznie z innej strony wieków,  a jednak 
trafiający do nas także chrześcijaństwem żyjącym w 

zgodzie od wieków z Islamem, a być może z rodami 
beduińskimi wędrującymi spod Babilonu i z powrotem 
? – A mieliśmy przecież swego czasu jako Polacy do 
nich wielki sentyment idący aż po różne kontrakty... 
Teraz ich świat bardzo diametralnie się zmienił.

Wracając do obrazów - dziś wiem, że są to obrazy 
przywoływane w czasie, odnajdywane – odszukane 
z tamtej przeszłości... z treściami rodem z epiki biblij-
nej... Wpatruję się i myślę sobie, że Khaled naniósł 
na ich tła nieco więcej, bo jest tu uczucie a nawet 
urągająca skarga. Patrząc głębiej w szczegóły moż-
na, choćby na ozdobach kobiecych szat, odnaleźć 
dalszą szydełkową ikonność, która spada nam jakby 
z nieba - To zapis uwięzionej pokory ale i tempera-
mentu, jakby z prastarego snu – to Matka Boska z 
Aleppo(?), to znów kobiety w burkach... szczelnie 
zasłonięte cierpieniem, często bite i poniewierane, 
zamykane w murach... Patrząc na te obrazy py-
tam: czy to tylko patos polegający na ukazywaniu 
różnych zjawisk o charakterze wzniosłym, czy tylko 
długie życie codzienne?. Ale tutaj nie  ma mowy o 
wysokich walorach uczuciowych powodujących stany 
wzniosłości czy uniesienia... Jest  tu urodzaj bardzo 
duchowy, to jakby opowieść niepozorna o krainie 
ciernistej szczęśliwości… Otóż wracając i wchodząc 
w te widoki widać jak artysta przybliża nam ludziom 
zupełnie innej kultury krainy bardzo czerstwe, czę-
stuje nimi i modli się o kobiecy stan – niewątpliwie 
toczy się tu specyficzny dialog - walka wewnętrzna 
wydobywająca się na zewnątrz. Wizje te pokazane 
odważnie publicznie tutaj nabierają szczególnego 
znaczenia i bardzo zastanawiają...  

Kontynuując dalej opowieść o tym zdarzeniu trzeba 
powiedzieć tak: z kolekcji jaką pokazał Syryjczyk bije 
dziwny wyczekujący niepokój, widać tu jednocześnie 
rozdarte medium. Powtórzę: zobaczyłem, że w samym 
artyście drzemie symbolika... etos - zbiór idealnych 
wzorów kulturowych jasno zakreślonych w czynnych 
wizjach jak w ikonie chrześcijańskiej - kobiety z ledwo 
odsłoniętymi twarzami, z dużymi oczami, z zasłonię-
tymi zamurowanymi obliczami, zadumane troskami... 
Pokazuje artysta, daje nam do rozumienia o własnej 
wiedzy, przedstawia postacie jakby były „święte” – i 
nie święte, pochylone w bok rodem z ikon i innych 
obrazów z sacrum koptyjskich; kolorowe wzory, mądre 
krowie oczy kobiet, ale w jakiś szczególny sposób 
okaleczone powidokami smutku i burz?... 

Artysta na pewno nie przymila się do nas, obrazy 
namalował w różnym czasie z oddali i perspektywy 
czasu tu w Polsce... Urodzony w 1944 roku w Aleppo, 
położonym na północy Syrii, żył jakby w niszy - dora-
stał i dobrze obserwował, ale nigdy nie przypuszczał, 
jako ambitny młodzieniec ciekawy świata że uda 
się na poszukiwanie lepszych kolei swego losu. Po 

uzyskaniu średniego wykształcenia w Syrii znalazł się 
w Polsce - Tutaj uczył się języka i kształcił... Malował 
na studiach – tworzył pomiędzy zajęciami, ale za-

wsze ciągnęło go, jak wielu, do 
swoich – Był czas, że wrócił na 
jakiś czas do Aleppo, ale nie jako 
„syn marnotrawny”, lecz bardzo 
doświadczony losem intelektua-
lista naukowiec, zatrudniając się 
w Instytucie Medycznym, chcąc 
pracować w spokoju, chcąc 
pomagać, budować szczęście 
kraju.  – A tu znów wygnała go 

wojna! – zatem powrócił do Polski zgłębiać wiedzę 
i doświadczenie. Dziś kiedy piszę o artyście z Aleppo 
dochodzą znów wieści o masowych bombardowa-
niach dzielnic, kolejnej wojny wydłużającej się, z umę-
czonego Aleppo przez bombardowania rosyjskiego 
lotnictwa – To bardzo przykre jak rodzimy prezydent 
tak wyniszcza swój naród, niszczy szpitale i godność 
ludzi, biorąc sobie do pomocy obcą zbrojną siłę 
nieczystą - Wyczuwam jak Khaled Basmadji płacze, 
a jego dusza miota się po tych obrazach, pęka z 
niemocy serce… Bo w tych obrazach są  przede 
wszystkim elementy rodowe; matka ciszy ,dom ojca, 
są bliźni, i wiekowe znaki... 

Artysta, profesor przyrodnik i medyk, nie bał się 
otworzyć swój Sezam, kiedy były takie możliwości 
– Pozostawia nam ludziom nadziei własny świat, jego 
wierną interpretację... nie kopię. Można dygresyjnie 
powiedzieć, że prawem każdego artysty jest patrzeć 
odważnie na świat z jak największej perspektywy, ana-
lizować i mówić, choćby dygresyjnie, prawdę, być 
sumieniem swoich ludzi, ale po przez własną kulturo-
wość  – Jeszcze raz patrzę na te namalowane kobiety, 
matki z zamkniętymi ogromnymi oczami, z zasłoniętymi 
obliczami, daje mi to do myślenia, jakby były one w 
maskach szermierzy… A to przecież maski szermierek 
życia, które w zamkniętym otoczeniu rozglądają się 
jedynie w sobie, mając gdzieś w zanadrzu, ukryty tajny 
dojrzewający argument - Inne twarze zamurowane 
cegiełkami a to bardzo dużo mówi... 

Odchodzę, ale znów patrzę i patrzę – te same kobie-
ty: z opaskami kolorowanymi na czołach, opaski spusz-
czone na czarne brwi, apaszki na głowach, one znów 
pochylone, pokonane(?) – nie! - odważne jak Święte 
Boże – Jest na tych obrazach także po kilka kobiet 
w grupie: ściśnięte, przytulone szeptem, przycupnięte 
myślami… wystraszone? – wcale nie! - bliskie jedynie 
sobie, jakby była to wielka solidarność ale kobieca… 
Tudzież na tle innego obrazu pojawia się duże egipskie 
Oko Faraona. Kolorystyka regionu: uger, piasek pustyni, 
ich tła - mienią się same w sobie, odbijają się od siebie 
- szepcą, uchodzą  w dalsze zasłony – w powidoki i 
zaraz giną, wtopione w żółcie, w granat odpływający 
ku wielkiej górze. Dużo i jeszcze więcej turkusu, ale i 
dużo miodowego brązu – znów mniej zieleni - czy-
li mniej nadziei. Śmiało mogę nazwać to malarstwo 
„Ikolandem” z Aleppo - Taki układ wchodzi w ponad 
wiekową obecność w tym ikony, która odgrywa także 
w moim osobistym życiu wielką rolę. Te  obrazy, choć 
nie wykonane w kanonie ikony, nawiązują do świata 
sacrum w szerszym tego słowa znaczeniu, namalowa-
nie, jak wspomniałem wcześniej, na żywo ręką i oczami 
żywego „świadka naocznego” wciąż wołają... 

ZBIGNIEW KRESOWATY
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Fotografi e są (…)sztucznymi 
tworam. .Ale ich atrakcyj-

ność polega na tym, że w 
świecie pełnym reliktów zdję-
ciowych wydają się czymś 
odnalezionym – nieskompli-
kowanym kawałkiem świata. 
(…) Opierają swój urok jed-
nocześnie na prestiżu sztuki i 
na magii rzeczywistości. Sta-
nowią chmury wyobraźni i ła-
dunki informacji (…)” – pisała 
Susan Sontag w eseju O foto-
grafi i. To, co „odnalezione”, 
łączące „nieskomplikowane 
kawałki świata” z aktem kre-
acji rzeczywistości stanowi 
jeden z głównych motywów 
prozy Wiesława Myśliwskiego, 
nieustannie koncentrującej 
się wokół różnorodnych re-
prezentacji pamięci i za-
pomnienia. Począwszy od 
Widnokręgu, poprzez Traktat 
o łuskaniu fasoli, aż po Ostat-
nie rozdanie, opisy przyglą-
dania się fotografi om stają 
się szczególnymi „figurami 
pamięci”, często ulegającej 
rozproszeniom, „przeświet-
leniom” i zniekształceniom. 
Przyjrzyjmy się, w jaki sposób 
zdjęcia przekształcają się u 
Myśliwskiego w Derridiańskie 
ślady: dostępne w sposób materialny, ale odsyłające do 
doświadczenia wykraczającego poza linearne i spójne do-
świadczanie świata, nierozerwalnie łączącego się ze sferą 
pamięci. 

Prześwietlenie
Widnokrąg rozpoczyna się opisem zdjęcia przed-

stawiającego narratora i jego ojca: Ten mały, chu-
derlawy człowieczek na fotografii, o wytrzeszczonych 
oczach, w gabardynowym, jakby za dużym płasz-
czu i przygnieciony jakby za dużym kapeluszem – to 
mój ojciec. Obok niego, w granatowym marynarskim 
ubranku z krótkimi majtkami, w marynarskiej białej 
czapce na głowie, w sandałkach i podkolanówkach 
– to ja. Motyw przyglądania się fotografii stanowi za-
czątek obecnego w całej powieści pełnego dystansu 
narratora do opowieści o sobie samym i otaczają-
cych go postaciach. Zauważalne na zdjęciu „nie-
dopasowanie” ubioru ojca stanowi odzwierciedlenie 
niepewności dotyczącej usytuowania obserwatora i 
obserwowanego w świecie. Jak pisze dalej narrator: 

„„

Matka prawdopodobnie gotuje obiad, bo 
cóż innego mogła robić w tę letnią, słonecz-
ną niedzielę, jak to widać na prześwietlonej 
słońcem fotografii. Opis „prześwietlonego 
słońcem” zdjęcia tworzony jest u Myśliwskie-
go poprzez opozycję jasności i ciemności, 
zniekształcających to, co prezentowane i 
nie pozwalających na całościowe przywo-
łanie minionych zdarzeń. „Strumień słońca” 

wskazuje na elementy wymykające się poznaniu i 
nieokreślone, pozostające – tak, jak postać matki 
narratora w dniu wykonania zdjęcia – jedynie w sfe-
rze domysłu i prawdopodobieństwa. Przyglądanie się 
fotografii pozwala pamięci narratora ożywić ślady 
tego, co minione między innymi w sferze języka: nar-
racji płynnie przechodzącej do sensualnego obrazu 
mieszkania u dziadków, pełnego barw, zapachów i 
dźwięków, brzęku talerzy wyciąganych przez babcię. 
Po chwili opis zdjęcia przedstawia dalszy ciąg historii 
narratora i jego ojca: Idziemy z ojcem w kierunku Zie-
leńca, a może Głębokiej Drogi albo Dziewiczej Góry. 
Trudno to odgadnąć z fotografii. Jej brzegi każą nam 
się ścieśnić. (…) Nawet bujne liście na kawałku gałęzi 
wystającej z boku fotografii (…) nie mogą się przebić 
przez tę szarość, choć zapewne broczą zielenią. Brzegi 
fotografii w fizyczny sposób wyznaczają w literackiej 
strategii Myśliwskiego granice pamięci – wszechobec-
na „szarość” jest zarówno materialną własnością fo-
tografii, jak i cechą pamięci narratora, próbującej 
wydobyć z oglądu fotografii szczegół, punkt wyjścia 

do przywołania wspomnienia. Pamięć związana 
jest z pracą zmysłów, rejestrujących kolory, „stru-
mienie” światła i wrażenia, bardziej znaczące 
od samego biegu wydarzeń. Relacja pomiędzy 
światłem i cieniem odzwierciedla w Widnokręgu 
opozycję doświadczenia radości i smutku. Całą 
powieść zamyka przyglądanie się przez narratora 
innemu zdjęciu, na którym, jak mówi: (...) moja 
pochylona głowa wyłania się zza brzegu fotogra-

fii jakby jakiś cień nad 
radością Pawła, a na-
wet ma się wrażenie, 
że tę radość, którą 
płoną jego rozwar-
te, uniesione ku mnie 
oczy, zakłóca. Ta ra-
dość niczym słońce 
rozświetla fotografię. 
Kluczową rolę w pro-
cesie przypominania 
odgrywa u Myśliwskie-
go spojrzenie: afek-
tywne, pełne radości 
spotkanie tego, kto 
znajduje się na foto-
grafii i tego, kto poza 
nią wykracza; osoby, 
która prześwietla pa-
mięć, by dotrzeć do 
samego jej wnętrza.

Studium i punctum
Powróćmy do opi-

su fotografii otwiera-
jącego Widnokrąg. 
Narrator koncentruje 
się w nim na drobnym 
szczególe – oczach 
ojca: Trzymamy się 
za ręce i patrzymy 
gdzieś w przestrzeń, 
przed siebie. Ojciec 
tymi swoimi wytrzesz-
czonymi oczyma, ja 

wzrokiem skrzywionym przed słońcem. Te jego 
oczy są najwyraźniejsze w całej fotografii, one 
jedne wydobywają się z jej szarości. Wydaje się, 
że całe światło słońca tylko w nich się skupiło, 
przywracając im ich naturalny kolor, nie liściom, 
nie niebu, tylko tym wytrzeszczonym oczom ojca. 
Oczy, przyciągając wzrok narratora, równocześ-
nie „skupiają w sobie światło”, przywracające 
im naturalny kolor. Wzrok, wydobywając drobny 
szczegół z jednostajnej szarości zdjęcia, ożywia 
to, co minione – światło w metaforyczny sposób 
staje się “odbiciem” pracy pamięci, poszukującej 
śladów obecności podmiotu. W swoim najsłyn-
niejszym studium o fotografii, Świetle obrazu, Ro-
land Barthes wyodrębnia kluczową dla percepcji 
fotografii różnicę pomiędzy studium a punctum. 
Pierwsze z pojęć oznacza ogląd podlegający 
całościowej, nie zagłębiającej się w detale per-
cepcji, drugie natomiast – szczegół, „to, co mnie 
nakłuwa”. Jak opisuje doświadczenie spotkania 
z punctum Barthes: „Ta jakaś rzecz uruchomiła 
brzęczyk, wywołała we mnie małe poruszenie, 
satori, przejście pustki (...)”. Koncentrując się na 
spojrzeniu ojca, narrator Widnokręgu ożywia pra-
cę własnej pamięci i narracji, w której istotniejsze 
od tego, co rzeczywiście reprezentowane na 
zdjęciu, stają się coraz dalsze punkty odniesienia: 
opisywane przez autora Światła obrazu „nakłu-
wające wspomnienia”. 

Fotograficzne punctum u Myśliwskiego często 
niknie lub staje się nieuchwytne: narrator Widno-
kręgu nie ma pewności, czy oczy ojca napraw-
dę patrzą. Zastanawiający wydaje się również 
w tym kontekście opis pochodzący z Traktatu 
o łuskaniu fasoli: Chciałem panu pokazać nie-
zwykle interesujące zdjęcie. (...) Ktoś, kto robił 
to zdjęcie, uchwycił właśnie ów moment, gdy 
ojciec stoi naprzeciw mnie. (...) Niezwykłe na 
nim jest zwłaszcza to, że patrzymy oczy w oczy 
na siebie. Moje przerażone oczy, którymi patrzę 
na ojca, i twarz ojca ścięta grymasem, a jego 
oczy wpatrzone we mnie. I zarazem obie nasze 
twarze są widoczne en face. Trudno to sobie 
wyobrazić, lecz proszę mi wierzyć, obie nasze twa-
rze naprzeciwko siebie i obie zarazem en face. 
Ów punkt, z którego zrobiono to zdjęcie, wydaje 
się fizycznie niemożliwy (...). Niezwykłe zdjęcie w 
oczywisty sposób łamie zasady realizmu. Wykona-
nie fotografii pozwala na uchwycenie sceny nie 
mogącej rozegrać się w rzeczywistości, ale praw-
dopodobnej w sferze pamięci. Wspominanie mi-
nionych zdarzeń przez obserwację zdjęć staje się 
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przywoływaniem nie samych osób, a łączących 
je śladów i afektów: „przerażenia” widocznego 
w oczach syna i „grymasu” ojca. Barthesowskie 
punctum fotografii stanowi nieuchwytne miej-
sce „przecięcia” spojrzeń narratora i jego ojca. 
Fotografia łamie reguły czasowości; umożliwia 
„bycie w dwóch miejscach naraz”. Ciągły ruch 
twarzy bohaterów wiąże się z dynamiką procesu 
zapominania. Między twarzami – fotograficznymi 
reprezentacjami postaci – nie ma u Myśliwskiego 
możliwości Lévinasowskiego spotkania: podmio-
towość bohaterów fotografii nigdy nie jest cało-
ściowa; pozostaje w dynamicznej sferze działania 
pełnej „białych plam” pamięci.

Władza pamiętania, złudzenie zatrzymania
W Widnokręgu zwraca uwagę wielokrotnie 

powtarzane przez bohaterów zdanie: nikt we 
wsi nie miał aparatu fotograficznego. Jedyną 
posiadająca go osobą jest łowiący ludzi niczym 
diabeł dusze gefreiter Hanke z posterunku. Po-
siadanie aparatu staje się równoznaczne z wła-
dzą bohatera nad materialnymi reprezentacjami 
wizerunków mieszkańców wsi – a przez to nad 
doświadczeniem pamięci o nich. Jak pisze Su-
san Sontag: „Aparat fotograficzny, choć bywa 
porównywany do broni, nie zabija (...) - niczym 
męski sen o posiadaniu pistoletu. (...). A jednak w 
samym wykonywaniu zdjęcia jest coś drapieżne-
go”. Według autorki Widoku cudzego cierpienia, 
„fotografowanie jest równoznaczne z przywłasz-
czeniem sobie zdejmowanego przedmiotu, a wi-
zualne poznanie kojarzone jest z zawładnięciem”. 
Przyjrzyjmy się fragmentowi, w którym narrator 
opisuje moment, gdy Hanke: (...) w przypływie 
chęci samorozgrzeszenia zapragnął zrobić nam 
zdjęcie. Będzie ono tym samym zdjeciem, któ-
remu przygląda się narrator Widnokręgu na sa-
mym początku powieści. Może wydawało mu się, 
że stoi przed wycelowaną lufą, czekając, kiedy 
padnie strzał. Może nawet mocniej ściska moją 
rękę jak gdyby na pożegnanie. Może pragnie mi 
coś przekazać, lecz właśnie słowa uwięzły mu w 
gardle. Dźwięk wyzwalanego mechanizmu apa-
ratu kojarzony jest przez ojca z dźwiękiem strzału 
– lęk przed „byciem sfotografowanym” łączy się 
ze strachem przed władzą mężczyzny. Jak dalej 
opisuje proces fotografowania mieszkańców wsi 
narrator Widnokręgu: A gdy wreszcie skończył to 
pstrykanie i powiedział, sehr gut, siadał sobie na 
pniaku czy kamieniu i ział, jakby po tym diable tak 
nie mógł przyjść do siebie. Ale i Madeje czuli się 
po tym pstrykaniu nieraz zmachani jak nieboskie 
stworzenia. I stali dalej, jakby nie wiedzieli, czy są 
jeszcze na świecie, czy już tylko na tej fotografii. 
Realne istnienie postaci łączy się w niezauwa-
żalny sposób z  ich fotograficzną reprezentacją 
– towarzyszy im fizycznie doświadczalne uczu-
cie wykorzenienia z dotychczasowego porządku 
świata, w którym zapamiętane zostanie jedynie 
„to, co widzialne”. 

Myśliwski dostrzega niebezpieczeństwa spraw-
czej mocy fotografii również w Ostatnim rozdaniu. 
Uwaga przeglądającego swój notes – swoisty 
„artefakt pamięci” –  narratora koncentruje się 
tu także na zdjęciach: (…) fotografie, zbierają 
się i zbierają, zwłaszcza gdy ktoś lubi się foto-
grafować, a któż nie lubi. To dzisiaj powszech-
na namiętność, rozbudzona przez namiętność 
aparatu fotograficznego, który jakby wyszedł 
naprzeciw narastającemu pragnieniu zatrzyma-
nia, chociażby na chwilę, upływającego życia, 
co jest przecież złudzeniem. Ale cóż lepiej niż 
fotografia podtrzymuje takie złudzenia. Wyko-
nywanie zdjęć związane jest z afektywną sferą 
namiętności, złudzeń i pragnień: W ogóle nie 
rozumiem tej pasji, żeby tak rzecz, pstrykania, 
która stała się dzisiaj tak powszechna, że zakra-
wa na coś w rodzaju epidemii – mówi narrator. 
Gdziekolwiek się pojedzie, wydaje się, że te nie-
przebrane tłumy przewalają się w miejsca na 
miejsce, żeby tylko pstrykać. (...) A czasu i tak nie 
da się zatrzymać, czas ma za nic nasze zdjecia. 
Czas wręcz dwi z naszych zdjęć. Wydaje się, że 
w podobny sposób postrzega „epidemię fotogra-
fowania” Sontag: „Wszechobecność aparatów 
fotograficznych skłania do wniosku, że czas jest 
ciągiem ciekawostek, zdarzeń zasługujących na 
sfotografowanie. (...) Fotograf ukrywa się za apa-
ratem i stwarza maleńki fragment innego świata 
– świata obrazów, który głośno obwieszcza, że 
przetrwa nas wszystkich”. Krytyczny stosunek nar-
ratora Ostatniego rozdania do prób “zatrzymania 
czasu” poprzez fotografię wynika z próby dotarcia 
do filozoficznych podstaw wynalezienia aparatu 
fotograficznego: próby zatarcia (...) odwieczne-

go lęk człowieka, że w ogóle jest na świecie. 
Tworzona przez fotografię triada: istniał – istnie-
je – bedzie istniał stanowi źródło przekonania o 
przewadze materialnej reprezentacji, śladu nad 
samym życiem. Znaczący staje się w tym kontek-
ście fragment wypowiedzi przyjaciela narratora: 
gdyby nie aparat fotograficzny, nigdzie bym nie 
jeździł (...) A tak wyjmę sobie i widzę, byłem. (...) 
Powiem ci, dzięki tym zdjęciom nigdy nie jestem 
sam. Zawsze wielu nas w mojej jednej osobie. 
Wielość reprezentacji własnego „ja” stanowi 
pozorną ucieczkę przed samotnością: jest ona 
jednak tylko kolejnym ponowoczenym „rozszcze-
pieniem” tożsamości, która nie może uchronić się 
u Myśliwskiego przed władzą czasu.

***
Fotografie przynoszą poczucie „zamknięcia 

świata w głowie jako antologii obrazów” – zauwa-

ża Sontag. Opisywane przez autora Ostatniego 
rozdania metaforyczne „prześwietlenie”, przyglą-
dania się fotograficznemu punctum i porzucanie 
„złudzenia adekwatności reprezentacji” stanowią 
literackie obrazy poszukiwania różnorodnych śla-
dów świadczących o tym, co może być zapa-
miętane – i literacko wyrażone. Zdjęcia są tu 
jedynie drobnym elementem niezwykle szerokiej 
kategorii pamięci, często prowadzącym czytel-
nika  jedynie w stronę iluzji, zaprzeczającej moż-
liwości odnalezienia prawdy. Jak jednak ujmuje 
to Myśliwski w słowach jednego z bohaterów 
Traktatu o łuskaniu fasoli: Kierują nami złudzenia, 
powodują nami złudzenia. Złudzenia nas pcha-
ją, wstrzymują, wyznaczają nam cele. Rodzimy 
się ze złudzeń i śmierć też jest tylko przejściem 
z jednego złudzenia w inne. Złudzenie niesione 
przez fotografię jest jednym z nich.

ALEKSANDRA NARÓG
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Miałem 9 lat, gdy czytając po raz pierwszy Alicję w 
Krainie Czarów*, a konkretnie opis zwariowanego 

podwieczorka, natknąłem się na następującą wypowiedź 
Kapelusznika: 

– Ledwo skończyłem pierwszą zwrotkę, kiedy 
Królowa wrzasnęła na całe gardło:„On zabija Czas! 
(...)”.

Była to reakcja na wyrecytowaną przez Kapelusz-
nika następującą zwrotkę wiersza dla dzieci:

Jasne słoniątko późno dziś wstało,
Zagrać na trąbie czasu nie miało.
Więc się zbierają zewsząd gromadnie,
Za chwilę pewnie zatrąbi ładnie.
Ożywi wszystkie niedźwiedzie w lesie,
Znużone główki susłów podniesie.
Więc chociaż w domu pęka ci głowa,
Jakże jest piękna ta pieśń słoniowa. 
Pamiętam, że zdanie wykrzyczane przez Królową 

bardzo mnie zaintrygowało. Nie jestem w stanie odtworzyć 
stanu mojej ówczesnej... wiedzy na temat tak abstrakcyj-
nego pojęcia, jakim jest czas. Ale w mojej pamięci za-
chowało się wspomnienie zdumienia dotyczącego tego, 
że można zabić, to znaczy pozbawić życia Coś czego 
nie sposób dotknąć, mało tego – nie można zobaczyć. 
To że potem dowiedziałem się nieco na wspomniany 
temat, jest już inną sprawą. Ale i tak poniższe słowa wy-
powiedziane przez św. Augustyna odnoszą się (nadal) 
także do mnie:

„Czym jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. 
Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem”.

Słownik języka polskiego opublikowany przez PWN 
w 1981 r., pośród wyrażeń frazeologicznych związanych 
z czasownikiem „zabić”, odnotowuje także: „zabijać 
czas”.

I oczywiście podaje, co kryje się za tymi dwoma sło-
wami – „robić coś dla zabicia czasu «zajmować się byle 
czym, robić coś po to, żeby mieć wrażenie szybszego 
mijania czasu, żeby się nie nudzić»”.

*
Zabijanie czasu, jako reakcja na nudę, nie jest w żad-

nym razie nowym zjawiskiem. Dawało o sobie na długo 
przed napisaniem przez Lewisa Carrola dwuksięgu po-
święconego przygodom Alicji. To znaczy przed 1862 r. 
(w lipcu tego roku Carroll opowiedział kilku osobom, nie 
były to wyłącznie dzieci, wstępną wersję Przygód Alicji 
w Krainie Czarów). A najpewniej czyniono to od zarania 
dziejów ludzkich. Z tym, że długo było to zjawisko margi-
nalne. Jako że ogromna większość przedstawicieli gatunku 
homo sapiens zajęta była zdobywaniem środków do życia. 
Nuda nie miała więc do nich dostępu. Nie pojawiała się 
więc chęć/potrzeba, aby kolejny raz zabić jakoś czas. A 
skoro nie pojawiała się, to najpewniej i samo pojęcie nie 
było znane ogółowi.

Ale pod koniec drugiego tysiąclecia, w świecie nazy-
wanym Zachodem, nuda stała się bardzo powszechnym 
zjawiskiem. Nie jest ona może, jako taka „widoczna”. 
Przesłaniają/ skrywają ją bowiem, będące odpowiedzią 
na nią, rozmaite wydarzenia, często spektakularne. Ich 
celem jest odniesienie wrażenia „szybszego mijania cza-
su, żeby się nie nudzić” (o wspomnianych sposobach 
będzie mowa).

Zabijanie czasu jest jednak zajęciem, jakiekolwiek by 
ono nie było, które nie ma końca. Dlatego mówi się o 
jego zabijaniu, a nie o ostatecznym zabiciu. Koniec z 
czynieniem tego, ma miejsce wyłącznie w przypadku 
jednostek. I to wtedy jedynie, kiedy przestają one, z róż-
nych powodów (będzie o nich najpewniej wzmianka), 
nudzić się. Lecz i wtedy nie można mówić o „zabiciu”, 
a o zwalczeniu nudy. Chyba, że...

Pojęcie, któremu poświęcony jest niniejszy esej, rzadko 
jest używane; mimo, że dotyczy powszechnego zjawi-
ska. Najpewniej dzieje się tak dlatego, że zabijanie czasu 
jawi się (jednak Tylko wtedy, gdy zostanie dostrzeżony 
problem), jako pozostające w jawnej sprzeczności wo-
bec pragnienia jak najdłuższego życia, przejawianego 
przez ogromną większość ludzi i to, w dominującej czę-
ści przypadków, przez całą ich egzystencję. A przecież, 
jakby było tego mało - owo zabijanie wygląda wręcz 
na działalność szkodliwą. Do tego wymierzoną przez 
indywidualnego człowieka w samego siebie. Nie dość 

Dariusz Pawlicki

O powszechności zabijania czasu

Rys. John Tenniel

bowiem, że czas jaki ma on do „dyspozycji”, mniej czy 
bardziej, zostaje ograniczony, to jeszcze za sprawą jego 
zabijania, ulega „przyśpieszonemu” upływowi (o tym, że 
w rzeczywistości jest to czasu marnowanie, w tym miejscu 
jedynie wspominam).

Ktoś mógłby powiedzieć, że zabijanie czasu – efekt 
nudzenia się, w skali społeczeństwa, tego czy owego, 
jest jednak sprawą marginalną. No bo przecież tyle się 
dzieje, życie wręcz wre. Tak jednak, moim zdaniem, nie 
jest! Otóż...

Na ludzką egzystencję, obok spraw związanych z za-
pewnieniem jej podstaw, składa się wypoczynek (naj-
częściej przybiera właśnie postać zabijania czasu). W 
zależności od epoki w dziejach ludzkości, jak też przyna-
leżności do tej czy innej klasy bądź warstwy społecznej, 
a także wykonywanego zawodu, proporcje czasowe 
między wspomnianymi elementami/aspektami były i są 
różne. Choćby w przypadku rzymskich legionistów, którzy 
w czasie pokoju (nie było go wiele), po ćwiczeniach, 
czy po pracy przy budowie dróg i umocnień, dyspo-
nowali czasem wolnym. A wtedy zabijanie czasu naj-
pewniej stawało się sprawą pilną. Diametralnie inaczej 
było oczywiście w czasie działań wojennych, szczególnie 
podczas... bitwy. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku 
czas przyśpieszał i pędził gwałtownie (dla niejednego 
zatrzymywał się Nagle).

Chłop pańszczyźniany, w tym czym innym wielkim 
majątku na Ukrainie, dajmy na to w drugiej połowie XVII 
w., w okresie intensywnych prac rolnych, czy to siewów, 
żniw czy orki, najpierw na pańskim, potem na swoim, 
nudy nie zaznawał – czuł przede wszystkim zmęczenie. 
Sytuacja odmieniała się jednak znacznie zimą. Wówczas 
to pracy było zdecydowanie mniej. I po początkowym 
zachwycie nad częstym nicnierobieniem, zaczęła raz po 
raz powracać sprawa zabijania czasu. Dla właścicieli 
majątków, nie tylko tych wielkich, sprawa zagospodaro-
wania czasu wolnego była znacznie istotniejsza. Mieli go 
bowiem wyjątkowo dużo. Czas więc zabijali między innymi 
uroczystościami rodzinnymi, balami, polowaniami. One 
to, obok wielu innych czynników, współtworzyły zresztą 
kulturę szlachecką.

Dziewiętnastowieczny górnik, powiedzmy na Górnym 
Śląsku lub w Walii, po długiej wyczerpującej szychcie, nie 
miał czasu na nudzenie się – starał się zregenerować siły, 
aby w dniu następnym móc podjąć ten sam wysiłek. No 
może w niedzielę, po nabożeństwie pojawiała się kwestia 
zagospodarowania czasu wolnego. Lecz jego zabijanie 

mogło mieć miejsce jedynie wówczas. Wykonując przez 
sześć dni w tygodniu ciężką i niebezpieczną pracę, w 
jeden wolny, wybity z rytmu, najpewniej miał problemy 
z zagospodarowaniem czasu.

*
Nikt chyba nie lubi nudzić się. Osobiście nie znam 

nikogo takiego. O nikim takim też nie słyszałem (mimo 
tego, a może właśnie dlatego, nie mogę odrzucić możli-
wości istnienia kogoś takiego). Przeżywanie nudy/nudzenie 
się, jest więc bardzo niepożądane. Ale ludzie stosunkowo 
rzadko czynią Coś powodowani zainteresowaniem, czy 
wręcz pasją.  O wiele, wiele częściej - poczuciem obo-
wiązku bądź koniecznością, czy wręcz przymusem. Lecz 
gdy te przyczyny nie dają znać o sobie, życie ogrom-
nej większości przedstawicieli gatunku homo sapiens, w 
mniejszym bądź większym stopniu, wypełnia nuda (jest to, 
jakby nie było, smutna konstatacja). I uważam tak, nie 
tylko na podstawie własnych obserwacji. A idąc dalej 
tym „tropem” stwierdzę, że zabijanie czasu jest niezmiernie 
„czasochłonnym” zajęciem zdecydowanej większości ludzi 
zamieszkujących tę część Świata, która od kilku pokoleń 
zna następujący podział dnia osoby czynnej zawodowo: 
praca, wypoczynek, sen.

Czytanie, oglądanie filmów dokumentalnych, o ile 
nie służy zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań, 
nie jest niczym innym, jak zmaganiem się/próbą radzenia 
sobie z nudą, tym narastającym, ale nie odwiecznym, 
mimo wszystko, problemem! Tak jak i oglądanie filmów 
fabularnych w kinie, słuchanie muzyki w sali koncertowej 
bądź w domu, oglądanie meczy piłkarskich na stadionie, 
albo przed telewizorem. 

Wstępem do zabijania czasu często jest pytanie: „Co 
dziś leci?” Pytający/pytająca kieruje je do osoby wertu-
jącej programy telewizyjne czy repertuary kinowe bądź 
teatralne. Ale to pytanie, tyle że nieco inaczej sformu-
łowane, może również dotyczyć wernisaży lub finisaży 
wystaw urządzanych w galeriach, albo muzeach na 
koniec tygodnia, z reguły w piątek.

Dla osób prowadzących walkę z czasem, to znaczy 
dla jego zabójców, efektywniejszymi sposobami służą-
cymi temu, efektywniejszymi od spędzania czasu przed 
telewizorem, są te, z którymi dodatkowo łączy się jeszcze 
czas potrzebny na „zabiegi garderobiane” oraz dojazd i 
powrót. Albowiem w przypadku „oglądaczy” kina domo-
wego, walka z nudą dokonuje się w obrębie mieszkania. 
I w grę nie wchodzą, chociażby wspomniane zabiegi.

Przejmujący/dojmujący jest widok, gdy po pięciu 
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dniach, przynajmniej w 1/3 wypełnionych rutynową pracą, 
ludzie stają, że tak powiem, oko w oko z dwoma wolnymi 
dniami. I to właśnie wtedy, z o wiele większą niż dotąd 
intensywnością, dokonuje się zabijanie czasu. Biorą w tym 
udział, dosłownie, wszyscy. Bo i ci oglądający telewizję, 
spektakle teatralne czy operowe, filmy w kinie, zawody 
sportowe, uczestniczący w koncertach muzyki klasycznej 
bądź rozrywkowej, jak również słuchający jej w zaciszu 
domowym, a także czytający. 

Niektóre z powyższych sposobów spędzania wolne-
go czasu mają charakter wręcz masowy. Jak choćby 
oglądanie przez kilkumilionową widownię tysiąc pięć-
setnego szóstego odcinka jednego z  dziesiątków seriali 
przedstawiających wymyślone (przez scenarzystów) życie 
fikcyjnych postaci. Gdy tymczasem oglądający owe se-
riale, mają do czynienia z własną egzystencją. Do tego 
niczego z owych seriali, nie dowiedzą się (ich autorom 
i producentom nie chodzi o przekazanie wiedzy, ale o 
wypełnienie czasu antenowego tym, co nie odstraszy 
zabójców czasu).

Temu samemu służą rozmowy o niczym. Wynikłe je-
dynie z niechęci do tego, aby pomiędzy dwiema czy 
kilkoma osobami zapanowało milczenie. Prowadzi się 
wówczas rozmowy bez jakiegoś, choćby zarysowanego, 
tematu (nie chodzi bowiem o rozważenie jakiejś kwestii/
rozwiązanie problemu). Właściwie nie są to rozmowy, 
a jedynie prezentacje zaobserwowanych/zasłyszanych 
zdarzeń. Nie dochodzi się więc do żadnych konkluzji, nie 
formułuje wniosków.

*
Nudę zwalcza się, to znaczy zabija czas, nie tylko przy 

użyciu nowoczesnych środków technicznych, takich jak 
radio, telewizja, jak i tych najnowocześniejszych – Inter-
net, Ipod. Bardzo często służy temu również poczciwa 
książka (we wcześniejszych epokach, szczególnie przed 
wynalezieniem druku, w tej roli występowała rzadko. 
Czemu innemu bowiem służyła). Niejedna osoba znaj-
dowała się w sytuacji, gdy zmagając się z narastającą 
nudą, wodziła wzrokiem, coraz bardziej zniecierpliwiona, 
po półkach, we własnym mieszkaniu, z nadzieją, że w 
końcu natrafi na jakąś publikację, której tytuł sprawi, że 
pojawi się ochota, aby po nią sięgnąć. A to dlatego, 
że nie była ona jeszcze dotąd czytana, albo iż jej treść 
została już zapomniana.

Racz zauważyć Szanowny czytelniku, jak wielu ludzi 
jest zaangażowanych w zabijanie czasu. Należy przy tym 
wziąć pod uwagę zarówno zastępy autorów (rozmaite-
go rodzaju), aktorów/wykonawców, reżyserów, konfe-
ransjerów itd., jak też armię osób odpowiedzialnych za 
organizację owej rozrywki. To znaczy personel muzeów, 
filharmonii, teatrów, oper, sal koncertowych, galerii wysta-
wienniczych, kin, stacji telewizyjnych, rozgłośni radiowych, 
redakcji czasopism i wydawnictw.

Dostarczanie sposobów na zabijanie czasów stało się 
na Zachodzie niezmiernie ważnym zajęciem - drugim pod 
względem ważności po gospodarce; a przed ochroną 
zdrowia. Nuda daje się bowiem we znaki, w większym czy 
mniejszym stopniu, każdemu; stale i bez względu na wiek 
czy przynależność pokoleniową. Zaś kłopoty ze zdrowiem 
niektórych omijają, przynajmniej przez pewien czas.

We wspomnianej części świata, sprawami kultury, w 
zdecydowanej większości krajów, zawiaduje ministerstwo 
kultury. Pominę oficjalne zadania jakie są stawiane temu 
urzędowi, i wspomnę o jednym nieoficjalnym (nie wiem 
jednak czy uświadamianym sobie przez osoby, nie tylko 
nimi kierujące, ale w ogóle w nich zatrudnione). A jest 
nim organizowanie czasu wolnego obywatelom, aby, 
jeśli nie w ogóle, to jak najmniej się nudzili. Nie chodzi 
jednak, jak sądzę, wyłącznie o troskę o obywateli, ale 
także o to, aby w trakcie nudzenia się, nie przyszły im do 
głowy jakieś „głupoty”. Najlepiej bowiem, aby po pracy, 
a przed (mocnym) snem, bawili się. Wręcz zabawili się (na 
śmierć). Hasłem (nie sformułowanym jednak) pod jakim 
działają organizatorzy wolnego czasu, jest: Jak najwięcej 
zabitego czasu: minut, godzin, dni, lat.  

Przy takim, jak powyższe, podejściu do czasu, a tak 
naprawdę do życia, nie ma jednak mowy o przystanię-
ciu/przysiądnięciu.  A to po to, aby zastanowić się nad 
własną egzystencją, nad swoim stosunkiem do Świata, 
bliźnich... Choćby zastanowić się... A może także, i to 
byłoby pożądane, sformułować jakąś refleksję dotyczą-
cą siebie. Może jej wynikiem byłaby chęć dokonania 
zmiany... 

Właśnie „pogrążenie się w myślach, rozmyślanie, 
rozpamiętywanie, medytacja; przyglądanie się czemuś 
w skupieniu”**, to znaczy kontemplacja, była zdaniem 
Arystotelesa największym dobrem. To jest tym, czym po-
winien zajmować się człowiek w czasie wolnym. Praco-
wać bowiem należy tylko po to, aby móc dysponować 
czasem na... kontemplację.  

*
Powszechnie dąży się do uniknięcia nudy. Marzy się/

oczekuje/liczy się więc na Coś przeciwnego. Ale jedno-
cześnie warto wskazać, że nuda, paradoksalnie, miała 
jak najbardziej korzystny, wręcz stymulujący wpływ na 
rozwój kultury. Choć można spierać się na temat rozmia-
rów owego wpływu: czy był on znaczny czy też bardzo 
znaczny, a może nawet dominujący. I nie chodzi o to, 
że wpływ ten był wynikiem tego, że artyści, ludzie pióra 
nudzili się. To znaczy, że czas jaki spożytkowywali na stwo-
rzenie tego czy owego, był właśnie czasem zabijanym. 
Absolutnie, nic z tych rzeczy. Zabijanie czasu nie sprzyja 
bowiem równoczesnemu tworzeniu/stwarzaniu. To, co jest 
jego efektem cechuje błahość, miałkość. Nie ma w nim 
znamion wielkości, nie ma bowiem Iskry. Tej iskry, tego 
Czegoś, które sprawia, że nie przechodzimy obojętnie 
obok jakiegoś dzieła; że swoją treścią i formą przyciąga 
naszą uwagę. Na ten temat Andrzej Kijowski napisał w 
Dzienniku*** jednoznacznie, wręcz kategorycznie: 

„Coś, co powstaje z przymusu, z nudy, nie może być 
sztuką”.

Efektem nudzenia się, owocującego potrzebą zabi-
jania czasu, z powyższego powodu, (chyba) nigdy nie 
jest Nic twórczego. Inaczej jednak być nie może, skoro 
chodzi jedynie o sprawienie wrażenia/oszukanie się, że 
czas płynie szybciej.  

Natomiast wspomniany bardzo korzystny wpływ nudy 
na kulturę, wiążę się, i to bardzo ściśle, z odbiorcami 
rozmaitych jej przejawów. Z tymi tłumami, które stanowią 
publiczność teatrów, kin, sal koncertowych, a przede 

wszystkim są telewidzami, nie wspominając o radiosłu-
chaczach i czytelnikach. Bo to oni nudząc się i szukając 
sposobów na zabijanie czasu, stwarzają ogromny popyt 
na, chociażby, dzieła sztuki, utwory literackie i muzyczne. 
Nie napotykając takiej sprzyjającej sytuacji, to znaczy 
nudzących się potencjalnych odbiorców, twórcy byli-
by skazani na tworzenie do przysłowiowej szuflady. A 
że bardzo często jest zupełnie inaczej, mają więc możli-
wość czerpania dochodów, mniejszych bądź większych, 
z wytworów swej wyobraźni (choć nie brakuje i takich, 
niejednokrotnie wybitnych, którym za życia nie dana w 
ogóle była/jest taka możliwość).   

*
A przecież może/mogło by być inaczej jeśli chodzi 

o kwestię nudy! Ale, aby ta inność dała o sobie znać, 
niezbędne są zainteresowania, najlepiej – pasje, twórcze 
pasje. To znaczy takie, które nie są, na przykład, sportowy-
mi, kolekcjonerskimi, ale których efektem jest rozszerzanie 
zainteresowań, poszerzanie wiedzy. Najlepiej jednak, kiedy 
ma miejsce tworzenie Czegoś. Odnośnie poprzedniego 
zdania przytoczę zaskakujący (najprawdopodobniej nie 
tylko według mnie) pogląd wyrażony przez

Constanina Noicę. Otóż uważa on, że „czytelnikom 
gazet i oglądaczom telewizji należałoby podarować 
wieczność jako rekompensatę za to, że nie potrafili ni-
czego dokonać, a więc zrealizować się”****. Może wtedy 
coś by stworzyli, nadając swemu życiu sens. Zaś jednostki 
twórcze mogą odejść ze świata doczesnego z podniesio-
nym czołem. Pozostawiając za sobą oglądaczy telewizji 
wpatrzonych w migające ekrany, czytaczy gazet – zapa-
trzonych w, mniej czy bardziej, kolorowe periodyki.    

Rzecz jasna nie każdy musi/może/chce być Alber-
tem Einsteinem, który jako człowiek dojrzały doszedł do 
wniosku, że szkoda czasu na ścielenie łóżka, golenie się, 
a pewnie i sznurowanie butów. A wszystko dlatego, aby 
zyskać więcej czasu na pracę naukową będącą jego 
pasją. Twórca, między innymi, teorii względności nie nu-
dził się, wprost przeciwnie. Tak więc nie tracił czasu na 
zabijanie czasu. Nazbyt bowiem mu na nim zależało. 
Wiedział jak wykorzystać/spożytkować czas, który został 
mu dany.

Zabijanie czasu nie dotyczy każdego człowieka. Są 
bowiem ludzie (to fakt, że nieliczni) mający niewielkie 
problemy z zagospodarowaniem czasu, jaki pozostaje im 
po śnie i pracy zawodowej. Ich pasje, zainteresowania 
sprawiają, że rzadko zadają sobie pytanie: Co by tu...?, 
ewentualnie: A może by tak...? 

Oby było ich jak najwięcej!
DARIUSZ PAWLICKI

* Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów, przeł. An-
toni Marianowicz; Nasza Księgarnia, Warszawa1969.

** Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 
1978.

*** Andrzej Kijowski, Dziennik; Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 1999.

**** Gabriel Liiceanu, Dziennik z Păltinişu; Pogra-
nicze, Sejny 2001.
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Renata Paliga

Badanie nad materiałem biologicznym 
uformowanym na kształt i podobieństwo

1. Wywiad 
Matylda ma sześć lat. Mało wie o świecie. Tele-

wizora nie ogląda. Internet dla wszystkich nie istnieje. 
Jest rok 1972. Matylda nie wie co będzie ani co było. 
Dzisiaj najważniejsze jest by nie pobrudzić się przy 
jedzeniu. Wtedy zbiera pochwały. Niestety, zazwyczaj 
coś spada z łyżki lub widelca. Prosto na piersi. Pla-
ma namaszcza a ona słyszy, że królewny nie brudzą 
się i jedzą ładnie. Ucieka do szafy zaganiana przez 
zawstydzające spojrzenia. Duszny zapach marynarki 
ojca uspokaja i kołysze.

Esma ma cztery lata. Mieszka w domu, które-
go dach jest upstrzony gwiazdami. Kołyszą do snu 
zaglądając przez dziury zardzewiałej blachy. Esma 
mało wie o świecie. W jej wiosce nie ma prądu, ani 
bieżącej wody. Ale to zupełnie bez znaczenia. Idzie 
czasami do studni i kiedy matka zajmuje się rozmową 
z innymi kobietami, Esma puszcza jej suknię i staje się 
odrębną konstelacją. Czuje na policzkach afrykań-
ski kurz, odgłosy zwierząt. Oddala się coraz bardziej 
od znanego dotyku i zapachu. Czeka na nawoły-
wanie. Stoi grzecznie, brudna i bosa wśród innych 
roześmianych, kudłatych, brudnych i bosych. Słyszy 
skrzeczące ,,Esma, Esma”. Napawa się brzmieniem 
swojego imienia a głos matki należy tylko do niej. 
Jest rok 1980. 

Na podwórku rośnie drzewo białej morwy. Rodzi 
największe owoce w okolicy. Rano Matka rozpala 
ognisko. Dookoła rozkłada cztery cegły i kładzie na 
nich blachę. Potem piecze płaski chleb. W między-

czasie obchodzi drzewo i nuci tak samo jak usypiając 
Esme. Dotyka i muska korę, liczy kwiaty i zawiązki 
owoców. 

Ojciec przychodzi co jakiś czas. Wtedy Matka cze-
sze włosy i zamyka córkę w komórce. Pokazuje ojcu 
braci. Wcześniej myje ich i ubiera w czyste koszulki 
znanych piłkarskich zespołów. Szturcha by stali prosto 
i głośno powtarza ich imiona. Esma obserwuje to 
wszystko zza płotu i czeka na wezwanie przed oblicze 
ojca, który rzadko sobie o niej przypomina. Bracia 
czasami wychowują Esme. Szczególnie wtedy, kiedy 
matka kolejny raz ma duży brzuch i częściej odpoczy-
wa. Każą myć swoje nogi zmęczone kopaniem piłki. 
To dla jej dobra. Żeby ją nauczyć życia. Żeby była 
posłuszna i podobała się mężowi, żeby Bóg ją kochał, 
bo tylko grzeczne i posłuszne wchodzą do raju.

Matka dzisiaj znowu zdejmuje chustę, czesze swoje 
długie włosy i szoruje braci. Esme wie, że ojciec razem 
z nimi zasiądzie po turecku na dywanie i będą jedli 
to, co matka ukrywała w dole za domem. 

2. Metoda badania: Hodowla tkanek w różnych warunkach
Matylda ma osiem lat. Matka Matyldy zwierza się 

przyjaciółkom, że Córka nie ma wdzięku, że je za 
dużo i co by z tym wszystkim zrobić… Matylda słyszy 
rozmowy, widzi zatroskanie matki, ale nie czuje tego 
zatroskania. Czuje się sprzedana. Wącha marynarkę 
ojca, którego nie ma w domu. Jest karmą, deserem 
dla żarłocznych języków kobiet przy stole. 

W ramach nauki wdzięku i urody prowadzą Ma-
tyldę na zajęcia tańca. Ubierają w czerwone trzewi-
ki i pasiaste spódnice, zakładają plastikowe korale, 
wianki. Mówią, że wygląda dobrze, jak prawdziwa 
góralka, krakowianka etc. Matylda wolałaby chodzić 
balet ale słyszy, że się do tego nie nadaje, poza tym 
w jej mieście nie ma zajęć z baletu. Tańczy. Najlepiej 
wychodzi jej figura, w której splata na krzyż przedra-
miona z chłopcem, odgina ciało i wiruje prowadząc 
do przeciążenia. Partnerzy nie wytrzymują tempa. 
Wyślizgują się spocone dłonie, a może ona puszcza 
specjalnie i lądują na ziemi. W tych chwilach -czuje 
się świetnie. Nawet wtedy, kiedy nikt nie chce tań-
czyć z Matyldą. 

Esma ma 10 lat. W jej domu nadal nie ma prądu. 
Nie rozumie dlaczego matka wygania ją codziennie 
do szkoły. Przecież sama nie umie czytać. Esma musi 
ustępować z drogi kiedy idą chłopcy. Musi spuścić 
oczy i stanąć z boku. Poczekać aż przejdą. Najle-
piej się odsunąć, bo mogą mocno szturchnąć albo 
złośliwie przewrócić. Słyszy, że to dla niej dobre. Że 
musi wiedzieć gdzie jej miejsce. Im szybciej się tego 
nauczy tym łatwiej będzie jej w życiu. Esma czuje 
bunt, ale nie może tego okazać. Jeszcze jest za mała 
aby zasłonić twarz. Mogłaby wtedy pokazać język 
albo zrobić szczerą minę. Esma już wie, że udawanie 
jest męczące. Już wie, że kobiety spuszczają oczy 
rozmawiając z mężczyzną aby nikt nie mógł wyczy-
tać z nich prawdy. Nienawiści, strachu, pogardy lub 
miłości. Szczególnie tej zakazanej. Kobiety uwielbia-
ją opowiadać szeptem gorszące historie o skazanej 
na tragiczny finał miłości do jasnego mężczyzny z 
innego świata. 

3. Tezy i założenia badania:Pobożne oczekiwania
Matylda ma dziewięć lat. Polak jeszcze nie został 

papieżem. Nie rozumie dlaczego nie chodzi na lekcje 
religii jak inne dzieci z jej klasy. Uczy się modlitw w 
domu. Matylda bardzo chce dostać rower. Zegarek 
też, ale rower bardziej. Składak. Czerwony albo nie-
bieski. Uczy się więc słów, których nigdy nie słyszała 
i do końca nie rozumie. Mózg Matyldy wchłania bez 
trudu całą książeczkę. Idzie z Rodzicami do kościoła. 
Stoją długo na schodach pachnących wilgocią. Tam 
mężczyzna w czarnej sukni odpytuje Matyldę. Nie 
jest miły. Potem ksiądz pyta Matyldę czy nie bawiła 

się brzydko, ona opowiada, że tak. Że bije każdego, 
kto zajmuje jej miejsce na podwórkowej karuzeli. I 
chociaż powinna tego żałować, nie żałuje. Potem 
rodzice wiozą ją daleko, do babci. Tamtejsze dzie-
ci mają inne białe sukienki. Matka szybko skraca 
i odpruwa falbany. Zamiast korony ze sztucznych 
kwiatków zakłada na głowę zielony wianek z gałązek 
i białą kokardkę. Potem wśród dzwonów i organów 
uperfumowane palce wkładają głęboko do jej ust 
biały krążek zwany Ciałem. 

Roweru nie dostała. Kiedy dorośli biesiadują, je-
dzą wielkie kotlety zagryzając tortem ,,którego ona 
na pewno w domu nie ma”, Matylda wymyka się. 
Wyciąga z szopy stary męski rower z wysoką ramą. 
Rozdziera białą sukienkę, gubi kokardę. Celebruje 
swoje święto rozjeżdżając piaszczyste drogi i wy-
wracając się raz za razem. Wraca brudna z udami 
posiniaczonymi przez ramę roweru. Staje w drzwiach, 
milkną rozmowy, a ona czuje się świetnie.

Esma ma czternaście lat i uczy się modlitw razem 
z matką. Chwile nauki łączą. Siedzą na dywanie nad 
otwartą księgą, którą matka dotyka z namaszcze-
niem, zawsze przez ozdobne tkaniny. Przewraca kartki 
jakby potrafiła czytać. Esma słucha jak moduluje 
głos. Sama czyta już doskonale. Widzi, że mądre 
słowa które wypływają z czeluści klatki piersiowej 
matki, zza bochnów wielkich piersi i wydostają się 
na zewnątrz przez usta- czasami nie zgadzają się 
co do słowa z tym co napisane. Podziwia jej pa-
mięć i zaczyna uczestniczyć w modlitwie pięć razy 
dziennie. 

4. Obserwacje hodowli
Kiedy Esma zaczęła miesiączkować zakryto jej 

włosy. Od tamtej chwili chętnie opuszcza powieki. 
Mężczyźni zaglądają w źrenice jakby chcieli włożyć 
łapę i pomacać jajniki, macicę by stwierdzić doj-
rzałość. Matka zasłania ją swoim ciałem i zaciąga 
chustę na czoło. Co wieczór nad Świętą Księgą 
proszą o dobrego męża dla Esme. Takiego, który 
nie weźmie sobie drugiej żony i będzie wyrozumiały 
jeśli Esma nie urodzi syna, nie rozwiedzie się powta-
rzając znienacka cztery razy: ,,rozwodzę się z tobą, 
rozwodzę się z tobą, rozwodzę się z tobą”. 

Esma nie pamięta od kiedy modli się o to, aby 
wyjechać. Do innego, lepszego świata. Obiecuje, że 
nadal będzie nosiła chustę i spuszczała oczy. Nie 
zmieni religii, nie założy mini, nie zapomni o rodzinie 
i będzie przysyłać pieniądze. W jej domu rodzinnym 
nadal nie ma prądu ani wody, a marzenia są pod-
sycane przez tych którzy wyjechali i piszą listy. Przy-
syłają dolary, zamiast płatków suszonych kwiatów. 
Ich matki chwalą się wtedy dostatnim życiem swych 
synów w krainie miodem i mlekiem płynącej. Krainie 
zamieszkałej przez bezbożnych, którzy zupełnie na to 
wszystko nie zasługują. Esma wie, że bracia szukają 
dla niej męża. Twierdzą, że ściąga za dużo męskich 
spojrzeń, zaraz ludzie zaczną gadać.

Matylda ma szesnaście lat. Należy do różnych 
organizacji, dobrze się uczy, nie sprawia kłopotów i 
całe dnie czyta. Od lat ma smutne oczy. Nikt tego 
nie dostrzega. Nikt, prócz czarnego obiektywu u 
fotografa. Robi zdjęcia jedynie do kolejnych szkol-
nych legitymacji. Czasami wypatruje chłopca, który 
zachwyciłby się nią, ale nie spotyka takiego. Łudzi 
się, ze na pewno taki gdzieś jest a ona tego nie 
dostrzega. 

Już wie, że musi być mądra. 
Matylda chce być lekarzem po to, by przytulać 

ludzi. Kiedyś opieka nad porzuconymi i niechcia-
nymi zwierzętami przestanie jej wystarczać. Chce 
wyjechać do innego świata. W jej rzeczywistości 
są kartki na żywność, a w szkole dostaje talon na 
tekstylne buty bo ma najbardziej zniszczone. Kiedyś 
ktoś jej przywiózł zza granicy mydełko ,,zielone ja-
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błuszko”. Wąchała wieczorami snując marzenia o 
cudownej przyszłości i ucieczce. Matylda wie, że 
lekarze uciekają najłatwiej.

5. Podsumowanie badań 
Matylda jest lekarzem. Pracuje ciężko, nie myślała, 

że będzie aż tak. Pracuje w dni święte. Patrzy przez 
okno na ludzi którzy idą z rodzinami do kościoła i lubi 
szpitalne obiady przywożone w ocynkowanych wia-
drach. Mówią, że jej praca jest modlitwą. Chce w to 
wierzyć kiedy wyciera tetrowym siankiem sine dzieci 
przychodzące na świat zbyt wcześnie, kiedy gwałci 
ich usta laryngoskopem, kiedy na skutek nieuwagi 
asysty spada z łomotem ze stołu operacyjnego am-
putowana noga, a zza parawanu słyszy słowa starej 
kobiety: ,,-nie mam już nogi?- Przykro mi, niestety. 
-Dziękuję pani doktor”. Zapomina kiedy jest dzień a 
kiedy noc. Matylda nie wyjeżdża. Może kiedyś.

Przyszedł dzień zerwania owocu morwy dla Esme. 
Drzewo z podwórka jej domu rodzinnego uchodziło 
we wsi za wyjątkowe. Przynoszące prawdziwe szczęś-
cie. Drzewo z reglamentowanymi owocami dla pa-
nien młodych, na dobrą wróżbę, na dobre życie. 
Owoce morwy. Wielkie. Soczyste. Słodkie. Wypełniają 
usta każdej z oblubienic, jak wypełnić może tylko 
mężczyzna. Wkładane dłońmi teściowych w dniu 
zaślubin. Panny młode na znak zgody i uległości ot-
wierają usta, a umalowana henną dłoń matki męża 
wymusza owocem porządek świata. 

Esme ma takie zdjęcie, kiedy teściowa ją karmi. 
Esme nie wyjechała. Nie teraz, może kiedyś. 

6. Porównanie z wynikami badań z innych ośrodków
Esma nosi pod sercem dzieci a Matylda pakuje 

do torby praktyczne ubrania, statoskopy, leki na 
każdą okoliczność. Zastanawia się, czy wsadzić w 
biustonosz święty obrazek z Matką Boską na szczęś-
cie. Esma patrzy co wieczór, przez dziury dachu 
swego domu w rozgwieżdżone afrykańskie niebo 
i gładzi po niespokojnym brzuchu. Nie ma żalu 
do męża, którego nie ma w domu od wielu dni. 
Może to i dobrze, może chwilę odpocząć. Matylda 
czyta bez końca słowa w obcym dziwnym języ-
ku. Uśmiecha się z nadzieją do swoich wyobrażeń 

przyszłości.
7. Objawy chorobowe zaistniałe w hodowlach 

tkanek na świecie
W międzyczasie tej historii jest: ,,je suis Moha-

med” i ,,je suis Charlie”. Dzieci umierają. Pod róż-
nymi sztandarami w jedynie słusznych wojnach. 
Leżą potem na ekranach komputerów jak kurczaki 
na ladach chłodniczych. 

Nie wiadomo w końcu po co, kto, kogo, gdzie 
i dlaczego zamordował. Ruszyła machina podnie-
sionych rączek, rysunków świńskich ryjów, zdjęć po-
derżniętych gardeł, wpisów na wirtualnych chmu-
rach. Liczniki polubień oszalały. W świecie, w którym 
ludzie likwidują granice i burzą mury, pieniądze 
trzymane są w wirtualnych chmurach, lodówka 
składa zamówienie w supermarkecie, miłość wy-
znaje się na stadionach, nauka stwarza człowieka 
z trzech komórek płciowych, język stał się tym z 
wieży Babel, selfi towarzyszy człowiekowi wszędzie. 
W świecie bez granic okazało się, że opowiedzenie 
się po tej lub tamtej stronie muru jest bardzo ważne. 
Ludzie chcą międzynarodowej wolności, wjazdu 
bez wizy do Ameryki i równoległej rzeczywistości z 
tożsamością narodową, pochodów groźnych wojsk 
podnoszących narodowe morale, łopoczących 
sztandarów, deklaracji rasy, deklaracji wyznania, 
jedynie słusznych wyborów. Rocznicę stu lat od 
użycia broni chemicznej fetowano z rozmachem. 
Rekonstrukcja wydarzeń odbyła się pod kontrolą 
międzynarodowych kamer. W okolicach kolebki 
świata, tam gdzie Noe popłynął Arką, niedaleko 
była Troja, jest Golgota i Żłóbek Jezusa, a trochę 
dalej Grób Proroka Mohameda. Tam, ulatywały do 
nieba tysiące modlitw i przekleństw wycharczanych 
z poparzonych gardeł. 

,,Jestem Mohamed” ,,jestem Charlie”. Dzieci, 
które śpiewały: ,,bud wsiegda budiet sonce, bud 
wsiegda budiet nieba, bud wsiegda budiet mama, 
bud wsiegda budu Ja”, stali się starcami i mogą 
już tylko wyczekiwać ciągu dalszego przed tele-
wizorem. 

8. Rokowanie
Matylda i Esma leżą na ziemi. Patrzą w niebo. 

Gwiazdy spadają prosto na ich piersi. 

Esma tuli do serca to, co zostało z jednego z 
dzieci. Strzępy owinięte w ubranko nie oddychają. 
Ona sama ma oczy ze szkła, jeszcze odbija się w 
nich światło. To dobrze, że obserwuje spadające 
gwiazdy zamiast zastanawiać się gdzie szukać dru-
giego. Uleciał wszystkimi atomami prosto do nieba 
nie zawracając sobie głowy pożegnaniem.

Matylda nie może nic zrobić. Ona też czeka 
bezgłośnie na to co będzie. Raz za razem wbija 
się w jej piersi sapiąca głowa. Stała się jedną z 
dziewic obiecanych zdobywcom. To stało się na 
tym świecie, dlatego Matylda i jej poświęcenie 
chyba się nie liczy. 

Dziwka czy męczennica. To kwestia interpreta-
cji. Rodziny zapewne zrobią pożytek z ich historii 
występując co najmniej w telewizjach śniadanio-
wych. Mąż Esmy już świętuje. Nie ma znaczenia 
fakt, że ona sama nie wiedziała, że wiozła w wóz-
ku z dziewczynkami bilet zbiorowy na podróż do 
innego wymiaru. 

Fotografie twarzy pójdą na czele pochodów. 
Okrzyczane przez ludzi których nigdy nie poznały. 
Skandowane będą ich imiona i zapomniane będą 
ich imiona. Wyparte przez kolejne dziewice, dziwki 
i święte męczennice. 

9. Leczenie 
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie 

zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, 
nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie 
unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się 
z niesprawiedliwości, we wszystko wierzy, wszystko 
znosi , we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko 
przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. 

Chociażbym mówił językami ludzi i aniołów, 
posiadł wszelką wiedzę i wszelką wiarę a miłości 
bym nie miał – byłbym niczym…

10. Dane autora i adres do korespondencji
Znam każdą z nich. Pamiętam smak owocu 

morwy.
Słyszałam modlitwy w różnych językach. Naj-

bardziej pamiętam te, rozumiane przez wszystkie 
rasy matek tulące w ramionach stygnące dzieci 
bez oddechu. 

RENATA PALIGA
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Jan Brzękowski wspomina jak w początkach swej pracy 
w „Wiadomościach Literackich” wysłany został przez 

redakcję do Kasprowicza, by przeprowadzić z nim wywiad: 
„Po zamieszczeniu kilku recenzji z książek pisarzy francuskich 
redakcja powierzyła mi misję zrobienia kilku wywiadów, m.in. 
z Kasprowiczem. Było to jeszcze przed wydawaniem drugiej 
serii „Zwrotnicy”, a więc przed ukazaniem się Chamułów 
poezji Przybosia, i mogłem bez przeszkód zjawić się u Kas-
prowicza.” Przypomnijmy, że Chamuły poezji były bezpo-
średnim atakiem na Kasprowicza i Brzękowski jako poetycko 
i zawodowo związany z Przybosiem spotkałby się zapewne z 
odmową i ostracyzmem jaki stał się udziałem samej „Zwrotni-
cy”: „Gwałtowny ton 
niektórych wystąpień, 
a zwłaszcza artkuł 
Przybosia pt. Cha-
muły poezji, wymie-
rzony w Kasprowicza 
spowodował bojkot 
księgarzy, którzy albo 
odmawiali przyjmo-
wania pisma, albo 
chowali je pod sterty 
dzienników i książek.” 
To już oczywiście na-
leży do historii, histo-
rii literatury i każdy 
kto chce może doń 
wrócić i prześledzić w 
szczegółach. Ja uży-
wam tego przykładu 
gwoli uzasadnienia 
tytułu, bo uważam, 
że konfl ikty wpływa-
ją bardzo dobrze 
na krwiobieg litera-
cki. Atak Awangar-
dy Krakowskiej na 
romantyczność nie 
dotyczył Mickiewi-
cza i Słowackiego, 
lecz ich młodopol-
skiego przedłużenia 
w poezji Tetmajera 
i Kasprowicza, bo to 
oni byli Awangardzie 
współcześni. Do Sło-
wackiego i Mickie-
wicza można było 
już tylko odnosić się 
historycznie. Brzękow-
ski, Przyboś, Peiper spierali się ze współczesnymi sobie więc 
z Kasprowiczem, Skamandrytami, Żagarystami itd.

Mój temat o konflikcie brzmi: a z kim my teraz się 
spieramy lub gotowi jesteśmy się spierać i o co? Oto 
jest pytanie! Pytam, bo nie jestem  w stanie wymienić 
takich ożywczych sporów. Te, które mi przychodzą 
do głowy mają albo charakter zbyt sprywatyzowany 
(np. kłótnia - bo to nawet trudno nazwać sporem 
– panów Sobieraja i Dehnela) albo niewiele lub nic 
zgoła wspólnego z poezją (np. spór o pochówek 
Miłosza na krakowskiej Skałce) czy ograniczają się 
do internetowych „dyskusji” klanów lubiących i nie-
lubiących  Tkaczyszyna-Dyckiego, Pilcha, Tokarczuk 
czy Świetlickiego. Nawet akademickie podsumowa-
nia ostatniego ćwierćwiecza w literaturze nie gene-
rują sporów. Jedyne, co można zauważyć, to ich 
wybiórczość, bark przekrojowości. To jednak zarzut, 
który można postawić każdemu, nikt z nas nie jest w 
stanie ogarnąć całości. Ja ten zarzut akademickim 
podsumowaniom doprecyzowuję: chodzi o zupełne 
pomijanie pokolenia Współczesności i Hybryd (Orien-
tacji Poetyckiej Hybrydy) z ostatniego ćwierćwiecza a 
więc z okresu, gdy same formacje należą już do historii 
literatury zajmując półkę z napisem: lata 60-te, lata 
70-te. Historia hołubi jedynie – z ich tj. Współczesności 
i Hybryd, młodszych i starszych rówieśników – Barań-
czaka i Różewicza, tak jakby pozostali przestali pisać 
w wieku lat 30-35! Tymczasem oni często jak wino 
– im starsi byli tym lepsi. Nikt nie ma obowiązku i – jak 
wiemy – możliwości pisania o wszystkim, z tym zgoda, 
mój zarzut dotyczy tego, że w tytułach i zamiarach te 
akademickie podsumowania prezentują siebie jako 
całościowe. Sztandarowy przykład to Interpretować 
dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945-
1989 (Kraków 2011) i Nowe dwudziestolecie. Szkice o 
wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989 – 2009 

Andrzej Wołosewicz

(Poznań 2011). Pozostając z całym szacunkiem dla 
ich autorów i zawartości to analiza indeksu nazwisk 
pokazuje duże dziury w całym i łatwiej bym je zniósł, 
gdyby nie owe sugestie, że obejmują jakieś całości, a 
to lata 45-89 minionego wieku a to jego przełom, lata 
1989-2009. W takich sytuacjach na brak niektórych 
nazwisk robię się czupurny, np. na brak Ratonia (był?, 
żył?, słaby?) czy Gąsiorowskiego tym barzedziej, że 
są tam zdecydowanie słabsi autorzy. 

Interesują mnie spory takie jak np. wygenerowany 
przez Awangardę spór o puentę. Upraszczając można 
powiedzieć, że zarzucili oni, że puenta powoduje, 

iż to, co ją poprzedza, staje się zbędną „watą”, że 
każde zdanie (poezja to układanie pięknych zdań, 
pamiętamy wszak Peipera) winno być ważne i mieć 
rangę puenty. To przykład pierwszy z brzegu. Przecież 
nie trzeba się z tym zgadzać, ale trzeba mieć swo-
je argumenty, jeśli się nie zgadzamy, np. takie jakie 
podniósł Zygmunt Haupt pisząc: „Metafora bezspor-
nie panuje w utworach Rogowskiego. Należy odda 
jednak sprawiedliwość poecie, że nie w myśl zasad 
Peiperowskich: „Poezja jest to tworzenie pięknych 
zdań”. Poezja jest nie tylko tym. Tworzenie pięknych 
zdań to mechanika. Za pięknymi zdaniami musi żyć 
myśl. Poezja jest środkiem do jej wypowiadania.” Kto 
to jest Zygmunt Haupt? Też bym nie wiedział, gdy-
bym nie czytał książki Formacja 1910. Świadkowie 
nowoczesności (Kraków 2011), zbioru kilkudziesięciu 
artykułów z konferencji będącej zwieńczeniem pro-
jektu badawczego. Na marginesie – dwudziestu kilku 
autorów, teksty świetne poznawczo i informacyjnie, 
niektóre także inspirujące intelektualnie i to wszyst-
ko bez pretensji do „wszystkoizmu”, tak się bada 
literaturę! Ja do uwagi Haupta, że nie zdanie jest 
najważniejszą jednostką poezji dorzucę swoje, że to 
cały wiersz jest tą elementarną jednostką poezji, bo 
to wiersz jest jednostką rozrachunkową w rozmowie 
poety ze światem, nie zdanie, nie słowo (jak chciał 
Marinetti i pozostali futuryści). Zdania są i ważne i 
mocne, ale nie są w stanie wykroczyć poza rangę i 
oddziaływanie pięknego i mądrego cytatu. Gdyby 
było inaczej – pozwolę sobie na wulgaryzację – pi-
salibyśmy zdania, nie wiersze. Zdanie by wystarczyło, 
a jednak…

Zatem poezja i konflikt. Jestem za poezją wywo-
łującą konflikt! Jestem za rozmową o poezji, która 
wywołuje polemiki, konflikty! Zarysuje kilka możliwych 
(i realnych!).

Pierwszy ważny i fundamentalny, ale – raczej – nie-
rozstrzygalny. Nazwę go roboczo absolutyzacją świę-
tości poezji. Myślę tu o tych, którzy absolutyzują poezję 
opowiadając się w niej za triadą Prawda-Dobro-Pięk-
no najlepiej wyrażaną w dykcji naszych Wieszczów a 
kończą na herosach poezji w osobach Herberta i Mi-
łosza. Co mi tu nie pasuje? Jako rasowy filozof Piękno, 
Prawda i Dobro są mi bliskie, ale mam z nimi – jako 
filozof właśnie – potężny problem. Taki, że poza bez-
pośrednim kontaktem z jakimkolwiek Absolutem (na 
ogół zawłaszczanym prze którąś z wielkich religii) lub 
wiarą w tegoż Absolutu ziemskich pośredników (że nie 

kłamią, tylko 
bezinteresow-
nie przekazują 
Prawdę) reszta 
jest histerycz-
nie historyczna. 
Celowo uży-
wam przysłów-
ka histerycznie, 
bom tego do-
świadczy ł  w 
swej dziedzinie, 
gdzie nazwa 
„filozofia”, owo 
„umi łowanie 
mądrości” jest 
de facto wer-
sją dla ubogich 
(intelektualnie) 
albowiem filo-
zofowie rozwijali 
swoją dziedzinę 
(i warsztat) nie-
ustannie igno-
rując lub gnę-
biąc (intelek-
tualnie) swoich 
poprzedników, 
często wyrzu-
cając ich poza 
nawias myśle-
nia i rozsądku. 
Gdyby – hipo-
tetycznie – ze-
brać filozofów 
wszelkiej ma-
ści i wszystkich 
epok w jednym 

czasie i jednym miejscu, to mielibyśmy najlepsze MMA 
wszechczasów!

Druga sprawa dotyczy częstej (przynajmniej mojej) 
zgryźliwości wobec akademickiej polonistyki. Zgadzam 
się, że kłopotem jest to, że dla akademików literaturą 
jest to i tylko to, co oni widzą jako literaturę i jak ją 
widzą. Pisałem o tym w listopadowym numerze Twór-
czości z 2015 roku, więc nie będę tego tu powtarzał. 
Przypomnę tylko sobie i innym, że nie można akademi-
ków potępiać w czambuł, bo oni swe definicje pojęć 
formułują ze względu na racjonalizację posługiwania 
się językiem, by nie zaczynać za każdym razem od 
zera, od początku, od Adama czy króla Ćwieczka. 
To normalne. Natomiast zawsze trzeba – przed czym 
przestrzegał choćby Alfred Gawroński w swojej dobrej 
książce Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa? 
– być uważnym czy definiujący nie przemycają cze-
goś, co poza definicję, poza jej jasność wykracza, 
czy nie ma tam domysłów i domniemań zupełnie dla 
nas niewidocznych a finalnie nie do przyjęcia, nie do 
zaakceptowania. I, co niezwykle ważne, że „dosko-
nałość języka sprawdza się w jego funkcjonowaniu, 
a nie w orzeczeniach filozofów” oraz, że „język życia 
codziennego jest w stosunku do wszelkich innych ję-
zyków językiem logicznie pierwotnym” i  że prawdziwe 
problemy filozoficzne rodzą się na obszarze terminów 
definiujących a nie definiowanych!. To fundamenty, 
na których wznosimy nasze mury obronne przeciwko 
wszelkim uzurpacjom, nie tylko filozoficznym, literaturo-
znawczym i etycznym także. Inaczej mówiąc zawsze 
trzeba być czujnym, by poruszając się w spektrum 
od definicyjnego dzielenia włosa na czworo albo 
krojenia zupy nożem (jak to nazwałem w przywoła-
nym artykule w Twórczości) a zupełną dowolnością 
sprywatyzowanego języka przeciwko czemu prote-
stował już Heraklit podkreślając, że tylko w akcie 

Poezja i konflikt
E
S
E
J



Gazeta Literacka

39

39

komunikowania się odkrywa się to, co jest wspólne 
wszystkim i że dopiero wtedy można się uwolnić od 
prywatnej, fragmentarycznej wizji świata. Tak, tak, 
ten sam Heraklit, którego tak chętnie bierzemy na 
sztandary jako protoplastę płynności, zmienności, 
niestałości a w skrajnych interpretacjach – relaty-
wizmu. Poetom szczególnie poddaję Heraklita pod 
rozwagę, bo my robimy dokładnie to: przekazujemy 
nasze bardzo sprywatyzowane światy. I róbmy to 
nadal, bo to najpiękniejsze, co możemy ofiarować, 
ale baczmy na to, by zostawiać furtki czy kładki do 
tego świata, by zostawiać owe minimum komuni-
katywności, inaczej będzie to świat w nieznanym 
innym użytkownikom „języku obcym”. 

Najlepszym podsumowaniem tak zbytniego 
nadwartościowywania profesjonalizmu jak i jego 
pochopnego deprecjonowania niech będą dwa 
cytaty. Dotyczący lekceważenia biorę z Hebbla: 
„Wiem, jak mi przeszkadza moje niezupełne, jedno-
stronne wykształcenie; co prawda wiem także (i to 
daje mi stanowisko wobec innych), że posiadanie 
wiadomości nie jest korzyścią w tak wielkim stopniu, 
w jakim ich brak jest wadą.” A do zbytniego nad-
wartościowania zawodowej precyzji, także precyzji 
naszych słowników, odnoszę cytat z Elzenberga: 
„Poza tym pouczył mnie przykład Nietzschego, że 
do najwyższych osiągnięć zdolna jest nie tylko myśl 
prowadzona, jak to się chętnie mówi „porządnie”, 
skrupulatnie przestrzegająca dyrektyw logicznych i 
metodycznych, ale i ta „nieporządna”, czy to na-
tchniona, ekstatyczna, emocjonalna czy skokowa 
i aforystyczna – nie mówiąc o zasadniczo świado-
mie intuicyjnej, której problem inni myśliciele lepiej 
stawiali. Przekonanie to stało się źródłem niektórych 
bodaj najgłębszych i najtrwalszych w moim życiu 
antagonizmów: wrogiem moim odtąd stawał się 
każdy, kto człowiekowi myślącemu odmawiał prawa 
do takiego typu myślenia. (…) Precyzja myśli jest 
cechą epigonów, powiedzmy ostrożniej: drugiego 
pokolenia po twórcy. Myśl odkrywcza jest na ogół 
nieprecyzyjna”. Elzenberg mówi to do nie byle kogo, 
bo do poety. Do poety Herberta. 

Zatem uwagi dotyczące profesjonalnego słowni-
ka w filozofii można słusznie i zasadnie odnieść do 
wszystkich środowisk ze stemplem zawodowstwa, 
także w literaturze, więc nie należy pochopnie ich 
deprecjonować tylko dlatego, że słowniki te są dla 
nas na ogół trudne lub zwyczajnie nieprzystępne 
albowiem ich rzetelne przyswojenie wymagałoby 

całego kursu np. akademickiego kursu filozofii (wolę 
mówić o tym, bo to wiem, sprawdziłem na sobie). 
Ale przecież podobnie jest z matematyką, której 
– ze względu na jej naturę tj. liczenie – używamy na 
co dzień, ale w jakim zakresie i ze znawstwem jak 
daleko wykraczającym poza zbiór liczb naturalnych 
i zakupy w sklepie? Sprawdźcie to zaglądając do 
podręcznika matematyki swoich dzieci lub wnuków. 
To nie jest tak, że istnieje jakaś matematyka naszej 
codzienności niezależnie od matematyki jako cało-
ści z Leibnizem, Pascalem, Kartezjuszem, by odwołać 
się do matematyków-filozofów. A logika i filozofia 
analityczna? Ale nie idźmy tą drogą, chciałem tylko 
abyśmy mieli dystans do siebie, do swoich jakże 
częstych uzurpacji do omnipotencji wszelkiej. Moje 
pięć lat doświadczeń ze studiów doktoranckich na 
polonistyce pozwoliło mi wyrobić zdanie o takich 
uzurpacjach. By nie być gołosłownym podaję przy-
kład: „Wydaje mi się, że literatura jako przestrzeń, 
w której pytanie takie – pytanie o relację między 
piszącym a czytającym, pisarzem a tekstem, między 
mną a innym – stawiać się powinno, nie różni się 
zasadniczo od filozofii, dla której pytanie to, jeśli tylko 
zdecyduje się porzucić grunt klasycznej ontologii, 
jest pytaniem pierwszym. I z tego właśnie powodu, 
eseje zebrane w tej książce traktuję jako eseje filo-
zoficzne. Uważam bowiem, że pisząc o literaturze 
tak, jak ją tutaj rozumiem, uprawiam jednocześnie 
filozofię, choć nie sądzę, by trzeba było do tego 
jakichś szczególnych uprawnieniń instytucjonalnych.” 
Kto to? To Michał Paweł Markowski w książce Wy-
stępek. Eseje o pisaniu i czytaniu (Warszawa 2001). 
Markowski doktoryzował się z Derridy, habilitował 
się z Nietzschego, ma niewątpliwe rozeznanie, ale 
by sprawdzić jego filozoficzność wystarczy sięgnąć 
do… filozofii właśnie i zobaczyć czy i jak często 
jest cytowany prze filozofów zajmujących się choć-
by Derridą czy Nietzschem. Oczywiście przez po-
lonistów cytowany jest często, bo tak łatwiej, bo 
Markowski jest w najlepszym tego słowa znaczeniu 
wziętym literaturoznawcą. I bardzo dobrze, sam go 
czytuję z pokorą, właśnie z pokorą jaką mam dla 
literaturoznawstwa wiedząc, jak „ograniczonym li-
teraturoznawcą” jestem, przedszkolakiem ledwie 
choć po studiach doktoranckich. Podsumowując: 
akademickie zawodowstwo doceniajmy, ale go nie 
demonizujmy i nie czyńmy zbyt łatwo omnipoten-
tnym we wszystkim, czego się dotknie. 

Trzecia nić konfliktu, którą chcę zarysować do-

tyczy „języka pokoleniowego” w poezji. Zacząłem 
ten tekst od Awangardy. Jako przykład kłopotów 
z „językiem pokoleniowym” mogę podać to, że nie 
da się użyć języka Mickiewicza czy Tetmajera, do 
opisu tego, co zafascynowało futurystów (miasto, 
masa, maszyna). To jest też różnica między moim 
pokoleniem (50+) a 20- i 30-latkami. Wydaje się, że 
nie dzieli nas tak wiele, tymczasem często ich poe-
tycki język wydaje mi się zupełnie niepoetycki mimo 
mojej spolegliwości i wyrozumiałości oraz empatii 
jaką wobec tego pokolenia odczuwam. Potrafię też 
sobie doskonale wyobrazić, że tak samo język mojej 
poezji może wydawać się im pre-historyczny, nie z 
tej epoki, skostniały, nieprzystający doi dzisiejszego 
świata. A przecież to nasz wspólny świat, ten sam 
świat, tożsamy, chociaż… no, właśnie, gdy go opi-
sujemy okazuje się, że jego tożsamość staje się wiel-
ce problematyczna. Gdy więc ponad sto lat temu 
Rilke mówił, że „poezje nie są uczuciami (….) – są 
doświadczeniami”, to problemem są różnice owych 
naszych doświadczeń „tego samego” świata. „Tego 
samego” daję w cudzysłów, bo skoro rozbieżne są 
jego poetyckie obrazy, przedstawienia, to trudno 
kategorycznie cokolwiek tu orzekać…

Wydaje się, że dobrymi kategoriami do opisu 
tych różnic są wyróżnione przez Krzysztofa Gąsio-
rowskiego horyzonty rozumienia, ale nie będę ich tu 
omawiał, bo nie o rozwiązaniach w swoim tekście 
piszę a o samych problemach, kłopotach. Piszę 
o problemach, by zobaczyć, czy przekładają się 
one na konflikty w poezji. I martwię się, że nie.  A 
chciałbym żeby inspirowały do polemik, działań, 
dyskusji, by krążyły w środowisku wywołując intelek-
tualne i emocjonalne napięcia, by powodowały, 
że będziemy przekraczać bezpieczne mury naszych 
środowiskowych warowni. Wiem, wiem, wymaga 
to zupełnie innej konfiguracji życia literackiego, na 
co mamy wpływ wielce ograniczony, ale przecież 
myśleć i dyskutować, spierać się i rozmawiać mo-
żemy w każdej sytuacji, nawet w tak niesprzyjającej 
literaturze (kulturze) z jaką mamy do czynienia od 
zmiany ustroju. 

I jeszcze jedna rzecz na koniec. Ta mianowicie, 
że gdy mówię o potrzebie konfliktu idzie mi o spory 
a nie pyskówki, o dyskusje a nie połajanki, o kon-
frontację poetyckich poglądów i stanowisk a nie 
o wycieczki osobiste, personalne. Dajmy się więc 
ponieść konfliktom!

ANDRZEJ WOŁOSEWICZ
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Najsubtelniejsze może lustro twarzy poety lirycznego stano-
wi erotyka. W drugiej, odrębnej istocie ludzkiej – w kimś 

maksymalnie bliskim i niejako uwewnętrznionym, a przecież 
w sposób oczywisty należącym do świata zewnętrznego – w 
niej właśnie można się najskuteczniej i najsubtelniej przejrzeć, 
zobaczyć w obcej i zarazem bliskiej twarzy własną twarz: 
w różnych porach dnia i roku, porach życia, miejscach i 
nastrojach, kształtując – odkrywając – i siebie, i ją samą 
dla siebie w ciągłym napiętym kontakcie, porozumieniu. 
Właściwie prawie wszystkie (a może nawet wszystkie)  wier-
sze Adama Buszka są lirycznymi erotykami. Ale erotykami 
bardzo szczególnymi, gdzie erotyzm wyraża się niezwykle 
subtelnie, często na granicy wyrażenia i milczenia; w sposób 
nie zawoalowany, ale jakby na wpół w utajeniu. 

Dobra poezja, prawdziwa poezja rodzi duchową 
więź, wspólnotę. Książka Adama Buszka jest prawdziwą 
poezją. Odkrywa siebie dla świata i odkrywa świat 
dla siebie. Dzieli się sobą i swoim światem. Czyni to 
subtelnie, z ogromną kulturą wewnętrzną, z wielkim 
wyczuciem formy artystycznej, dowodząc łączności 
z najlepszymi europejskimi przejawami poezji współ-
czesnej, jak gdyby mimochodem i bez ostentacyjnych 
podkreśleń,  rzadko wprost się na nią powołując, ale 
ze swobodą wynikającą z naturalnego zakorzenienia 
w tradycji literackiej, przy równoczesnej świadomo-
ści własnej odrębności. Forma artystyczna odznacza 
się tu krystaliczną klarownością wyrazu, delikatnością 
obrazowania i głębią znaczeniową. W każdej frazie 
wyczuwamy, że to, co zostało powiedziane, powie-
dziane być musiało, i w taki właśnie, a nie inny sposób. 
I tyle tylko powiedziane zostało, ile było konieczne, 
aby w słowach i między słowami – czy ponad sło-
wami – stworzyć przestrzenie dla aktywności każdego 
wrażliwego czytelnika. 

Bardzo ciekawe, że jeden z najwybitniejszych 
poetów polskich poprzedniego (a może już „przed-
poprzedniego”) pokolenia – Stanisław Barańczak – w 
swojej książce również debiutanckiej (z 1966 roku)  
potraktował erotykę bardzo podobnie i w sposób w 
tradycji literackiej podobnie wyjątkowy, choć – trzeba 
podkreślić – w wierszach stylistycznie zupełnie inaczej 
ukształtowanych. Pod tym względem stylistyce (czy 
szerzej poetyce) Buszka znacznie bliżej do Herberta 
niż do Barańczaka. Ale i tu nie mówiłbym o żad-
nym bezpośrednim wpływie. Z debiutem Barańczaka 
łączy debiut Buszka to właśnie, że nader subtelnie 
uobecnione przeżycie miłosne natychmiast osiąga 
tu wymiar uniwersalny, do tego stopnia, że wykracza 
daleko poza erotykę, chyba żeby mówić o Erosie 
przenikającym całość świata i wszystkie jego obszary. 
Z tego też powodu poezja erotyczna Buszka staje się 
często wręcz liryką filozoficzną (nie wchodząc przy 

Stanisław Balbus Tekst jest twarzą
tym w żadne filozoficzne dywagacje czy erudycyjne 
odniesienia).

Poezja ta z przeżyć erotycznych się rodzi, ale do 
nich się nie ogranicza, i dojrzewając, obejmuje ogrom-
ne obszary świata, wnika w nie bardzo głęboko. W niej 
wyjawia się tajemnica egzystencji ludzkiej i tajemnica 
bytu świata, jego sensu. Poezja ta w erotyce – jako 
poezja – się spełnia, ale nigdy do niej samej się nie 
ogranicza.

Z większości zawartych w książce wierszy czytelnik 
wynosi wrażenie, jakby twarz poety, a także twarz 
bliskiej mu osoby, twarz świata – była tekstem, książką, 
którą się na kolejnych stronach zapisuje (a równocześ-
nie odczytuje). Jakby w ogóle świat był tu czytany 
„na kolejnych stronach” i wraz z nim twarz własna 
czytającego i zapisującego poety: także czytającego 
i zapisującego siebie, swą własną twarz, jaka ujawnia 
mu się w kontakcie ze światem czy tylko z drugą 
osobą, która zresztą sama w sobie jest tu dla niego 
światem. „Stroną” świata. Księgą świata. Zapisem w 
wielkiej księdze świata.

Jeżeli jednak świat jest książką, to nasze poznanie 
(więc życie) jest pisaniem (i czytaniem równocześ-
nie). Żyjąc, piszemy siebie. Pisząc poezję, stajemy się 
własnym tekstem w tekście świata. Tekst jest życiem, 
jest osobą, twarzą. Jest drugą, kochaną osobą. I jest 
miłością, która obce i niezrozumiałe czyni bliskim i 
zrozumiałym. Takim przeświadczeniem przeniknięta 
książka musiała złożyć się w wielostronną całość.              
I faktycznie ten zbiór 24 wierszy jest w istocie staran-
nie skomponowanym poematem.

Nie wspominałbym może o paraleli z Barańcza-
kiem, gdyby tematem głównym jego debiutanckiego 
tomiku nie była twarz poety (i twarz świata równo-
cześnie). I podobne tytuły obu książek: u Barańcza-
ka: Korekta twarzy, u Buszka Cztery strony twarzy. I 
gdyby z tamtego debiutu sprzed równo pół wieku 
nie rozwinęła się potem poezja tak znakomita. Co 
debiutancka  książka Adama Buszka – dla mnie to 
niewątpliwe – również obiecuje. 

Skoro już wspomniałem o Korekcie twarzy Barań-
czaka, to przychodzi mi na myśl, że właśnie w tamtej 
książce (recenzowałem ją, gdy jeszcze systematycznie 
uprawiałem krytykę literacką) może najbardziej ude-
rzyło mnie to, że autor o erotyce i o poezji mówi tym 
samym językiem; że – by tak powiedzieć – „terminy 
erotyczne” (słowa, frazeologia, metafory, obrazy), 
odnoszące się do przeżyć miłosnych i sposobów wy-
obrażania sobie ukochanej osoby (adresatki wierszy), 
oraz „terminy literackie”, w jakich zwykliśmy mówić o 
tekście literackim, a przede wszystkim o poezji – są 
tutaj jakby równoważne i poniekąd wymienne, tak że 

poeta o jednej i o drugiej sferze (a to dla niego naj-
ważniejsze sfery własnego życia) mówi niejako równo-
cześnie. Jego mowa poetycka jest więc  organicznie 
sylleptyczna (że posłużę się technicznym określeniem 
z zakresu poetyki). Wiersz jest bardzo często „wielką 
syllepsą”: mówiąc o jednej sferze, mówi równocześnie 
o drugiej, jakby między poezją i ukochaną, między 
poezją a miłością, między poznaniem estetycznym a 
poznaniem miłosnym – nie było wielkiej różnicy. 

Zobaczyłem tak jasno tę właściwość artystyczną 
debiutu Barańczaka sprzed pół wieku dopiero po 
lekturze książki Adama Buszka, poprzez tę książkę. Bo 
u niego dzieje się podobnie. Ale – co muszę mocno 
podkreślić – mniej ostentacyjnie, z o wiele większą 
subtelnością, z daleka od – tak bliskiej Barańczakowi 
– konstruktywistycznej tradycji poezji awangardowej. 
Buszek zapewne nie pamięta nawet debiutu Barań-
czaka, a na pewno pozostaje zupełnie nieświadomy 
tego pokrewieństwa czy raczej tego podobieństwa. 
To jest – jeśli wolno użyć tego słowa – odkrycie naj-
zupełniej własne, poza zewnętrznym wpływem.

Przyjrzyjmy się choćby tytułowi tomu. Cztery strony 
twarzy to oczywiście tak jak „cztery strony świata”. 
Ale może jeszcze bardziej tak, jak cztery strony książki, 
cztery strony napisanych wierszy. I cztery grupy stron, 
cztery rozdziały tej właśnie książki poetyckiej Adama 
Buszka. To obserwacja niejako z grubsza i z zewnątrz, 
okładkowa.  Przeczytajmy więc pod tym kątem cho-
ciażby wspaniały wiersz Filologia, gdzie syllepsa, o 
jakiej była mowa, nie leży wprawdzie zupełnie „na 
wierzchu”, ale jest o wiele subtelniejsza i głębsza, a 
jako figura poetycka o wiele bardziej nośna znacze-
niowo niż konstuktywistyczno-lingwistyczne syllepsy 
poezji poawangardowej. 

Adam Buszek sam jest doskonale wykształconym 
filologiem i gdyby na temat „stron twarzy” chciał 
napisać esej, nawet esej literaturoznawczy czy krytycz-
noliteracki – to by napisał. I nie wątpię, że znakomity. 
Napisał cztery cykle znakomitych wierszy, bo to, co 
ma do powiedzenia, wyrażalne jest tylko wierszem, 
pozostawiającym zawsze wokół siebie obszary wy-
mownego milczenia. Pisząc więc o nich, chciałbym 
pozostać przy nich, z nimi, blisko ich języka, w ob-
rębie ich poetyckiej aury, nie niszcząc jej typowym 
krytycznoliterackim komentarzem. I to samo proponuję 
czytelnikowi, niczego nie uprzedzając i zapewniając 
go tylko, że będzie miał do czynienia z poezją wy-
sokiej próby, wielkiej delikatności słowa, subtelności 
oraz bogactwa uczuć i wyobraźni, przy wielkiej inte-
lektualnej dyscyplinie wewnętrznej. 

STANISŁAW BALBUS

Migotania polecają. Reklama
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Dwie rzeczy nie dają się sprowadzić
do żadnego racjonalizmu: czas i piękno.

(Simone Weil)

Defi niować, przywoływać semantyczne właściwości słów 
tyleż oczywistych, co po wielokroć wytestowanych w 

powszechnie kulturowym obiegu? Sprzeczność ta tylko z 
pozoru wydać musi się zabiegiem bezużytecznym. Zatem s l 
a j d y (z ang. slide) – „diapozytyw fotografi czny jako obraz 
pozytywowy na materiale przezroczystym, przeznaczony 
do oglądania w prześwicie (pod światło) lub za pomocą 
diaskopu na większej powierzchni (np. ekran)”. A Slajdy 
właśnie posłużyły poetce z Warty, autorce trzech dotąd 
opublikowanych książek za tytuł tej najnowszej, czwartej w 
pisarskim dorobku. Rzecz edytorsko przysposobiło do publicz-
nej prezentacji Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka 
(Kalisz 2014) i nie sposób nie zauważyć, że zrobiło to w 
formie wizualnej w sposób niezwykle wyszukany, misterny 
plastycznie (świetna oprawa grafi czna Pawła Baśnika), z 
iście bibliofi lskim w każdym calu i detalu zacięciem. To 
jednocześnie pozycja premierowa kaliskiej ofi cyny na rynku 
wydawniczym. Książkę Anny Baśnik, cokolwiek by o niej 
nie powiedzieć, trudno raczej zaliczyć do zdarzeń w prak-
tyce poetyckiej typowych. Bo i niewiele ma wspólnego z 
obiegowym w tej mierze rytuałem, sprowadzającym się 
do pliku wierszy przeznaczonych do druku, skumulowa-
nych całościowo i objętych skrupulatnym spisem treści, 
eklektycznych merytorycznie i uszeregowanych w czasie 
od – do. Tu wszystko – jak w solidnym albumie fotografi i 
– skomponowane została z wyraźną już na pierwszy rzut oka 
tezą programową. I tak jak ekfraza posiłkuje się i dojrzewa 
pod wpływem inspiracji płynącej z malarstwa, fotografi a 
uruchamia i powołuje do życia świat utrwalony na kliszy. 
Buszuje po krainach i zakamarkach przeszłości, zaułkach 
czasu przyprószonych kurzem niepamięci, a zarazem pa-
mięć ową ożywia i wskrzesza. Próbuje odszyfrować to, co 
w sobie skrywa, a wymaga swoistej wiwisekcji, nowego 
kodu precyzyjnej identyfi kacji.

Życie często-gęsto bywa pielgrzymką między 
stacjami-przystankami do których zmierzamy i 
które z różnych powodów opuszczamy. Nieko-
niecznie muszą one nosić znamiona drogi krzyżo-
wej, acz los przeróżne zwykle wyznacza tu koleje. 
Slajdy w swym epickim założeniu zasadzają się 
na opcji siedmiu odsłon, co zdarzenia stano-
wiące osnowę wierszy chronologizuje i zarazem 
systematyzuje w czasie i przestrzeni. To odważna 
próba powrotu autorki nie tylko do sielskiego 
„kraju lat dziecinnych”, ale zmierzenia się z fe-
nomenem przeszłości, syndromem ożywiającej 
ją – i przywracającej do życia – po latach pa-
mięci. Wierność pokoleniowej tradycji staje się 
w tej sytuacji imperatywem, za sprawą które-
go z rodzinnego albumu wyłaniają się postaci 
osób najbliższych: babci (Rozalii i Wiktorii), stryja, 
obojga rodziców, rodzeństwa, syna, potem już 
tych „tu i teraz” – współobecnych w codzien-
nej wspólnocie życia. I ta odtworzona poetycko 
kronika ani na mgnienie nie trąci wystylizowa-
nym, sentymentalnym retro-banałem. Przeciwnie 
– mieści w sobie nieprzebraną paletę odcieni, 
obrzędów, kolorów, zapachów i smaków, et-
nicznych nieledwie osobliwości, z łagodnie ar-
chaicznym świadectwem wybrzmiewającego w 
tamtym, minionym czasie języka: „...dziecko się 
kunia strachnyło albo musowo ktoś łopszyroczył” 
lub „...najbardziej boję się – kiedy trzeba uciekać 
jak się stoi/ a krzyczą ogień. wynosić trzeba.. 
przez okna wyrzucać./ ale co najpierw. czasem 
nie ma czasu” (Babcia Rozalia). 

Nieodparta siła wspomnień? Owszem, ale 
także wewnętrzna konieczność usytuowania ich 
w dramatycznych zawirowaniach historii, woj-
nie, przesiedleniach, ucieczkach, przetrwaniu w 
śmiertelnym zagrożeniu. Język poetyckiej narracji 
autorki – zorientowany na niuanse grozy i spe-
cyfikę tamtego czasu – nieustannie ewoluuje, a 
jednocześnie przetworzony z chirurgiczną precy-
zją rekonstruuje realia tak już odległe, a ciągle 
w podświadomości obecne. Niczym na fotografii 

Śladów czasu 
odzyskiwanie

2 miejsce w II Konkursie na Recenzję organizowanym przez 
Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka 

Kazimierz Rink

śledzimy je w znacznym jakby powiększeniu.
„do roboty przychodził najpierwszy ze wszyst-

kich. / najedzony nie strawionymi marzeniami. 
/

i mówili że taki miły i spokojny. nie wiedzieli / 
że brakuje mu snu i nie koniecznie swoje bierze 
za swoje” (Kurz pisze kroniki; po godzinach).

Jednocześnie w liryce tychże pierwszych 
odsłon pojawia się faktura nasycona czystym 
liryzmem, delikatna, malarska, utkana często z 
tonacji guasiflorystycznej, podszytej wysublimo-
waną zmysłowością. Powracają w niej jakże 
charakterystyczne dla tego okresu feretrony, 
supły, parcele, pierścionki ze słomy, mundury, 
parowozy, blaszane kanki, korale etc. Cała ta 
rekwizytornia otoczona mgiełką mżącej sepii. 
Kaligrafia detalu i imponderabiliów jakby wyjęta 
z kart Doliny Issy naszego Noblisty. Nie da się 
ukryć, że rzeczywistym bohaterem – podmiotem 
Slajdów Baśnik pozostaje c z a s. W jego od-
wiecznym, zmulitplikowanym, ale nade wszystko 
metafizycznym wymiarze. Czas powstrzymywany 
piórem poetki, rewitalizowany co rusz ocalają-
co-katharyczną powinnością pamięci. Nie bez 
kozery Jan Parandowski zauważa, że literatura 
jest przeznaczoną do zatrzymania czasu w jego 
niszczącym biegu, zaś wtórujący mu Krzysztof Ka-
kolewski dodaje, że fotografia stanowi dokument 
zanurzenia ludzi w czasie. Ów czas samoistnie 
wywołujący odruch otrzepania go z resztek kurzu, 
bywa też świadectwem ludzkiej tożsamości, wy-
razem jednostkowo niepowtarzalnych biografii, 
nieustannym stawianiem czoła traumatycznym 
wyzwaniom losu i epoki. Ale poetka z Warty na 
tym bynajmniej nie poprzestaje i w kolejnych 
odsłonach książki oddaje cześć wszelkim innym 
żywiołom towarzyszącym naszej egzystencji: miło-
ści, samotności, zagubieniu w tłumie, przemijaniu 
i śmierci, niezawinionej krzywdzie bezbronnych, 
bo i najmniejszych. To poezja nie tyle kobieca, 
ile kobiety smakującej i przeżywającej intensyw-
nie to wszystko, co z jednej strony od zawsze 
przypisuje się typowej Matce-Polce, z drugiej 
budującej swój własny duchowy image z tęsk-
not, pragnień, urzeczeń i zranień, także w na-
tłoku życiowych dyskomfortów. Sztuka ma jakieś 
działanie wtedy – wyznaje inna z poetek, Julia 
Fiedorczuk – kiedy pokazuje coś w nowy sposób, 
z niespodziewanej perspektywy. Lubię poezję, 
która jest zarazem liryczna i eksperymentalna, 
obejmująca duchowość i politykę, ekstazę i za-
bawę. Inna sprawa, czy chodzi o to, aby czuć 
się w niej komfortowo – pewna doza dyskomfortu 
jest chyba pożądana.

Anna Baśnik ani tychże dyskomfortów w ża-
den sposób nie tuszuje, ani ostentacyjnie od nich 
nie stroni. Rozlicza się na swój sposób z przeszłoś-
cią, ale i czujnie, z wzmożoną uwagą spoglą-
da w lustro rzeczywistości dalekiej od idyllicznej 
formuły nagminnie przemycanej w popularnych 
serialach. Bywa także sprawiedliwa i obiektywnie 
wyważona w relacjach międzyludzkich, tych z 
męską populacją zaś w szczególności. Nawią-
zuje do niej z wyjątkową konsekwencją, a przy 
tym wiedzie z nią nieustanny polemiczny dyskurs. 
Ot, wystarczy zderzyć ze sobą choćby te dwa 
fragmenty: „huśtawka pojawia się cyklicznie. po 
procentach / w spokojnym mężczyźnie budzi się 
mister hyde. / środek nocy. senne przyłozenie 
głowy. / a tu rynsztkowy słowotok. wyrachowane 
ciosy” (Dwa światy czyli doktor Jackyll i mister 
Hyde) i „przyjedź. chcę poczuć ciepło twojej 
skóry / z lekkim zapachem wody po goleniu. 
/ zanim wyrównamy oddech wtulę się / w to 
miejsce najczulsze miedzy szyja a ramieniem./ 
odpłynę w niebyt” (Masz wiadomość).

Uważny czytelnik tych wierszy wyśledzi nieje-
den układ literackiego odniesienia, a i ducho-
wych patronów poetki (Pascal, Biblia, Talmud, 

greccy sofiści, a nawet Chris de Burgh), ale od 
personalnych odwzorowań ważniejszym jawi się 
sposób, technika uwierzytelniania słowa poety-
ckiego. Operuje on często blackoutem, myślo-
wym skrótem, filmowym cięciem, błyskawiczną 
zmianą perspektywy widzenia, sugestywnym 
kontrapunktem, równoważnikiem frazy, dyskret-
nym poluźnieniem w obrębie niedopowiedzia-
nej strofy. Nie ma tu śladu dosłowności, ani też 
harmonijnie dozowanej na modłę neoklasyczną 
muzyczności. A jednak w lekturze samej tak użyty 
język okazuje się uwodzący, precyzyjnie wyszu-
kany, potrafi uruchomić zasoby czytelniczej wy-
obraźni, często wręcz bez reszty nią zawładnąć. 
Baśnik wydaje się przy tym obdarzona rzadkim 
zmysłem empatii i antycypacji w komentowaniu 
świata zaludnionego w czasie zdecydowanie 
przeszłym, a mimo to iskrzącego tym, co wi-
doczne z perspektywy szerzej otwartego okna 
albo i lekko uchylonych drzwi. Kreśli wizerunki 
tych, nad którymi się pochyla wiarygodnie, nie-
rzadko przejmująco, może dlatego, że potrafi 
ulec ich fascynacji, przywiązaniu do tajemnicy, 
którą zwykli uosabiać? Tak między innymi dzieje 
się w przypadku wierszy, które powstały tuż po 
edycji Slajdów: List do Brunona Schulza i List do 
Krzysztofa K. Baczyńskiego. Widać w nich niczym 
na dłoni, jak radykalnie potrafi poetka zmienić i 
rozwinąć język poetyckiego obrazowania, wzbo-
gacić go narracyjnym nerwem i podporząd-
kować wierszom z najwyraźniej biograficznym 
rodowodem. Jest w tej poezji coś ujmująco kon-
fesyjnego. Nasyconego pierwiastkiem własnego 
doświadczenia egzystencjalnego. Sejsmograficz-
nie wyczulonego na najmniejsze drgnienie ser-
ca, myśli i duszy. Jest ten rodzaj mądrości i po 
ludzku pojętego współodczuwania. Wychylenia 
w stronę ładu, harmonii i pojednania z samym 
sobą, widocznego choćby w Mapie pogody J. 
Iwaszkiewicza. 

„listopadowy wieczór. atrament nocy. / bra-
kuje mi twojej uśmiechniętej twarzy i leniwej ci-
szy. / zaciągnąć się nią. pomilczeć albo niech 
słowa sączą się / niespiesznie nad lampka bur-
gunda. / (...) a jeśli krzyk przerwie sen. przytul 
/ i powiedz głośno. to tylko sen. i bądź” (Masz 
wiadomość).

Slajdy są nie tyle do migawkowo-zdawko-
wego, pobieżnego przeglądania, co raczej do 
głębokiego zamyślenia nad naturą pochłaniają-
cego nas i „coraz bardziej otaczającego świa-
ta”. Z  wszelkimi tego konsekwencjami. Odsłona 
po odsłonie. Wiersz po wierszu. Strona po stro-
nie. I tak jak autorka tych wierszy nieustannie 
osłuchuje najintymniej to, co podpowiada jej 
instynkt nie tylko w sferze ciała, tak i odbiorca 
tej liryki odkryje w sobie to przeznaczone, a czę-
sto nieuświadomione i nieprzeczuwalne. Poezja 
niekoniecznie przecież „leczy rany, które zadaje 
rozum” (Merton) i nie zawsze uwalnia od lęku 
i chaosu dookolnej materii. Ale też – jak pisze 
w jednym z wierszy Baśnik – może zbawiennie 
przybliżyć chwilę, gdy: „mówisz to czego ocze-
kuję / dziś będzie inaczej – uwierzę w baśnie / 
otwieram się / niech światło przepływa” (Lady 
in red).

Cóż, piękno pozwala obłaskawiać czas w 
jego niematerialnej postaci. To jakby kompen-
sata tego, co potrafi twórca odzyskać z jego 
kruchej, ulotnej, bliskiej fantasmagorii i tkanej 
niepochwytnie pajęczyny. Po to, by ocalić to, co 
od wieków najważniejsze – Światło i Nadzieję.

KAZIMIERZ RINK

Anna BAŚNIK, Slajdy, wyd. Stowarzyszenie Promocji 
Sztuki Łyżka Mleka. Kalisz 2014 r., str. 56
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Co ocaleje? List? Ale tylko wtedy, gdy „potrafi  przejść 
na wskroś płomieni” i stanie się „trwalszym od siebie”. 

Słowo? Ono biegnie jednocześnie „do dwóch różnych 
światów”, do miłości i kresu. I zdaje się, że „wpatruje się 
we mnie”. Zacierają się dotykalne kształty i krystalizują w  
myśl, która staje się przeczuciem i doświadczeniem zara-
zem. Dokonanym, dokonującym się i przyszłym. Wszystkie 
czasy idą ramię w ramię. Nakładają się na siebie. I już 
nie wiadomo, czy to oczy przenikają przestrzeń pomiędzy 
„teraz” a „wtedy”, czy czas zagląda w oczy. Zobaczyć 
siebie chłopcem na fotografi i i jednocześnie w chwili, gdy 
„ty / wpatrujesz się we mnie / widzisz w mojej twarzy / 
wszystkie dawne kontynenty” (Stan nieprzytomności). O nie, 
to stan przytomności i najwyższego skupienia. To dzieje się 
w „Spacerze do siebie” Stefana Jurkowskiego.

Zupełnie niezwykły tom wierszy. Wierszy, w których 
słowo jest tak niepostrzegalne, niemal milczące, że 
zaczyna przemawiać cisza i wciąga do swojego wnę-
trza. Dekoracje też są zbędne. Jest wszechpotężna 
myśl w czystej postaci, która wypełnia i rozlewa się. 
Tu się nie obserwuje, tu się jest.

Zabieram stąd wszystko moje
buduję z tego następny świat
też niemożliwy beze mnie

(… kto po mnie opowie świat)

Cóż by znaczył świat bez naszej myśli? Dopiero 
ona opowiada się za tym, co piękne, co prawdziwe. 
Co się zdaje. Tak, świat trzeba sobie opowiedzieć. 
Upewnić się co do niego, poddać w wątpliwość. 
Zaznaczyć tym samym swoją obecność. Stefan Jur-
kowski właśnie to robi: „kto po mnie opowie świat / 
kiedy już nie będzie mój…”. Swój świat opowiedzą 
inni własnymi słowami, ale czy użyją takiej samej 
ciszy i z taką przytomnością i precyzją?

najgłośniej w nich istniejesz
kiedy zakorzeniam je w ciszy
(*** a jednak się zatrzymujesz na powierzchni słowa) 

Elżbieta Musiał

Logos wewnątrz ciszy
Cisza i ledwo tknięte słowo, a jednak znajdujemy 

się w samym środku wielkiego. Istnienia? Jaźni? Pod-
miot liryczny (wybieram: Autor) nawet nie sprawia wra-
żenia, że prowadzi rozmowę ze sobą. On uczestniczy 
we własnej myśli, która jest i w nim, i nim, i obok. Dzieje 
się mimo woli, choć przecież odczuwalnie dla niego i 
dla nas, czytelników. Dzieje bez pośpiechu, jak to na 
spacerze. Z wyrównanym oddechem i w jedności z 
czasem i przestrzenią, z trwaniem i przemijaniem. W 
tych wierszach dokonuje się wszechogarnianie. Lecz 
nie jest to spowiedź, a „ważenie” siebie, mierzenie 
odległości między „mną tu” a „mną wtedy” i bez 
dostawiania miarki, bo  przecież to jest spacer, bo 
przecież do siebie. 

zobacz – ziemia po której stąpamy
od miliardów lat nosi nasze ślady
przybyliśmy aby teraz przyłożyć je do stóp
zmierzyć odległości które nas dzieliły

(Aleja platanowa)

I nie jest to tylko przewrotność myśli wykorzystana 
na potrzeby wiersza, ale pełna świadomość cyklicz-
ności zjawisk, może powrotów, zejścia się ze sobą, 
co od dawna na siebie czekało: ziemia na człowie-
ka, ślad na stopę, mężczyzna na kobietę. A może 
odwrotnie.

i ci którzy obok przechodzą
i wszelkie przypadłości obecne
dni które nas obezwładniają –
byliśmy przy sobie – to wciąż się powtarza
chociaż o tym nie wiemy –

(Byliśmy)

I jeszcze to niebywałe poczucie perspektywy, z 
której widać więcej i która nie opuszcza tylko wielkich 
pielgrzymów. To oni potrafią ujrzeć chwilę w zawrotnie 
stygnącym czasie i zarazem czułość chwili. 

i znowu jestem tym drzewem
sobą 
opartym o jego pień

wszyscy widzą
że wciąż stoję  bez ruchu

w niekończącej się nigdy podróży
z prędkością światła –

(Z prędkością światła)

Sumy przeżyć, przeczuć, czasów i to zatopienie 
w istnieniu bez potrzeby otaczania się drobiazgami 
odwracającymi uwagę od samego życia i przedmio-
tami wprost z naszych śmietników. Ta poezja odbywa 
się bez sztafażu. Co innego, gdy chodzi o drzewo, 
które podąża z człowiekiem, i chyba że stawia się 
w niej słowo „dom” bez przymiotników. Wtedy dom 
znaczy dom z całym zasiedzeniem i zapleczem emo-
cjonalnym. A bagaż? Tego właściwie wyjaśniać nie 
trzeba. Jest przecież sygnałem do drogi, otwieraniem 
drzwi, do których się dociera, lub które zamyka za 
sobą; „ten garb to miasto / wdziera się za mną / 
kradnie moją ciszę / zabiera powietrze” (*** chcę 
drzwi zamknąć za sobą).

Zadziwiające jest to, że przy obcowaniu z tak po-
jemnymi leksemami – nie błądzi się. Przejrzystość tych 
wierszy w dużym stopniu polega na zminimalizowa-
nej do konieczności liczbie słów. I jeszcze w czymś 
– w dojrzałości nie tylko poetyckiej mowy, ale też 
ogólnie pojętej. U Jurkowskiego czytelny jest jego 
własny system filozoficzny i z niego biorące się posta-
wy, niezachwiane nawet wtedy, gdy trzeba iść pod 
prąd. A to jest już nie tylko rozumienie siebie, ale i 
pojmowanie siebie w zobaczonej konstrukcji świata. 
I jeszcze wiara we własne rozumienie.

poza konwenanse dogmaty i wierzenia
coraz mniej posłuszni
coraz bardziej samotni

idą niezatrzymani odmawiając psalm nowy –
boże mój boże
czemuś opuścił myślących

(Niespokojni)

Transpozycja słów Jezusa na krzyżu brzmi tyleż 
samo poważnie, co i z lekkim posmakiem ironii. Trud-
no powiedzieć, czego jest więcej. A kto zna Stefana 
Jurkowskiego, ten wie, że ironia jest jego naturalnym 
sposobem porozumiewania się. W poezji też jest bar-
dzo mocną kartą rozgrywającą.  

widok z okna mam na bazylikę –
wieża niczym palec podniesiony w niebo
grozi: po coś tu przyjechał
czy za cenę istnienia warto było 
tak się trudzić by własne stare drzewo
nieść w sobie do ziemi obiecanej

(Wieża)

I znów drzewo, i znów wybory, które jak ba-
gaż ciążą. Lecz nie ma wyjścia – trzeba z nimi 
zawrzeć kompromis. To cena, którą się płaci za 
„istnienie”. Za odrodzenie się, za nagłą a niespo-
dziewaną iskrę w nas, która ma zawieść do ziemi 
obiecanej. Czy jest wiadomo, gdzie i co, i kto jest 
ziemią obiecaną? Wiadomo, choć wprost nie jest 
to napisane. Tak, to są kobieta i miłość. Zapewne 
tylko w wierszach obie pozostają bezimienne. To 
do Niej kieruje się często jego myśl. Tych stanów 
nie musi nawet werbalizować, porozumienie dzieje 
się bez słów.

idą w milczeniu
wśród spojrzeń drzew i trawy
jakby wytyczali drogę

wokoło gęstnieją pory lat
a oni ciągle idą poprzez wichurę

poprzez siebie --

(Spacer do siebie)

Idą on i ona (co zostało zasygnalizowane w ty-
tułowym wierszu). Każde w swoją stronę, choć może 
idą „do siebie”.  

Spacer do siebie jest stanem myśli i duszy. A jeśli 
one należą do poety, to siłą rzeczy, znajdą się od-
niesienia do wierszy (nawet bezpośrednie), bo prze-
cież myślenie poezją – to u Stefana Jurkowskiego 
równoległy krwioobieg. Wierzę, że ocaleje jeszcze 
jego poetyckie słowo.

tylko w wierszach poeta jest prawdziwy
nawet gdy zabija 
oczyszcza ludzkość z chwastów
czasem wskrzesza lub unieśmiertelnia

wiersz jest niebem
drabiną wszechświata
która toczy się poprzez eony
poeta niczym bramkarz 
chwyta ją i odrzuca
chwyta i odrzuca

w bezruchu byłby tylko obłudnikiem
szmatą do polerowania błękitu

istniałby tylko chwilę w czasie i przestrzeni
trwanie dlań na zawsze byłoby zamknięte

tylko niedosłowne
jest bardziej prawdziwe

jak ciało przez ciemność
zabite

(*** tylko w wierszach poeta jest prawdziwy) 

ELŻBIETA MUSIAŁ

Stefan Jurkowski: Spacer do siebie, Oficyna Wy-
dawnicza „STON 2”, Kielce 2017, s. 64, posłowie: Anna 
Maria Musz
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Z drżącym sercem przystępowałam do lektury nowej książki 
polskiego mistrza felietonu, władcy rodzimej frazy języko-

wej. Napięcie towarzyszące otwarciu tej krótkiej powieści 
nie opadało wraz z następującymi po sobie rozdziałami 
autobiografi cznego wywodu autora. Nie było to jednak 
napięcie, wyzwalające to, co najlepsze w czytelnictwie, a 
raczej obłąkańcza złość na proces, jaki dział się na moich 
oczach.

Dziś nie sposób już uciec od biograficznych klisz, jakie 
wyłuszczyła przed szerokim kręgiem odbiorców Katarzyna 
Kubisiowska w swej książce, a może wręcz reportażu, Pilch 
w sensie ścisłym – podane w publikacji fakty nieodparcie 
towarzyszą i towarzyszyć już raczej będą na stałe czytel-
nikom prozy Pilcha. Zjawisko to uznać można zarazem za 
rozwijający i wyjaśniający dobrostan wiedzy o samym pisa-
rzu, odbierający zarazem wiele z aury artystycznej metafory, 
prozatorskiego marginesu niedopowiedzenia. I tak tytułową 
Zuzę z poprzedniego tomu mogliśmy interpretować właśnie 
w sferach literackiej fantazji, metafizycznego pretekstu do 
rozmyślań, tak Pralina Pralinowicz, będąca quasi heroiną 
Portretu młodej wenecjanki odarta jest z interpretacyjnych 
niedomówień, lecz tak samo za sprawą Kubisiowskiej, jak i 
samego Pilcha. Połączenie tych dwóch ognisk, biografistyki 
i wątków autobiograficznych podsuwanych przez samego 
pisarza daje niebezpieczny efekt, który skłaniać może do 
oceny osoby prozaika w niebezpiecznych, bo moralnych 
rewirach;  odbiera też możliwość rozwikłania intrygującej 
zagadki - ta w narracji najnowszej książki Pilcha zajmuje 
znamienne miejsce. 

Bohaterów powieści jest kilku – Pralina Pralinowicz, mło-
da piękna dziewczyna o urodzie rodem z obrazu Dürera, 
liczne kochanki narratora, Pan Bóg; główny bohater jest 
zaś tylko jeden, a widzimy w nim samego Pilcha. Od takie-
go skojarzenia nie odwodzi nas ani fabuła, ani szczegóły 
podane w fabule, jak mieszkanie na Hożej, dom w Wiśle, 
czy ulubiony klub piłkarski.  Czytelnik w Portrecie młodej 
wenecjanki zagłębia się w typowo „pilchowską” gawędę 
po eksploatowanych wcześniej motywach: życia, śmierci, 
starości, choroby, miłości i erotycznych uniesień – i nie mamy 
wątpliwości o czyje życie i o czyje obszary seksualności 
chodzi. Bezpowrotnie utracona leworęczność czy Tezy o 
piciu, głupocie i umieraniu były niesamowicie błyskotliwy-
mi wynurzeniami człowieka na skraju pewnych etapów 
życiowych, konkretnych przemian polityczno-społecznych, 
najnowsza książka jawi się natomiast jako monodram, au-

Marta Solczak
Wystarczy być? 
– Portret młodej 
wenecjanki Jerzego Pilcha

toironiczna gawęda, zmierzająca nie tylko do obnażenia 
własnych ułomności czy słabości, ale także trudna do wy-
tłumaczenia niekończąca się anegdota o kobiecie, której 
tożsamość została przez pisarza totalnie zdyskredytowana. 
Pilch w bardzo ciekawy (czy zamierzony?) sposób rozkłada 
na czynniki pierwsze własne uprzedmiotawianie kobiet(y), 
swoje niespełnione lub nadwyrężone ambicje seksualne, 
by ostatecznie oddać się niesprecyzowanej merytorycznie 
dywagacji z dziedziny sztuk plastycznych. Historia ta ukła-
da się jednak w jedno z najbardziej intymnych zwierzeń 
pisarza-bohatera, który ironią maskuje najpewniej kontrasty 
swojej codzienności.

W świecie Jerzego Pilcha jedynym przymiotem, jakim 
można obdarzyć kobietę jest jej uroda i to właśnie fizycz-
ności swojej ukochanej narrator poświęca najwięcej uwagi. 
Jej pozycję intelektualną podbudować ma zamieszczone w 
książce opowiadanie opatrzone najprawdopodobniej praw-
dziwym imieniem i nazwiskiem Praliny, co już na pierwszych 
kartach powieści określa sytuację jako jawną i autentyczną. 
Opowiadanie, mające na celu potwierdzenie anonsowa-
nego „atletycznego” talentu literackiego głównej bohaterki 
w efekcie zaciemnia jej obraz, tworząc figurę potrafiącą 
jedynie gawędzić, jak genius loci całej historii. Autor pod-
świadomie przelał na karty książki własny dominujący gen, 
który sytuuje „swoją” kobietę w sferze atrakcyjności fizycznej, 
przy której wszystkie przejawy aktywności intelektualnej i 
społecznej wypadają mizernie. Narracja jest jednostronna 
i niewiele mamy szans na to, by poznać stosunek Prali-
ny Pralinowicz do zmieniającego się na oczach obojga 
związku, dowiadujemy się natomiast wiele o podbojach 
erotycznych głównego bohatera. Czytamy o próbach 
uwiedzenia mężczyzny przez Pralinę, lecz jej głębszych 
uczuć nie sposób dookreślić na żadnej ze stron powieści 
– być może nie to było celem opisywanych wątków, bo 
niewątpliwym zamierzeniem było zobrazowanie pragnienia 
miłości głównego bohatera,  zarazem jego niechęć do 
uczucia i przeświadczenie, że miłość zniewala, a regularne 
życie pod jednym dachem zabija namiętność, zawłaszcza 
emocjonalnie. Pomimo seksistowskich opisów niemalże każ-
dej kobiety, pojawiającej się na kartach powieści, Pralina 
zostaje niejako „językowo” ocalona przez narratora, gdy 

opisom wątków z jej udziałem mowa pokornieje i subtelnieje. 
Ta złożoność konstrukcyjna historii, jej nierówna temperatura i 
urwane wątki sugerują nieścisłość osobowościową bohatera 
i czy tym samym obnażają jedynie pewną pozę Pilcha? 
Lecz prócz zagadnień relacji damsko-męskich książka ta 
opowiada o czymś jeszcze, o kwestii znacznie ciekawszej, 
która przywraca czytelnikowi autora, takiego jakiego znał z 
głębokiego treściowo Drugiego dziennika. Pilch dokonuje w 
swoim najnowszym wydawnictwie ciekawej klamry kompo-
zycyjnej, którą budują rozważania na temat śmierci i dobro-
wolnego poddania się jej, relacji z Panem Bogiem. Starość i 
choroba, codzienna walka z nią otwiera powieść i zamyka 
ją jednocześnie, wypełniając środek substytutami miłości. 

Nierozsądnym byłoby zarzucić autorowi, że podejmuje 
taki a nie inny temat, ponieważ tylko on jest w pełni mocy 
decyzyjnych o czym chce pisać. Dla rozwoju literackiego 
czytelnika i dla rozwoju poziomu polskiej prozy te felietonowe 
gawędy Pilcha stanowią przeskalowany obraz samego siebie, 
w którym ekshibicjonizm jest jedyną wartością prowadzone-
go wywodu. Niesprawiedliwym byłoby też nie dostrzeżenie 
fascynującej giętkości językowej autora, który w mistrzowski 
sposób operuje słowem, formując wedle własnej inwencji 
kolejne zdania. Słowa u Pilcha zdają się być miękką substan-
cją, która w rewelacyjnie naturalistyczny sposób oddaje, jak 
zawsze niemalże, endemiczne środowisko twórcy. 

Dla czytelników spragnionych pikantnych prześwitów 
ze świata Pilcha książka ta będzie idealnym narzędziem. 
Dla pruderyjnych książka jest gorsząca. Dla historyków sztuki 
(główny bohater przedstawia się jako niedoszły historyk sztuki) 
ta pozycja jest nieznośna, choć pozwalająca na choćby 
krótkie zaistnienie w zbiorowej świadomości, która raczej nie 
spotyka zbyt często takich osób, a tym bardziej o nich nie 
czyta. Dla prozy polskiej Portret młodej wenecjanki stanowi 
egzemplarz  historii złożonej – ilustruje literata przekonanego 
o swojej wyjątkowości, godnego opowiedzenia wszystkiego, 
co go spotyka, rozbijając tym samym anachronizmy codzien-
ności bigoteryjnej części społeczeństwa. Jeśli pisarz chce 
tworzyć nowe systemy narracji, nowe systemy rozumienia 
świata to wystarczy tylko to, że jest? 

MARTA SOLCZAK

Żyjący w latach 1974 – 2004 Jarosław „Ziyo” Wawryków 
należał do młodszego pokolenia fanów punk rocka, był 

także muzykiem mniej znanego zespołu. W 2009 krakow-
ska Miniatura opublikowała wybór jego wierszy pt. „Między 
drugim i trzecim milczeniem”, który powstał dzięki przyja-
ciołom twórcy – Małgorzacie Wilczek, Bartkowi Siwkowi i 
Andrzejowi Klisiowi oraz matce. Zebrano sporo jego wierszy, 
listów, „zapisanych strzępów myśli” jak pisze w posłowiu Lech 
Przychodzki, ale wydano jedynie wybór jego wierszy przez 
ograniczone możliwości edytorskie, dzięki temu dostajemy 
do rąk całkiem porządny zbiór tekstów, dosyć spójny .

W Polsce punkowa muzyczna scena niezależna za-
częła rozwijać się pod koniec lat siedemdziesiatych ubie-
glego wieku. Jej rozkwit przypada na lata osiemdziesiąte. 
W latach dziewięćdziesiatych wielu dotąd niezależnych 
wykonawców podpisało płytowe kontrakty, zaczęły od-
bywać się długie trasy koncertowe zespołów punkowych. 
Jednakże młodsze pokolenie fanów punk rocka nadal 
tworzyło często w podziemiu muzykę, ziny i teksty, będące 
wynikiem swoich przemyśleń i zaangażowania w swoją 
subkulturę. Do tego młodszego pokolenia, które muzykę 
punkową poznało w późnych latach siemdziesiatych i 
w dziewięćdziesiątych należał Jarosław Wawryków. W 
jego poezji czuć jednak także indywidualny, a nie tylko 
pokoleniowy wymiar twórczości jak w muzyce polskich 
zespołów punkowych z lat osiemdziesiatych. Tzn. jego 
poezja nosi cechy przynależności do subkultury pun-
kowej, ale jej ideologia, kultura została przefiltrowana 
przez osobowość twórcy, oprócz tego czuć wyraźny rys 
osobowości w wierszach, w przeciwieństwie do tekstów 
tego mnóstwa zespołów punkowych z drugiej połowy 
lat osiemdziesiatych, które kopiowały jedynie pomysły 
innych zespołów. W poezji Wawrykowa doszło do głosu 
poczucie monotonii egzystencji: „Każdego ranka to samo” 
(„Każdego ranka to samo”), charakterystyczna dla całej 
polskiej subkultury  punkowej krytyka Polski, posługująca 

się ostrą karykaturą. Polska wg Wawrykowa i punków to 
szary, nieludzki kraj, na którego terytorium zbudowano 
krematoria, przyozdobiono go w krzyże, a wszystkiego 
strzegą policjanci, a kto się nie zgadza trafia do więzienia. 
„W tym kraju na świat przychodzą/Tylko patrioci i komba-
tanci” („Tu nie ma miejsca”) pisał Wawryków i krytykował 
Polaków za nadmierne przywiązanie do symboli narodo-
wych, wspomnień wojennych. Bał się rozwoju tendencji 
nacjonalistycznych: „Boję się nacjonalizmów./Każdej nocy 
siadają w pobliżu mojego domu,/Mają brunatne koszule 
i błyszczące oczy dzieci” („Boję się nacjonalizmów”) Wg 
niego w Polsce była mała przestrzeń dla rozwoju ludzkich 
zainteresowań i  cech osobowych, na które się składa 
wrażliwość, poczucie braterstwa, bezsensowności wojen 
i katowania ludzi w obozach śmierci.

 W poezji Wawrykowa pojawiła się miłość, sprawiająca 
poczucie bezpieczeństwa, ale przynosząca też świado-
mość poczucia braku zrozumienia: „Cokolwiek  wyrzu-
cę z siebie i tak nie zrozumiesz” czytamy w „Pomiędzy 
pierwszym, a drugim milczeniem”. Poeta często czuł się 
zamknięty w czterech ścianach, bez nadziei na przyszłość, 
zastanawiał się czemu miał tak mało do powiedzenia.

W wierszu „Poezja to…” Wawryków  się nad istotą 
poezji przypisując jej wymiar metafizyczny, ale także jest 
świadomy jej sprzecznychych cech, gdyż poezja  jest 
zarówno kłamstwem, jak i prawdą, tańcem, pijaństwem, 
czy „chwytaniem opatrzności za ręce” – czyli porównywa-
niem religijnych mitów, wierzeń z realizmem egzystencji. 
Od tekstów ateistycznie nastrojonych twórców punko-
wych z lat osiemdziesiatych, którzy głównie skupili się na 
konfrontacji z ideami politycznymi z zespołów Dezerter, 
Brygada Kryzys, czy skupili się na poetyckim turpizmie i 
krytyce socjologicznej jak  Siekiera odróżniają Wawryko-
wa poszukiwania religijne, z czym bliżej mu do tekstów 
Tomasza Budzyńskiego z Armii. Wawrykowa  nie ufa zin-

stytucjonalizowanej religii pełnej rytualnych zachowań, 
ale czyni poiszukiwania w wymiarze duchowym.

Poezja Wawrykowa nie epatuje brutalnością, ani wul-
garnością, jest bardzo klarowna i zrozumiała, pisana jest 
w duchu prowadzenia notatek z własnych przemyśleń, 
zdarzeń, mimo braku majstrowania w warstwie słownej, 
gdyż nie ma w niej odległych i zaskakujących metafor, 
zaskakuje groteską. Jest często pisana w stylu poezji kon-
fesyjnej, cicho, spokojnie, uważnie. Dla mnie jest ważnym 
świadectwem rozwoju kultury punkowej w latach 90-tej i 
poczuciem, że wszelkie rozpoznania cech poezji roczni-
ków 70-tych były często tylko promocją kilkunastu karier. 
Duch niezgody, wrażliwość istniał w naszym pokoleniu, 
tylko lansowano poetów, pisarzy na zasadzie znajomości 
itp. Bardzo dużo znanych pisarzy roczników 70-tych to 
dzieci profesorów, uznanych artystów, ludzi powiązanych 
towarzysko z dawnymi funkcjonariuszami UB. Znam teksty 
niezbyt wielu kapel punkowych, bo słuchałem i słucham 
metalu, ale rzadko właśnie w tekstach zespołów, czy 
poetów nawiązujących do ideologii punka poza Marci-
nem Świetlickim, czytałem o indywidualnych doznaniach, 
przemyśleniach, nie zakrojonych tylko do powtarzanych 
haseł. Takiej sztucznej hasłowości w poezji Wawrykowa 
nie ma. Myślę, że mimo upływu 8 lat od wydania tomiku 
„Między drugim i trzecim milczeniem” warto o nim napisać 
i go przeczytać, szczególnie jeśli ktoś interesuje się muzy-
ką rockową. Nie jest to poezja szukająca oryginalnych 
rozwiązań, rysem indywidualnym jest raczej zrozumienie 
anarchicznej subkultury punkowej i zbudowanie własne-
go światopoglądu z jej cech i własnych indywidualnych 
przemyśleń.

MATEUSZ WABIK
Jarosław „Ziyo” Wawryków, Między drugim i trze-

cim milczeniem, Kraków 2009

Mateusz Wabik
Punk lat 90-tych 
i późniejszych
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Powiedzieć, że najnowsze wiersze Macieja Meleckie-
go to poezja na wskroś dojrzała, ukształtowana i 

sama siebie świadoma, to nie zakomunikować nicze-
go nowego. Posłużyć się aparatem pojęciowym nie-
gdysiejszej posłanki, żeby uznać mikołowskiego poetę 
twórcą osobnym, to pogodzić się z myślą, że jest to 
,,fakt autentyczny,,. W pełni potwierdzają to „Inwer-
sje”, wydane w poznańskim wydawnictwie WBPiCAK, 
któremu Melecki (z małą przerwą na arkusz „Pogląd 
zaniku”, opublikowany przez Instytut Mikołowski) od 
kilku już lat pozostaje wierny. 

Wierszom Meleckiego blisko jest do dylema-
tów postmodernizmu z ich sporem o niewyrażalne, 
doświadczaniem daremności, deficytem sensu i 
relatywizacją doświadczanych zdarzeń. Na tle 
innych poetyk wyjątkowy projekt poetycki miko-
łowskiego poety cechuje skłonność pogłębiania 
charakterystycznego idiomu o wciąż nowe i wie-
lowymiarowe konteksty. Odbywa się to w opar-
ciu o strategię, którą w największym z możliwych 
uproszczeniu nazwać się powinno „nieustającą 
bitwą słów i ich znaczeń”. To właśnie ona pro-
wadzi do nieuniknionej demaskacji opisywanego 
świata, którego entropii towarzyszy odległy huk, 
powstały w tym konkretnym przypadku w wyniku 
umownego przekroczenia „semantycznej prędko-
ści dźwięku”, ponieważ dykcja Meleckiego to język 
„wsobny” i „głośny”. Między innymi poprzez swoją 
indywidualność praktycznego użycia:

 
(…) Żyjemy wszak w lodospadzie, w seriach chwil 
chudszych od błysków jaźni, nie
Mając gdzie się udać, w tym jednym miejscu, które 
jest wszędzie, jak przenośna
Wiata, odgradzająca wiatr od pleców. Za każdym razem 
zaczyna się nowa
Udręka, zaczyna się, lecz nie kończy ten wibrujący 
pląs niejednego upadku
Na głuche pobocze złupionego marzenia o relacjach 
gładkich, acz niełatwych,
Więc cóż z tą mantrą matu zrobić, jak ją przeciąć, by 
nic nie zostało wprost
Odjęte, by żadne skrzydło nie spadło ze zbocza, i 
zostać z tym tylko sam na sam  (…).

(„Lodospad”)

Dla oczekujących od poezji Meleckiego sforma-
towanego komunikatu i treściowych fajerwerków 
niemal wszystko w tych wierszach może stanowić 
przeszkodę w zorientowaniu się „jaki był plan?”. 
O tym, że podobna konsternacja wynika raczej 
z nazbyt pośpiesznej lektury, bądź nieuwagi, nie 
muszę chyba nikogo przekonywać. A przynajmniej 
nie powinienem wobec oczywistego passè tego ro-
dzaju podejścia do materii, w której zdumiewająca 

Piotr Gajda

metafora lub porównanie odkrywa przed czytel-
nikiem niekiedy więcej na temat otaczającej go 
rzeczywistości niż wieczorne wydanie wiadomo-
ści („W tej nielichej powłoce są sieroce gwiazdy, 
żadnych / Twarzy nie przybywa, odkąd wyparł je 
wrzask”). Wystarczy zamienić „szkiełko i oko” na 
nie mniej przydatne „widmowe przeczucie”, aby 
skonstatować, że wiersze autora „Szeregu zerwań” 
dociekają (albo wręcz naciekają) do samego sed-
na, rdzenia, w jakim przebiegają bioprądy kierujące 
biegiem rzeczywistości:

(…) Świat to tylko powłoka, mniejsza od śladu 
pary
Na szybie. Możesz tedy okopywać się jeno saperką 
domniemań, możesz temu 
Dawać wyraz długi, jak gąsienica przecinająca słoń-
ce w poprzek, niczym wesz 
Usadowiona przy kostce stopy twojego ruchu skie-
rowanego w niwecz (…).

(„Wytracenia”)

Stąd w odbiorze „przedmiotu” tej poezji nie tyle 
istotny jest on sam, co jego funkcje. Nie inaczej 
dzieje się w przypadku wierszy zawartych w „Inwer-
sjach”, w których clue interpretacyjnych znaczeń 
odnosi się do wspomnianych funkcji, pełniących 
rolę swoistych katalizatorów, służących nie mniej 
ni więcej, jak rozbiorowi tego, co realne na to, 
co przeważnie było tylko domyślne. Prowizorium 
naszego postrzegania wyostrza się, oparte na per-
manentnym rozbiorze, odwrocie od zakłócającego 
świadomą obserwację ogółu w stronę wyraźnie 
rozpoznanego szczegółu, a ten dopiero pokazu-
je z całą wyrazistością dotyczący nas wszystkich 
„kłopot”, związany z wszechobecną iluzją, nad 
którą niczym jakaś katedra dominuje jej własne 
logo – brak trwałości, zakotwiczenia, a przede 
wszystkim doraźność niemal wszystkiego, co nas 
otacza:

Ludzie w pętlach swoich zwidzeń docierają do zało-
żonego celu, są bowiem
Tylko siebie warci, głusi i chętni, i na tym kończą 
swój rejs, cel nigdy ich do
Niczego nie przybliża, mają tylko to, co mieć chcieli, 
ponieważ nieustannie
Trawi ich brak, syci tedy dalszy rejwach, który muszą 
wokół siebie siać, by mieć
Się jeszcze bardziej dotkliwie, w kapturze niejednego 
haustu ciekłego i prędkiego
Zawieruszenia się po obrzeżach swoich mniemań o 
świecie, spłaszczanym
W snach, zagryzani sobą mają już swoje awatary w 
każdym ruchu czy geście,
Zeźleni i suto zadowoleni, i takim rysem odwija się 
im każda burza, lądująca
Na ramieniu horyzontu, w szorstkim zderzeniu z pra-
widłami losu, kiedy ktoś
  
Zaczyna wymachiwać kijkiem i płonie jego ognisko 
szczęścia, jak podpałka
Dotknięta knotem prawdy o stanie realizowanego 
planu (…).

(„Przepływ i nalot”)

Mniej więcej od tomu „Przester” zauważyć 
można w poezji Meleckiego stale pogłębiają-
cy się rys egzystencjalny, któremu poeta wydaje 
się z wiekiem coraz bardziej ulegać. Uwidacz-
nia się to poprzez zmianę środka ciężkości tej 
oryginalnej dykcji, jakby na przestrzeni lat poeta 
przekierował własną uwagę od kompulsywnej 
konieczności rejestrowania każdego niemal prze-
jawu codzienności na rzecz języka kreacyjnego, 
służącego odkrywaniu głęboko ukrytych, ale nie 

mniej istotnych „wymiarów”, takich jak schema-
tyczność i symultaniczność, które z wolna i po 
cichu, acz ewidentnie wpływają na jakość naszej 
egzystencji: 

(…) Żyje się bowiem 
W węźle długim jak rozpięty nad przepaścią drut. 
Ciasno spadając, raźnie 
Czekając na innych, w pokawałkowanym wymiarze 
pionowego spełzania, osypywaniu
Przewlekle stałym (…). 

(„Węzeł rac”)

W tym nowym sensie Melecki okazuje się nagle 
„poetą zaangażowanym” w stopniu, który umknął 
twórcom tej modnej ostatnio szufladki. Twórcą za-
angażowanym przede wszystkim we własne życie 
na dostępnych mu warunkach, ponieważ nie ma 
innej drogi autentycznego zaangażowania, jeśli 
ono nie ma być jedynie jaskrawym szyldem dla 
kolejnej wykoncypowanej idei. Aby pokonać sy-
stem, nie należy kontestować go z oddali, ale 
użyć zapalnika od wewnątrz zaraz po postawieniu 
odpowiedniej diagnozy:

Nieustannie trwa walka – jedna wielka walka o
Rynek. Każdy jest w niej najlepszy, określany przez
Swoich mocodawców, wydawców, menadżerów tylko
W jasnych konturach, zapowiedziany pozytywnie,
Skojarzony z gratką, uczyniony innym jako niezwykle
Rzadki podarunek koniecznej wiedzy i gęstego klimatu.
Naród nie większy od innych, większy od wszystkich
Pozostałych, pragnie tylko tego – coraz to nowych
Zbawicieli i kierunków wskazywanych jako te
Właściwe, objawiające szczęście i radość, wolność
I zysk. Rynek umożliwia to aż nadto – poszerza stale
Pułapkę, kusi i osacza, w stanie ciągłej walki o niego.
Postępujące wyzwolenie, usuwanie kłód, prostowanie
Czasoprzestrzeni. Tym zajmuje się naród rynku, bo 
tylko 
Tak mogą już funkcjonować jego uczestnicy, prze-
strzegając
Jego prawa, jak swoje własne, niezbywalne, prawa 
do zysku,
Przypiekane na wolnym ogniu podaży, zalesiając pu-
stynię,
Nawożąc ugór, w trwałym naporze, bez liczenia 
strat.

(„Naród rynku”)

Niewątpliwie istnieją zarówno czytelnicy, jak i 
krytycy, którzy uważają Meleckiego za twórcę na-
zbyt trudnego, niezrozumiałego i hermetycznego. 
Nie warto o nich tutaj rozprawiać, albowiem już 
dawno zagarnął ich pośpiech i rozwrzeszczany tu-
mult świata, umożliwiający wygodną kapitulację 
wobec dzieła nieoczywistego, stawiającego jakże 
konieczny w obecnej złożoności naszego otoczenia, 
interpretacyjny opór. 

Tak więc powiedzieć, że „Inwersje” są kroniką 
zużywania się matrycy, za pomocą której całymi 
latami „przenosiło się” na papier kolejne „listy że-
lazne” dla uzasadnienia sensu znojnych czynności 
oraz kopie podobnych do siebie dni, miesięcy i 
lat, to powtarzać banały. Zacytować przebrzmiałą 
anegdotę, jakoby to jeden z wybitniejszych poetów 
krakowskich miał wyznać, że gdy widzi więcej niż 
jednego poetę śląskiego, otwiera mu się nóż w 
kieszeni, to potwierdzać oczywistą prawdę: Melecki 
szczęśliwie dla sumienia polskiej poezji współczesnej 
wciąż jest niewygodny, drażniący i niesformato-
wany. 

PIOTR GAJDA

Maciej Melecki, Inwersje . WBPiCAK, 2016. s. 106

Inny poziom tego 
samego położenia
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Poza kontekstem czasu / poddani próbie pamięci / traci-
my znacznie” – pisze autorka w wierszu pt. „Próba”, pisze 

nieco przewrotnie, ponieważ cały zbiór wierszy jest taką 
właśnie próbą utrwalenia obrazów, zapachów, refl eksji; jest 
„przypominaniem” sobie i czytelnikom tych momentów, 
które mijają dla większości niezauważone. Dla większości, 
ale nie dla Magdaleny Korytkowskiej, która „pochyla się” 
nad nimi i z małych fragmentów, czasem migawek, czasem 
widokówek składa większy obraz. 

Czas w tych wierszach odgrywa bardzo ważną rolę, 
z jednej strony pozwala usystematyzować urywki życia, z 
drugiej – staje się symbolem jego ulotności. Krytkowska 
w swojej książce często „godzi sprzeczności” zarówno na 
poziomie znaczeń, jak i na poziomie języka. Mamy więc 
„przyziemne niebo” czy „ciszę przypominającą słowa”. 
Sporo w tej poezji gier słownych, choćby w wierszu Nie-
zapominajka lub Po, są to jednak zabiegi poetyckie, dzięki 
którym, w tych – skromnych objętościowo – wierszach po-
wstaje nowa przestrzeń, wydobywają się zupełnie nowe 
znaczenia, często przy pierwszej lekturze niezauważalne. 
Bardzo spójne w tej poezji jest połączenie treści z formą. 
Autorka między innymi poprzez językowe niuanse zwraca 
uwagę czytelnika na niedostrzegane detale codzienno-
ści. Piszę „między innymi” ponieważ jest tu również sporo 
metafor i symboli. W jednym z moich ulubionych wierszy z 
tego zbioru, Za zakrętem, poetka pisze: „samotna droga 
/ wybiega na spotkanie / odpoczywających pół // na 
rozstajach strach / wypatruje wielkie oczy”.

Strach jako towarzyszące wyborowi (drogi) uczucie, 
a jednocześnie pola, więc nieuchronne skojarzenie ze 
strachem na wróble, choć przecież na rozstajach zwykle 
stoi kapliczka. I kolejny symbol czyli rozstajne drogi. Takie 
przykłady można by mnożyć. 

Drugą – prócz czasu – ogromnie ważną płaszczyzną 
rozgrywania poezji Magdaleny Krytkowskiej jest natura. 
Zarówno natura ludzka, jak i przyroda, z którą podmiot 
liryczny jest nierozerwalnie związany; jest związany do tego 
stopnia, że natura go określa, uzasadnia jego istnienie. 
Odnoszę wrażenie, że to nie poza kontekstem czasu tra-
cimy znaczenie, ale poza kontekstem miejsca, a każdy z 
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„Wciąż za mało na wiersz” 
– Magdalena Krytkowska, Szuflada świętej Anny

„

wierszy jest próbą opisania tego miejsca, uświadomienia 
czytelnikowi, jak ważne jest ono dla podmiotu lirycznego.

Nie bez powodu na tytuł tej recenzji wybrałam frag-
ment wiersza Słowa na jesień , ponieważ właśnie w tym 
tekście pojawia się refleksja, że wszelkie próby „zapamię-
tania słowami” to wciąż zbyt mało na wiersz. Być może 
dlatego wiersze w Szufladzie świętej Anny są tak krótkie, 
tak skondensowane, bo jeśli wszelkie próby opisu nie za-
owocują wierszem, to długość tego opisu nie ma aż tak 
wielkiego znaczenia. Ta kondensacja treści powoduje, że 
po pierwszej lekturze powstaje chęć ponownego wczytania 
się, sprawdzenia, czy aby na pewno nic nie umknęło, czy 
przez przypadek czytelnik nie „prześliznął” się jedynie po 
powierzchni nie zanurzając nawet stopy?

Napisałam o kontekście czasu i kontekście miejsca, 
które są istotne, dlatego, że tak naprawdę ten tom jest 
swego rodzaju kroniką przemijania. Prócz zatrzymanych w 
kadrach obrazów, są też wspomnienia tak samo istotne 
jak rzeczywistość. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że 
wspomnienia są częścią tej poetyckiej rzeczywistości.

Ten tom jest kroniką przemijania, ale Krytkowska nie 
tworzy sielankowych obrazów, są to nierzadko refleksje 
gorzkie, pozbawione złudzeń, a jednak pełne nadziei. Ten 
rodzaj pogodzenia podmiotu lirycznego z rzeczywistością 
sprawia, że zdając sobie sprawę z nieuchronności zdarzeń 
i tymczasowości rzeczy w pewnym momencie dociera do 
nas, że ta tymczasowość może być tylko umowna, że poza 
tym, czego – dzięki Krytkowskiej – dotykamy i w czym bie-
rzemy udział, jest jeszcze owo „coś” poza granicą, poza 
„cierpkim fioletem”. Poetka tego „czegoś” nie precyzuje, 
nie dopowiada, zaledwie sygnalizuje możliwość istnienia, 
do czytelnika należy ostateczne rozstrzygnięcie tej kwe-
stii., bo przecież „nie przeniknę szyby/zaparowanej/różnicą 
temperatur” (wiersz bez widoków). Wspomniałam, że au-

torka z małych obrazków tworzy obraz, a właściwie kolaż, 
Początkowo ten tom kojarzył mi się z układaniem puzzli, 
ale po kolejnej lekturze uznałam, że właśnie kolaż będzie 
najlepszym określeniem, ponieważ te wiersze są również 
bardzo „barwne”, mnóstwo tu kolorów, każda rzecz, każdy 
pejzaż ba, nawet każda myśl ma swoją barwę. Niebieska 
włóczka, jak w wierszu Szuflada świętej Anny, przysłany 
wiersz o błękitnych skarpetkach i nagle orientujemy się, 
dlaczego tytuł wiersza stał się tytułem książki. 

„Doceniam ciepło słów / w chłodne wieczory otwieram 
szufladę / jestem w Betlejem” – w tym wierszu najbardziej 
widoczna jest owa nadzieja, owo „coś”, ciepło słów czyli 
swoista modlitwa, bo u Krytkowskiej wszystko może być 
modlitwą: rozmowa z samym sobą, z kimś, kto dawno od-
szedł, a jednak żyje w pamięci, która sprawia, że nadal 
jest obecny; wreszcie szczególnego rodzaju „rozmowa” z 
naturą, poprzez pozbawione idealizowania obcowanie z 
nią, takie zwyczajne, codziennie, a jednak w jakiś sposób 
celebrowane. Poetka tę codzienność celebruje poprzez 
poświęcanie jej uwagi, poprzez to „pochylanie się” nad 
detalami. Poza tym wszystkim w poezji autorki uderza duża 
doza – miejscami nieco smutnego – poczucia humoru i 
autoironii, które sprawiają, że czytelnik ma możliwość za-
chowania pewnego dystansu. Ten dystans jednak nie po-
woduje dylematu, czy poetka mówi serio, czy próbuje sobie 
z czytelnika zażartować, bo nawet jeśli takie próby są, to 
stoi za nimi powaga rzeczy. I to jest właśnie „godzenie 
sprzeczności” na wielu poziomach, gdzie antagonizmy sta-
ją nagle w przedziwny sposób kompatybilne, co najlepiej 
obrazuje wiersz pt. podróżnie: „każdego dnia odnajduję we 
wschodach / niepokój odkrywcy / w zachodach cierpli-
wość wędrowca // poznaję jak prawdziwe jest to / co się 
nie wydarzyło”.

MAGDALENA GAŁKOWSKA

Magdalena Gałkowska

Z ponad rocznym opóźnieniem wziąłem do ręki wybór wier-
szy Andrzeja Grabowskiego A to już nasze są rozmowy. 

Ale dobrze, że wziąłem, bo to ze wszech miar interesująca 
książka. Zawiera utwory z ciekawego i arcytrudnego okresu 
przemian ustrojowych, w porządkującym przybliżeniu są to 
dwie dekady zamykające wiek dwudziesty i jedna otwie-
rająca wiek dwudziesty pierwszy.

Nie mogło się zatem obyć bez wątków społecznych 
i politycznych. Ślady myślenia historycznego, troski i 
obawy rozsiane są po całym tomie, np.:

(…)
Jakby nam znów i od nowa
miało się zacząć nie kończąc
wielką nadzieją odwieczne szarpanie
ze schedą Jagiellońską.
(…) (Ballada z miesięcznika)
W zakończeniu „Ballady Chrzestnej” , publikowa-

nej w 2011r., odnajdujemy krytyczną ocenę swady 
narodowej początku wieku:

(…)
Ech, szkoda słów świętego ognia
tu i tak dym i gore wokół
cholerna radość z taniej jatki
więc po cóż Matko siać niepokój…

I tylko imię błądzi cicho
po izbie wstydząc się istnienia
poczekaj Matko niech ustaną
tak już bywało w pokoleniach.
Optymistycznej przyszłości przeciwstawia Grabowski 
nurty rozliczeniowe, negatywnie ocenia powszechnie 
rozpoznawalne środowiska:
(…)
Kalendarz z dnia na dzień zastały
i coraz trudniej nocy z dniem
podzielić między sobą pory
gdy wokół wielcy mnożą spory
w czasie nieszporów o nasz byt.
(…)
W pisanym w sierpniu znamiennego 2010r. wierszu 

„Wokół symbolu” zdaje się krytykować tych „co się sami 

przyoblekli/ w szaty pokutne i wyrocznie”; jednocześnie trudno 
jednoznacznie dociec, czyją postawę poeta pochwala.

Do tej rodziny utworów można zaliczyć także „Ignoran-
tów”, nieco moralizatorski wiersz o nachyleniu socjologicz-
nym. Przy użyciu elementarnych obrazów i pojęć odnosi 
się Grabowski do naszej polskiej rzeczywistości. Odnosi się 
mało pochlebnie:

(…)
Ale nie ustrzegłem się szarpiących nogawki,
kłamców, konfabulantów, zarozumiałych szczyli,
których ojcowie lejąc po pysku nie wychowali…
Wypchnęli z domu przekonani, że to inni
nauczą ich; pokory, szacunku, zrozumienia…
O miłości nie wspomnę,
bo zawarli ją tylko w odruchu warunkowym prokreacji.
Bardzo szybko złapali wiatr, opanowali do perfekcji
podpatrując, rozpowszechnili w Internecie,
jak ustawiać się rufą pod wiatr, korzystając z cudzych 
żagli.
Najważniejsze, aby wiedzieć,
kiedy przyklęknąć w miejscu publicznym
zrzucając własne grzechy na Najwyższego.
(…)
Istotny i obszerny nurt twórczości Andrzeja Grabow-

skiego stanowią antyfony, modlitwy, a nade wszystko 
ballady. W tej formule jest miejsce na wyznanie wiary 
(poetyckiej), wątpliwości, domysły i marzenia, zaś wszyst-
ko to unosi się lekko nad światem konieczności, zobowią-
zań, powinności. Cechami konstytutywnymi tych wierszy 
są optymizm, zaufanie do tego, co nadejdzie oraz rzadka 
dziś wiara w posłannictwo, powołanie poety:

(…)
Ojcze nasz, który jesteś…
A który nie bywasz w matni poetów,
ale im błogosławisz
w każdej kropli rosy…
(…) (Antyfona niepokornych)
Grabowski nie boi się użyć rymu, rytmu i regularnej 

strofy. Najczęściej jest to rym odległy, przybliżony, asonan-
sowy, co chroni wiersz przed – pozbawiającą czytelnika 
satysfakcji – przewidywalnością słowa. Otrzymujemy poto-

czystość i wyrazistość, szczególnie w utworach o wydźwięku 
satyrycznym, jak w zakończeniu „Ballady przytłumionej”:

(…)
Nikt już nie czyni nowej wróżby
nawet nie szuka wyżej stołu
kolędzie przyjdzie długo czekać
i tylko mysz zapiszczy z boku…

Koci nam wyczyn się dopełni
aby tu jeszcze było syto
tak się zdzielimy przy Wigilii
myślą co z dawna już odkryta.
Są w tej książce poetyckiej perły polskiej mowy, opisu 

krajobrazu, nawiązań do tradycji języka: „Rozwichrzona 
jodła sapie/ przyklęknął w zaspie stóg siana”; „Z mgły 
wychodzą otulone/ przesiąknięte dymem nocy/ wiersze 
pierwsze, zapomniane/ ktoś coś zoczył, coś przeoczył”; 
„Uśpione wioska zastygła w poście/ gości wymiotła bie-
da/ Noc się zbiesiła marazm ostał,/ jak pusty piec bez 
chleba”.

Na zakończenie moich roztrząsań przytaczam (w zna-
czącej części) wiersz autobiograficzny, szczery, wiarygod-
ny, którego pierwszy wers użyczył tytułu wyborowi:

A to już nasze są rozmowy…
gdy szron się srebrem bawił głowy
by obrót rzeczy i przedmiotów
nas odnajdywał w mowy świcie
do całej reszty będąc gotów.
Bo nam już było niemal wszystko
w zasięgu oka, ręki, ust
I w nas ta sama miała gust
do upodobań wszelkich Pani
co się nie z każdym w słowie brata
i byle gestem nie omami.”
(…) (W zakolu)
Nie omami, wierzę za Andrzejem Grabowskim, 

raczej ochroni przed omamami współczesności.
PAWEŁ KUBIAK

Andrzej Grabowski, A to już nasze są rozmowy, 
Wyd. Sowello, Rzeszów 2015

Pomiędzy świadkami 
a duchem czasuPaweł Kubiak
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Nie wiem, którym tomikiem Anny Piliszewskiej jest tom pt. 
Z popiołu i pneumy wydany przez krakowską Miniaturę 

w 2016 roku, ponieważ nie słyszałem wcześniej o tej poetce, 
nie czytałem jej wierszy w żadnym znanym mi czasopiśmie 
literackim, czy kulturalnym, poza tym wydawca nie zawsze 
zamieszcza notkę biografi czną na jednej z ostatnich stron 
książki. Tak też czytałem jej wiersze zupełnie w ciemno, 
choć przy zapalonym świetle. Poetka potrafi  zanudzić na 
wiele sposobów czytelnika. Po pierwsze słychać, że częściej 
sięga do spuścizny literackiej z dawnych lat, niż do poezji 
współczesnej i czyta się jej tom jakby był przechadzką po 
skansenie literackim – oczywiście nie zawsze jest to wada, 
ale często jej poezja wywiedziona z ducha poezji Kaspro-
wicza, Mickiewicza, czy Leśmiana odstająca od niej pozio-
mem wytrąca z równowagi, bo za bardzo nie wiadomo 
po co jest ta archaizacja świadomości literackiej zrobiona. 
Czy dlatego, że poetka nie odnajduje w księgarni i biblio-
tece żadnego ciekawego tomu poetyckiego z ostatnich 
lat? Czy, że nie zna i nie rozumie poezji współczesnej? Po 
drugie jej zanudzanie polega na tym, że poetka powiele-
kroć opisuje przyrodę wiejską. Obraz w jej wierszach jest 
statyczny, a te opisy nie budują żadnej  metafory, mało w 
nich symboliki. Często za to poetka w te pejzaże wiejskie 
wprowadza motywy religijne, czy mitologiczne. Po trzecie 
poetka zwykła używać rymów dokładnych, a ja jestem 
przyzwyczajony jednak do nieco sprozaizowanego zapisu. 
To są trzy największe bolączki poezji Piliszewskiej. Jednakże 
gdybym na tym zakończył swoje utyskiwania, nie oddałbym 
sprawiedliwości jej książce, w której można jednak znaleźć 
kilka zupełnie udanych wierszy. 

Jednym z ciekawszych wierszy w tomie Z popiołu 
i neumy jest bez wątpienia „Schronisko”. Wiersz jest 
wyliczeniem spraw związanych z niszczeniem przyrody, 
zabijaniem zwierząt, które martwią podmiot liryczny. 
Podmiot liryczny nie akceptuje skazywania na głód 

Mateusz Wabik

zwierząt, dręczenia ich, nie zgadza się na topienie 
kotów, zabijanie zwierząt futerkowych. Nie zgadza się 
z niszczeniem gniazd, wyrąbywaniem lasów. Mimo 
lekkiej przesady, wiersz jest wyrazem wrażliwości na 
naturę, jednym z mocniejszych wierszy wpisanych w 
świadomość ekologiczną jaki czytałem w życiu. Nie 
widzę podobnie spraw podobnie do poetki, bo nie 
protestowałem przeciwko wycince drzew na moim 
osiedlu, a i z rzadka dokarmiam ptaki – ale myślę, że 
jej wiersz powinien posłużyć za przykład jeśli chodzi 
o przykład na współczesny wiersz ekologiczny. Wiersz 
kończy się  opisem koszmarów sennych, w którym za-
bite zwierzęta szukają pomocy u podmiotu lirycznego: 
„I czemu we śnie biegną do mnie / wątłym cieniem 
zwierzęta kalekie i chrome/i się łaszą do kolan?”. 
Wiersz „Schronisko” jest ciekawy także przez sformuło-
wany w nim nieprzeciętny światopogląd, a wiadomo, 
że nie często poeci potrafią napisać zdecydowanie 
i ostro za czym są, co myślą na ważne tematy. Do 
tego wiersz wydaje mi się szczery .

Sporą część tomiku poza wierszami z motywami 
klasycznymi i biblijnymi opisującymi wieś, wypełniają 
stylizacje na gawędy, legendy, baśnie, ballady. Mimo 
pewnej świadomości, że w tym temacie napisano 
sporo wierszy wcześniej, znalazłem jeden znakomity 
tekst – będący anty-gawędą, i anty-baśnią, chodzi 
mi o „Pieśń o rycerzu, jego antałku i krasnostawskim 
smoku”. W utworze Piliszewskiej mimo pozytywnego 
zakończenia jaki jest charakterystyczny dla baśni, nie 
ma dramatycznych wydarzeń i dlatego nazwałem go 
anty-baśnią, ponieważ rycerz z Krasnystawu znudzony 
pijaństwem i biesiadami  postanawia znaleźć księż-
niczkę by się z nią ożenić. Jednakże zadanie okazuje 
się zbyt trudne, markotny rycerz w trakcie powrotu do 

Nuda ogranych motywów 
i praca wyobraźni

Krasnystawu spotyka ludzi, którzy proszą go o zgła-
dzenie smoka, który „zagnieździł się w jamie”. Kiedy 
miało dojść do potyczki, smok prosi rycerza o „krztę 
soli”, gdyż brakowało jej do gotowanej przez niego 
potrawy i zaprasza na „bimbru galonik”.  W końcu 
smok zostaje kompanem i kucharzem rycerza, który po 
wielu nie udanych próbach znalezienia żony, godzi się 
z losem samotnika, ale przyznaje, że w „ma najlepsze-
go kompana”, z którym w czasie pobytu na zamku pije 
alkohol. Nie wiem dlaczego poetka umieściła miej-
sce zamieszkania i pobyt smoka w jednym mieście, 
albo dlaczego bard będący podmiotem lirycznym 
wiersza nie podaje imienia rycerza. Mimo pewnych 
niedoskonałości wiersz jest oryginalny i wpisuje się 
w niezbyt obszerny nurt neobajań i anty-legend, w  
których zmienia się urobione przez wieki konwencje, 
czasem wprowadza motywy współczesne. W innym 
wierszu podobnie nawiązującym do starego motywu 
literackiego „Kuszenie Kichota” poetka ukazuje, że to 
Dulcysia z Toboso wzdycha i oczekuje Don Kichota, 
a nie, że to on ją próbuje bezowocnie zdobyć jak 
w powieści Cervantesa. Poetka znów przekształca 
znany motyw co czyni jej literaturę ciekawszą. 

Im bliżej końca w tomiku Piliszewskiej jest tym cie-
kawiej. Szkoda, że poetka nie użyła większej dozy 
wyobraźni i wrażliwości w innych wierszach co w tych 
trzech przytoczonych, gdyż jej tom wierszy byłby cie-
kawszy. Może poetka powinna spróbować swoich sił 
w literaturze fantasy ? Tak dobrze czuje się w śred-
niowiecznych legendach…

MATEUSZ WABIK

Anna Piliszewska, Z popiołu i neumy, Kraków 
2016

Szwajcarska poezja nie jest dobrze znana w Polsce i przez 
to zaciekawia arkusz poetycki urodzonej w 1946 roku 

szwajcarskiej pisarki i poetki Ilmy Rakusy pt. „Pochwała 
czułości” wydany w ramach serii „Arkusze poetyckie dwu-
miesięcznika TOPOS” i dołączony do 6 numeru z 2016 roku 
tego czasopisma. Poetka – co można przeczytać w nocie 
na stronie arkusza – ma węgiersko-słoweńskie korzenie, stu-
diowała romanistykę i slawistykę i wydała dotąd cztery tomiki 
poezji. 9 wierszy zaprezentowanych w arkuszu pochodzą z jej 
ostatniego tomiku wierszy pt. „Impressum: Langsames Licht” 
z 2016 roku i zostały przetłumaczone na język polski przez 
Ryszarda Wojnakowskiego. W 2014 roku Wydawnictwo OD 
DO wydało jej prozę pt. „Mało morza mało”.

Poetka ze Szwajcarii stroni od jednoznaczności, 
sytuacje liryczne w jej poezji są lekko zarysowane, 
za to w niej znajdziemy opisy przyrody, zjawisk 
atmosferycznych czy zabytków kulturowych. W 
„Próbie definicji ojczyzny” poetka ucieka od po-
jęcia „ojczyzny” jako bytu politycznego, wskazuje, 
że wg niej ojczyzna to dom rodzinny, wspomnienia 
z dzieciństwa i przyroda zapamiętana z tamtych 
lat: „Ojczyzną jest / tamta trawa kryjąca / i ten 
dom ze skarlałym dachem / wiatry jak suchy 
kurz łykane / ojciec matka i liście rozwiane”. W 
przypadku wspomnieniowo-refleksyjnych wierszy 
jak ten wypada pamiętać o tym, że podmiot li-
ryczny to autor, że wyznania czynione w wierszy 
rzadko są konstrukcją poetycką jedynie. Osoby 
w podeszłym wieku wspominają stare zdarzenia, 
dzieciństwo, gdyż sprawy kultury, polityki wydają 
się błahe w pobliżu śmierci i tak czyni Ilma Raku-
sa. Być może tyle przyrody w poezji poetki znaj-
duje się jako przeczucie zbliżającego się końca 
życia. Porównanie rodziców do rozwianych liści 
pokazuje zdarzenie przemijania bardziej fizycznie 
niż duchowo. W „Małej pochwale czułości”, w 
którym to wierszu już tytuł ukazuje czułość jako 
sprawę znikomą, ale ważną, czytamy o pochwale 
widzialnego świata: rzeczy martwych, roślin, sztuki. 
Poetka w tym współczesnym wierszu korzysta z 
klasycznej figury retorycznej – enumeracji, czyli 
wyliczenia. Podmiot liryczny wiersza krok po kro-
ku wylicza sprawy błahe, ale na starość ważne,  

Wspomnienia, małe 
sprawy ostoją na starość 

w poezji Ilmy Rakusy
które można robić, które można kontemplować, 
które sprawiają radość i tak między innymi „można 
dotknąć kory drzewa”, „pocałować filiżankę z 
chińskiej porcelany”, „rozsypać karmę dla pta-
ków”. Poetka wydaje się skupiać przede wszystkim 
na czynnościach, które w ciągu pośpiechu dnia 
codziennego kiedy jest się młodszym wydają się 
nieistotne, albo mało ważne (choć dokarmia-
nie zwierząt aż tak mało ważne nie jest). Poetka 
unika patosu, nawet zagranie akordu C-dur na 
pianinie, jest grane „cicho”, ukradkiem czyli nie 
dla kogoś innego, tylko dla samej siebie. Poetka 
nie stara się na starość przekazać jakiejś ugrun-
towanej w doświadczeniu filozofii, nie dywaguje 
na tematy polityczne, metafizyczne, ale przyjmuje 
nastawienie zaciekawienia sprawami najprost-
szymi, przyrodą, a także sprawami, które mogą 
zwykle uchodzić za nieszkodliwe dziwactwa jak 
całowanie „chińskiej porcelany”. 

W wierszu pt. „On” prawdopodobnie czyta-
my o niespełnieniu miłosnym. Wiersz bazuje na 
wspomnieniu z dawnych czasów - tak przynaj-
mniej go odczytuję, ale w przeciwieństwie do 
jasnego opisania sytuacji oczekującej kobiety na 
ukochanego, samo opisanie świadomości jego 
nieprzyjścia, a także osoby, na którą oczekuje 
kobieta jest ledwo wyraźne. Wydaje się, że on 
zamiast wpaść do niej, przejechał obok jej domu 
samochodem, gdyż w wierszu pojawia się wspo-
mnienie „zimnego niebieskiego światła”, a na 
końcu wiersza pointa, że on „jest więźniem swo-
jego strachu przed bliskością”. Wcześniej mamy w 
wierszu informację o pobrzękiwaniu łańcuchów, 
kłębiące się myśli podmiotu lirycznego, jakieś py-
tanie i rozpaczliwą konstatację, że  „on tego nie 
słyszy”. Wiersz ten jest pisany nie licząc począt-
ku i końca w stylu bliskim prozie o charakterze 
awangardowym – strumienia wolnej świadomości 

jednakże z użyciem znaków przestankowych. Jest 
pisany jako wspomnienie z użyciem w wierszu 
czasu teraźniejszego. W porównaniu do innych 
wierszy poetki z arkusza „Pochwała czułości” jest 
wierszem nie do końca zrozumiałym i jedynym, w 
którym sami czytelnicy muszą za radą fenomeno-
logów „konkretyzować miejsca niedookreślone”. 
Ale czymże była literatura bez takich miejsc? I 
co zadziwiające w poezji polskiej często poeci 
zapominają o takich miejscach, wielu poetów 
nie chce być posądzonych o niezrozumiałość, 
niepotrzebną awangardowość, jednakże skazują 
odbiorcę tekstów na bierność. A takie miejsca 
zmuszające czytelnika do powolnego czytania 
tekstu i zastanowienia się nad jego linijkami wy-
dają się bardzo ważne, nie są to ani niedoróbki 
poetyckie, ani pragnienie bycia hermetycznym. 
Wiersz „Czerniowce, kadisz” jest zapiskiem z poby-
tu w Czerniowcach, zwiedzaniu miejsc związanych 
z kulturą żydowską. Poetka smutno konstatuje fakt, 
że Żydów w Czerniowcach, którzy zginęli w czasie 
2 wojny światowej, brak.

Poezja Rakusy odnosi się do trwałych spraw 
w zmieniającym się świecie - pamięci osobistej, 
prostoty obserwacji przyrody, małe sprawy, zwy-
kłe czynności jeśli zostaną poddane namysłowi i 
kontemplującej obserwacji zmieniają się w sprawy 
wielkiej wagi. Przypomina się w tym miejscu poe-
zja Wisławy Szymborskiej, jednakże Rakusa mimo, 
że podobnie patrzy na sprawy wielkie i małe, to 
unika ironii, groteski nie stara się by jej poezja była 
przeintelektualizowana, a raczej osobista.

MATEUSZ WABIK

Ilma Rakusa, Pochwała czułości (arkusz poetycki), 
Sopot 2016

Mateusz Wabik
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Podczas przechadzek często rozmyślam o sprawach bła-
hych. Starannie odliczam kolejne kroki, kalkulując jedno-

cześnie, że najwyżej za kilkadziesiąt lat wszyscy – łącznie z 
Tobą, Drogi Czytelniku – nie będziemy ani rozmyślać, ani kal-
kulować, ani nawet spacerować. Stara mądrość powiada, 
że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Jesteś lub cię 
nie ma. Tertium non datur. Proza życia i śmierci zamknięta 
w dwóch aktach teatrzyku, reżyserowanego cudownie 
obojętnymi mechanizmami tego wyjątkowo cierpliwego 
procesu, ewolucją tu i ówdzie zwanego. Dziś jeszcze bryłka 
błota (niekiedy jakże wysoko mniemająca o sobie!), a w 
mniej lub bardziej odległej perspektywie – kupa pyłu. I za-
chowuj tu człowieku powagę wobec wielkich spraw tego 
świata. Zarabiaj, płać rachunki, uganiaj się za promocjami, 
a chwile spokoju odnajduj na muszli klozetowej. 

Z tych quasi-metafizycznych przemyśleń szybko 
wytrąca mnie jednak znużenie. Wracam do miesz-
kania, spoglądam na zalegający na półkach kurz i 
po raz kolejny przekonuję się, że to jeszcze nie teraz, 
nie dziś. W stosunku do powierzchni płaskich mojego 
lokum czuję się mimo to wybrańcem, prawdziwą elitą, 
obdarzoną – przynajmniej do czasu – w krew i kości. 
Moim wielkim losem i przeznaczeniem, moją świetla-
ną przyszłością, o której nie śniło się nawet autorom 
podręczników do coachingu, będzie przecież proch. 
I jak tu planować choćby domowe porządki, gdy na 
myśl o ścierce do mebli ogarnia mnie przerażenie? 

Migotania przedsionków, Migotania przedsionków, 
czyli o arytmiach codzienności słów kilkaczyli o arytmiach codzienności słów kilka
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Podobny niepokój budzi we mnie chyba tylko 
gra polskich piłkarzy oraz zalecenia lekarskie. Z tym 
drugim jest zresztą ostatnio coraz gorzej. Łykać to, 
nie jeść tego, a najlepiej w ogóle nie oddychać 
– tak będzie zdrowiej. W przychodniach i szpitalach 
człowiek czuje się, jakby go ktoś umieścił na taśmie 
produkcyjnej. Wystać swoje w kolejce, numer taki i 
taki do gabinetu marsz, bach – pieczęć w postaci 
diagnozy – i oto mury polskiej lecznicy opuścić może 
szczęśliwy cukrzyk czy inny posiadacz wrzodów. Na 
niewiele zdaje się tutaj nawet głęboko zakorzeniona 
świadomość bycia prochem, gdy dolegliwości nie 
dają upragnionego spokoju. Tu coś z głową, tam z 
sercem, a jeszcze żołądek niedomaga wraz z jelitami, 
no i krew nie taka, jak być powinna, może należałoby 
powtórzyć badanie. Nieszczęsne skoki ciśnienia, o 
których czyta człowiek, że prowadzą przedwcześnie 
do kostnicy. I jeszcze ten cholerny refleuks z Barrettem 
na dokładkę, na którego leki, leki i tylko leki – bo 
producenci medykamentów żyć z czegoś muszą. To 
ostatnie akurat sam dopowiedziałem, jako zakamu-
flowany zwolennik myślenia spiskowego, który marzy 
tylko o tym, by w szaleńczym maratonie odwiedzin u 
różnych specjalistów nie musieć kiedyś zapukać do 
gabinetu z napisem „proktolog”. 

I gdzież tu wypatrywać schronienia przed zawiro-
waniami soma i psyche, gdy – cóż za dramat! – za-

pach książek nie koi jak dawniej? Chciałbym móc 
chociaż znaleźć namiastkę oparcia w jakimś godnym 
tego miana autorytecie. Ze zgrozą myślę jednak o dzi-
siejszych młodocianych elitach. Grono intelektualnych 
wodzów i przewodników narodu, dla których prob-
lemy przeciętnego zjadacza chleba – ot, chociażby 
taki, za co kupić trochę chleba? – nie istnieją, warte 
jest najwyżej dwóch czy trzech zużytych wykałaczek. 
Tkwiące w tej kategorii ludzi głębokie przeświadczenie 
o byciu ponad resztą – starą, niepostępową, nie-
wykształconą, anachroniczną, ubogą i nie potrafią-
cą korzystać z uroków życia – godne jest medalu z 
ziemniaka. Ach, gdybym miał choć trochę talentu 
plastycznego, to sportretowałbym takiego przykłado-
wego przedstawiciela nowoczesnej elity, abyś Drogi 
Czytelniku zobaczył, kogo dokładnie mam na myśli. 
Bywają wszak malarze-surrealiści i symboliści, bywają 
też manieryści i malarze-tapeciarze. Dlaczego więc 
nie miałbym sam spróbować własnych sił na polu 
sztuk pięknych? Gdybym tylko potrafił wizualizować 
swoje odczucia względem niektórych medialnych 
mędrków, mógłbym zostać mistrzem ekskrementa-
lizmu – zupełnie nowatorskiego stylu, polegającego 
na odmalowywaniu ludzkich sylwetek wydzielinami 
trawiennymi. Byłby to zarazem realizm najwyższej 
klasy, nic tak bowiem nie odzwierciedlałby w tym 
kontekście ludzkiej natury, jak kupa gówna. 

Kamil Trombik
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Pluralitas non est ponenda sine necessitate. W 
gruncie rzeczy wiedzą o tym uczony i dobry poeta, 
jak i babka ze straganu. Edukujmy się zatem wza-
jemnie! Wszak, jak mawia stara mądrość Kartezju-
sza, „rozsądek jest to rzecz ze wszystkich na świecie 
najlepiej rozdzielona, każdy bowiem sądzi, że jest w 
nią tak dobrze zaopatrzony, iż nawet ci, których we 
wszystkim innym najtrudniej jest zadowolić, nie zwykli 
pragnąć go więcej, niźli posiadają”. I tak oto człowiek, 
ten dwunożny Homo sapiens, ta potencjalna garść 
popiołu, okazuje się istotą ze wszech miar inspirują-
ca. Cierpi to na niedostatki pod względem zdrowia, 
pieniędzy, szczęścia czy kobiety, ale czy spotkałeś, 
Drogi Czytelniku, załamanego człowieka, który nie 
mógłby spać z poczucia własnej nierozumności? Spra-
wiedliwość pomiędzy ludźmi wyrażona w posiadaniu 
rozumu – każdy ma go pod dostatkiem i nikomu nie 
przyśniło się jeszcze, żeby być choć odrobinę mą-
drzejszym. Czy jednak przypadkiem nie cierpimy na 
naddatek myślenia?

PS – Skoro już o myśleniu mowa, to oburzyły mnie 
ostatnie pomysły najjaśniej nam panujących, skła-
niających się coraz bardziej ku idei płatnej edukacji 
na poziomie szkół wyższych. W takich gorączkowych 
chwilach odzywa się zwykle we mnie natura reforma-
tora. Myślę sobie zatem, że przydałoby się wprowadzić 
opłaty karne dla polityków (swoją drogą, różnych 
opcji) za postulowanie często – łagodnie mówiąc 
– dziwnych reform. Biorąc pod uwagę ilość idiotyzmów 
wypowiadanych na scenie politycznej od prawa do 
lewa, moglibyśmy mieć w budżecie nie tylko na 500+, 
ale i na 1000+ w pakiecie z maską antysmogową, 
w dodatku dla każdego obywatela za to, że żyje i 
musi słuchać naszych elit z Wiejskiej. 

Z drugiej jednak strony, gdyby tak zradykalizo-
wać ideę płatnej edukacji i zacząć wprowadzać 
na przykład kosztorysy za myślenie, to istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że niektórzy politycy okazaliby 
się najbardziej oszczędnymi ludźmi w Polsce. Jest więc 
w tym szaleństwie jakaś metoda!

Obyśmy się jednak mogli wzajemnie edukować 
pro publico bono – czego sobie i Państwu życzę.

KAMIL TROMBIK
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Nieśliśmy tego wróbla
płakaliśmy
a ten mi całą drogę
że to mazurek
a niech mu będzie i diabeł
na imię 
przecież umiera
nie umiem odjąć mu tej śmierci
ptasiej
i ogólnie małej
ale czy nasza zaważy więcej 
czy ktoś ją rozpozna
gdy na łóżku siądzie 
taka sobie z urody
ni to chłop ni baba 

JESZCZE NIE 
Jeszcze nie teraz 
bo wynika badań wyjątkowo dobre
i prószy śnieg za oknem
niech nam się uda ta Gwiazdka 
jak wszystkie poprzednie 
jeszcze nie teraz 
tej wiosny gdy z obłokiem
jak z jajkiem obchodzić się trzeba 
może jutro
może za pół roku 
może wcale
cóż by się właściwie stało
gdyby nie przyszła 
byłbyś 
czekałbyś 
dostałbyś kota do głowy 

Jadwiga Malina 

DRUGI WIERSZ O PSZCZOLE 
Patrzyłam jak umiera, jak składa się w niej życie. 
Jak odlatuje z jej brzegów wierzbówka, 
przetacznik i naparstnica. Jak bardzo 
nic nie może zrobić, poza kołysaniem przepaści. 

SPITSBERGEN 
W ziarenkach co duszy nie mają, choć kto wie, czy aby na pewno. 
Cała nasza nadzieja, co to nie sieje, nie orze, ucho nie słyszało. 
Tam w zagłębieniach, fałdach, na podorędziu, ukradkiem.
Tam na chłodzie, na mrozie, bez czapki. Gdy świat sobie pójdzie. 
Może coś zostanie. Może na nowo zacznie. Jakaś jabłoń, jacyś pod nią ludzie.       

CZARNOBYL
Zastał nas wśród zajęcy, gdy kuropatwy o strzygących nóżkach 
wznosiły świst. A on taki niewinny jak baranek. Jak zabłąkana 
owieczka. Wpadł nam w ramiona, ugościł się. W ośrodku zdrowia 
mówili, że idzie wojna i trzeba znosić prowiant do piwnicy. 
Jednak następnego dnia, świat nadal istniał, rozrastał się 
i zapełniał ziemię. Matki łagodnie promieniowały krojąc podgardle.  

50 Migotania 54
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W KRAINIE ŻEŃ-SZENIA
biada temu, który nie jada żeń-szenia!
wszystko przez tych, którzy nie wierzą w żeń-szenia!
tylko skorumpowani burmistrze z prawego/lewego 
skrzydła plują na korzeń żeń-szenia!

porządni ludzie kochają żeń-szenia!
precz z tymi, którzy nie uznają żeń-szenia!
jeszcze nie próbowałeś?! zgłoś się natychmiast!
dzisiaj przecena na korzeń żeń-szenia!

pomyśl o losie swych dzieci!
ten, który nie jada żeń-szenia jest wichrzycielem!
dlatego nie zwlekaj długo z decyzją
postaw szybko na korzeń żeń-szenia!

REFERAT
Od antyku po moją niewyraźną sytuację.
Przedmioty. Ludzie i powietrze w przestrzeni.
Mój sąsiad Sten straszy piwnicznego szczura.
Jaki był właściwie Juliusz Cezar?
Skalpy i zatkane watą dziurki od klucza.
Zmienił się tylko sposób przetwarzania danych 
- stwierdziłem.
(Wydaje mi się, że reszta sali b. szybko wsiadła
do swoich ekonomicznych samochodów).

Z WRZEŚNIA
O godzinie siedemnastej wywieźli.
Zobaczyłem tylko szare pończochy
i lekko zniszczone, brązowe
pantofle.
W tym układzie nie ma już osoby
której zawsze mówiłem „dzień dobry”
i „do widzenia”.
Po raz kolejny zmienił się świat.

GRUPKA
JA
TY
ON

JATYON
TYJAON
ONJATY
TYONJA
ONTYJA
JAONTY

dlatego
rozejdźmy
się!

KSIĘŻYC
Byłem. Same szczeliny.
W dodatku pojazdem
nie z tej ziemi.
Dobrze wiem, że to
nasza ostatnia wódka.

ZA SIEDMIOMA GÓRAMI
Bracia! Ponieważ stary król
ma zielone oczy, trzeba obalić
króla i szybko wybrać nowego!
Tym nowym królem zostanę JA!
Jeżeli ktoś się nie zgadza, 
to niech poczeka na zewnątrz. 
Za chwilę po niego przyjdziemy! 
Czy wszyscy są za?

Grzegorz Wróblewski

Wiersze Duńskie 

ASSISTENS KIRKEGÅRD
15 VI 1898 - 6 I 1972
27 III 1912 - 12 IX 1943
5 V 1979 - 16 VII 1979
(zasilił grono aniołków)
30 III 1946 - 13 II 1985
2 VI 1950 - 2 VI 1979
(niespodziewanie)
8 IV 1967 -
(nadal jest, ale ziemia już czeka)
17 V 1899 - 1 XI 1989
(kochające dzieci, wnuki i prawnuki)

wystawa kamyków z krzyżykami
cyfry rzymskie i arabskie
niezliczone kombinacje
25 XI 1912 - 18 VII 1915

KALENDARZ
...września znów kropi
poszedłem spać
...tuńczyka i popiłem
go wodą
obudziłem się
i poszedłem spać
śmieciarka przyjeżdza
o godzinie...
obudziłem się
i doszło mi godzin...

TRZECI DZWONEK DO DRZWI
dzisiaj poparłem fundację: kupiłem świąteczną
kartkę przedstawiającą kolorową papugę na tle
amazońskiego lasu: MERRY CHRISTMAS!
aż spojrzałem w kalendarz: do świąt
jeeszcze cztery miesiące
i to był pierwszy dzwonek do drzwi
w kilka minut po człowieku z życzeniami i papugą
pojawił się natrętny staruszek w czarnym berecie
który chciał mnie nawrócić na wiarę i nawet nie powiedział
na jaką a tylko machał mi tajemniczą książeczką przed nosem
i straszył że bez wątpienia trafię do piekła
widocznie nie uwierzyłem bo uciekł
nie dziękując za jaśminową herbatę
i to był drugi dzwonek do drzwi
w tym układzie wyjąłem z szuflady długi kuchenny nóż
przygotowałem się: papuga, piekło, 

FROHLICHE WEIHNACHTEN!

czekam cierpliwie na trzeci dzwonek do drzwi

ABC...
A umiera na serce
B go zabiera
C fachowo kremuje

B jednoczy się z
A
C fachowo kremuje

C jednoczy się z
A i
B
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Autorzy goszczący po raz pierwszy
Dagmara Kacperowska 
– rocznik 75’ Z wykształcenia pedagog. Od 

kilkunastu lat pracuje w Muzeum Papiernictwa w 
Dusznikach Zdroju, gdzie zajmuje się edukacją mu-
zealną oraz organizacją wystaw m.in. sztuki współ-
czesnej. Pisze teksty branżowe jak i te poświęcone 
artystom. Pisze wiersze. Teksty publikowane były 
m.in. w Szufladzie, Helikopterze, Fundacji na Rzecz 
Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza, Gazecie Kul-
turalnej oraz PKPzin. 

Paulina Adamczyk
- historyk sztuki, muzealnik, autorka artykułów i 

esejów o sztuce. Dotychczas jej teksty ukazywały 
się między innymi w „Arteonie”, „Twórczości” oraz 
w „Poezji Dzisiaj” Interesuje się sztuką przełomu XIX 
i XX wieku, a także literaturą po 1945 roku.

Łukasz Nicpan 
- absolwent UW, poeta, krytyk, tłumacz (przeło-

żył 27 powieści z języka angielskiego). O poetyckim 
tomie debiutanckim pt. „Czyste ratownictwo” (PIW, 
1980) napisał pochlebnie m.in. Artur Sandauer. 
Do stanu wojennego pracował w „Nowych Książ-
kach”. W latach.1980 - 2012 Nicpan milczał jako 
poeta. Potem wydał zbiory wierszy: „Kwanty” ( 
PIW, 1984), „Do czytającej list” (Wyd. Veda, War-
szawa, 2012) - Nagroda im. Bednarczyków, 2013, 
„Ostatnie dni lata” (Veda, 2014),  (nominacja do 
Nagrody Orfeusza – 2016),  „Domowa księga ro-
dzaju” (Veda, 2017).

Prof. Stanisław Balbus 
- ur. w 1942 w Sieradzu teoretyk literatury, badacz 

języka artystycznego; emerytowany profesor Wydziału 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykładowca 
teorii literatury na kierunkach filologii obcych (1969–
1977) oraz na polonistyce UJ (1978–2002). W latach 
1996–2003 kierownik Katedry Teorii Literatury.

Autor około 300 publikacji naukowych, krytycz-
no-literackich, drobnych literackich oraz opraco-
wań wydawniczych.

Paweł Kubiak 
ur. się 10.09.1950r. w Karszewie. Debiutował 

wierszem w „Zarzewiu” w 1973 r. Debiut książkowy 
w 1985 r. w „Iskrach” tomikiem Nie ma już tego 
czasu, następnie wydał: Kronika Miasta Piasto-
wa, 111 haiku oraz Próby zrozumienia pamięci, 
miniatury i fragmenty (o) miłości a też Antologię 
poezji wietnamskiej od XI do XIX w. – wspólnie z 
Lam Quang My. Zorganizował i prowadzi Konfra-
ternię Poetycką „Biesiada” przy Miejskim Ośrodku 

Kultury w Piastowie. Należy do Związku Literatów 
Polskich.

Dariusz Pawlicki 
– ur. w 1961 r. autor esejów i szkiców (trzy książki: 

Chwile, miejsca, nastroje; Zauważenia i Fragmen-
taria), utworów poetyckich (m. in. zbiory: Haiku, 
48 wierszy), książki dla dzieci (Bibikin w drodze do 
Kamienia Życia); teksty publikował/publikuje np. 
w „Borussii”, „Gazecie Kulturalnej”, „Krytyce Litera-
ckiej”, „Pisarzach.pl”, „Ricie Baum”, „Twórczości”; 

Aleksandra Naróg 
(ur. 1991 w Gliwicach) - doktorantka na Wy-

dziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przy-
gotowuje pracę poświęconą twórczości Witolda 
Gombrowicza. Kilkukrotna laureatka Ogólnopolskie-
go Konkursu na Esej; współpracuje z Internetowym 
Magazynem „Teatralia”.

Marian Kisiel 
urodził się w 1961 roku w Jędrzejowie. Profesor 

Uniwersytetu Śląskiego, Krytyk, literaturoznawca, 
poeta i tłumacz. Debiutował w 1980 roku. Opub-
likował jedenaście tomików poetyckich: Nie śnij-
cie mnie w waszych snach (1983), Kronika nocy 
(1992), Gdy stoję tak nieruchomo (1993), Bliżej zimy 
niż lata (1995), Wypominki (2009), Czułość (2011), 
Było i się zmyło (2012), Droga (2013), C’est la vie 
(2014), Martwa natura (2015), Łazarz (2016), dwa 
wybory wierszy Nieuchronnie zbliżam się do was 
(układ Andrzeja Szuby, 2015), Wieniec dla zmarłych 
(układ autora, 2017), a także kilkanaście książek 
krytycznych, m.in. Świadectwa, znaki (1998), Od 
Różewicza (1999), Zmiana (1999, 2014), Pamięć, 
biografia, słowo (2000), Pokolenia i przełomy (2004), 
Przypisy do współczesności (2006), Ananke i Polska 
(2010), Ruiny istnienia (2013), Critica varia (2013), 
Między wierszami (2015). Mieszka w Katowicach. 

Magdalena Gałkowska 
- poetka, urodzona 42 lata temu. Wydała trzy 

książki poetyckie.. Pracuje i mieszka w Poznaniu. 
Prowadzi blog literacki.

Renata Zając 
- redaktorka, wydawczyni, organizatorka wie-

lu wydarzeń kulturalnych (np. 750. lecie urodzin 
Dantego w Krakowie, koncert i dramatorium w 
ramach festiwalu Cracovia Sacra, pomysłodaw-
czyni projektu Miasto - Muza - Muzyka), autorka 
wielu projektów multimedialnych dla dzieci i mło-
dzieży; w jej reżyserii ukazały się filmy edukacyjne: 
Eutanazja (nie) godna śmierć oraz Kolekcjonerzy 

mocnych wrażeń. Moda na dopalacze. Dokto-
rantka na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN 
w Krakowie. 

Jacek Sojan.
Z urodzenia krakowianin. Studiował filologię 

polską na UJ. Autor 5 zbiorów poezji. Prowadzi 
spotkania literackie promując współczesną poezję. 
Uprawia eseistykę i krytykę literacką.

Grzegorz Wróblewski 
– ur. 1962 r. w Gdańsku, w latach 1966-1985 

mieszkał w Warszawie, od 1985 r. w Kopenha-
dze. 

Autor książek poetyckich, prozatorskich i dra-
matów; m.in. Ciamkowatość życia (1992/2002), 
Planety (1994), Noc w obozie Corteza (2007), 
Nowa Kolonia (2007), Dwie kobiety nad Atlan-
tykiem (2011), Wanna Hansenów (2013), Kosmo-
nauci (2015), Namiestnik (2015). Wraz z Wojtkiem 
Wilczykiem artbooka Blue Pueblo. Tłumaczony na 
kilkanaście języków, m.in. na język angielski (Our 
Flying Objects – selected poems, 2007, A Marzipan 
Factory – new and selected poems 2010, Kopen-
haga – prose poems, 2013), Let’s Go Back To The 
Mainland (2014), Zero Visibility (2017). W Danii w 
ostatnich latach zbiory wierszy Digte (2015) oraz 
Cindys Vugge (2016). W latach 1993-1998 współ-
pracował z pismem Brulion. 

Jego twórczość artystyczna obejmuje akcje w 
przestrzeni miejskiej, instalacje i malarstwo.

Swoje prace wystawia od końca lat ’80, m.in. 
wystawy indywidualne w Domu Literatury w Łodzi 
(2015), Gdańskiej Galerii Guntera Grassa (2015), 
Muzeum Literatury w Warszawie (2014), Centrum 
Kultury Katowice (2014), Gallery ZENIT w Kopenha-
dze (2011, 2009), czy Gallery Brantebjerg (Nykøbing 
Sj./Dania, 2008).

Władysław Chodasiewicz 
(1886-1939), jeden z najwybitniejszych poetów 

i krytyków tzw. Srebrnego wieku, okresu w kultu-
rze rosyjskiej od ok. 1890 r. do końca lat 20.-30. 
XX stulecia. Autor tomów poetyckich Młodość 
(1908), Szczęśliwy domek, Drogą ziarna, Ciężka 
lira, Wiersze zebrane (tutaj cykl: Noc europejska). 
Opublikował osobne książki biograficzno-krytycz-
ne o Aleksandrze Puszkinie, Gawryle Dierżawinie, 
współczesnych sobie poetach. Tom jego wierszy 
Powrót Orfeusza opublikował w świetnym przekła-
dzie Zbigniew Dmitroca. 

Marzena Huculak
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W numerze fotografie prezentuje Marzena Huculak

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
MINISTRA KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Urodzona w Olsztynie. Ukończyła PWSSP w Gdańsku. Dyplom z malarstwa 
w pracowni prof. Hugona Laseckiego. Wykłada w Instytucie Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Autorka 28 wystaw indywidualnych udział 
w ponad 90 wystawach zbiorowych w Polsce, Włoszech, Francji, Niemczech, 
Belgii, Rosji, Chorwacji na Litwie i Ukrainie. 
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Leszek Szaruga

WYPRASOWAANIIE (22)

Od kiedy pamiętam, zawsze to było tak: uczniowie 
(i uczennice) po raz pierwszy zebrani w jedną klasę, 

stanowili zbiór chaotyczny i nieuporządkowany, atoli w dość 
krótkim na ogół czasie z owego chaosu wyłaniał się jakiś 
porządek, w dodatku na różne sposoby uhierarchizowany: 
wiadomo było kto czym rządzi, jakie się ukształtowały pod-
grupy i w zasadzie tak to trwało, wyjąwszy przypadki, gdy 
w klasie pojawiał się „nowy”, który mógł, choć też wcale 
nie musiał, zmienić sieć wzajemnych relacji i przebudować 
istniejące hierarchie. I to jest w zasadzie model uniwersal-
ny, tworzący się w sposób naturalny, niejako spontaniczny 
odwołujący się do reguł przez wszystkich uznawanych, 
gdyż wypracowywanych, nieraz w przezwyciężanych kon-
fl iktach, we wspólnocie: ktoś ma kasę, ktoś jest przystojny, 
ktoś ma siłę, a ktoś ma wpływowego tatusia, ktoś wreszcie 
jest po prostu lubiany, a ktoś, często za sprawą przypad-
ku, uznawany za głupka – tych czynników jest wiele. Tak 
powstaje układ. Spytany o ten układ wicepremier Mateusz 
Morawiecki powiada w wywiadzie dla „Polski. The Times” 
(nr 2/2017): „Tak, jest realny, wielopłaszczyznowy układ 
czy raczej system III RP bez jednego ośrodka sterowania, 
za to z wieloma wypustkami. Jednak to zjawisko z nauk 
społecznych, a nie z teorii spiskowych. Tworzy go wiele 
grup benefi cjentów III RP, które są dużo bardziej świadome 
niż ci, którzy dotąd przegrywali na redystrybucji prestiżu i 
dóbr. To są środowiska służb specjalnych, w niektórych 
miejscach środowiska biznesowe, polityczne, świat prze-
stępczy i wreszcie ci, którzy korzystają ze wsparcia świata 
zewnętrznego”.

Czy to rozpoznanie nieprawdziwe? Ależ tak, prawdziwe 
jak najbardziej, i inne być nie może: układ bowiem tworzy 
się zawsze. Teraz, jak można się domyślać, powstanie układ 
równie realny jak poprzedni, ale dla odmiany scentralizo-
wany, o dyskretnie budowanej nomenklaturze, tworzony 
przez tych, którzy nie dostali się do grona beneficjentów 
III RP, a obecnie mają szansę na budowanie swego zwią-
zanego z władzą prestiżu i pozyskiwaniu niedostępnych 
dotąd (choćby w spółkach skarbu) dóbr. Skład środowi-
skowy pozostaje niezmienny, tyle, że związany z inną opcją. 
Za to trzeba, oczywiście zapłacić i 500+ to nie jest cena 
zbyt wygórowana. Układ jak układ – przyjdzie ktoś nowy i 
stworzy własny. I tak to się toczy, choć przyznam, że nieco 
mnie irytuje w budowie tego scentralizowanego układu 
konieczność odrzucenia europejskich standardów w sferze 
prawa, lecz w końcu i to da się uzasadnić. Jak powiada 
wicepremier Morawiecki w cytowanym wywiadzie: „Nie da 
się w białych rękawiczkach naruszać zacementowanych 
interesów”. A w końcu i prawo to nie święta krowa, oo czym 
w inaugurującym nową kadencję parlamentu w roku 2015 
wspomniał ojciec wicepremiera powiadając, że ważniejszy 
od przepisów prawa jest dobro społeczeństwa. A to, czym 
jest to dobro, dopowiedzmy, określa władza.

Tymczasem „nowe elity” prezentujące się na łamach 
takich pism jak „wSieci” czy „Do Rzeczy” zajmują się przede 
wszystkim demaskowaniem elit tworzących stary układ zło-
żony ze środowisk służb specjalnych i świata przestępczego. 
Dobrą okazją stała się śmierć Zygmunta Baumana, któremu 
ambitny esej „Jak Bauman unicestwiał Polskę” poświęcił 
na łamach tego ostatniego tygodnika (nr 3/2017) Tadeusz 
Płużański, prezes Fundacji „Łączka”, syn skazanego na karę 
śmierci w procesie grupowym obejmującym m.in. Witolda 
Pileckiego filozofa, którego książkę o Teilhardzie de Chardin 
czytaliśmy z przyjaciółmi w latach 60. z wielkim dla nas 
pożytkiem. Tym razem czytam wynurzenia syna z pewnym 
zażenowaniem. Tekst zaczyna się mocnym uderzeniem: „Zyg-
munt Bauman, który zmarł w brytyjskim Leeds, nie chciał 
pamiętać o swojej przeszłości. Szkoda, ze nie chciały rów-
nież organa ścigania. (…) Wymiar sprawiedliwości III RP nie 
sprawdził jednak, za co naprawdę dostał Krzyż Walecznych. 
Czy „tylko” za to, ze jako dowódca wydawał rozkazy walki 
z „bandami”, czy może sam do „bandytów” strzelał?”. 

Cóż – stalinowski rozdział biografii Baumana jest znany 
od dawna: jako student filozofii na UW w latach 60., wtedy 
gdy Bauman tam wykładał (interesująco i kompetentnie) 
doskonale o tym wiedziałem, podobnie jak koleżanki i ko-
ledzy, którzy uczestniczyli wówczas w prowadzonym przez 
uczonego majora seminarium badającym – z raczej mało 
dla badanych pozytywnym wynikiem – prestiż władz naczel-
nych PRL. Ale nie to jest przedmiotem zainteresowania Płu-
żańskiego, lecz wskazanie korzeni tych środowisk, o których 
wspomina wicepremier Morawiecki, a które współtworzyły 
„wielopłaszczyznowy układ czy raczej system III RP bez jed-
nego ośrodka sterowania”. To wychowankowie Baumana 
„unicestwiającego Polskę”, a który dał się, jak pisze Płu-

żański, „uwieść” komunizmowi: 
„Oczywiście, nie był jedynym, 
który dał się „uwieść”, a po-
tem kazał swoje „uwiedzenie” 
zrewidować. „Uwiedzeni” zo-
stali Leszek Kołakowski, Broni-
sław Baczko, Włodzimierz Brus 
i młodsi: Seweryn Blumsztajn, 
Waldemar Kuczyński, Stefan 
Melller, Adam Michnik, Alek-
sander Smolar czy Henryk Szlajfer. Starsi zostali „autoryte-
tami” światowymi, młodsi na ogół tworzyli okrągłostołowy 
„salon” tu, na miejscu”. To niemal kompletna lista tych, 
których w klimacie marca 1968 oskarżano o podważanie 
prawomocności władzy komunistycznej w Polsce. I gdy teraz 
oglądam wywieszone w Bydgoszczy plakaty obwieszczające 
imieniem Młodzieży Wszechpolskiej czy ONR, że „marzec 
1968 powtórzymy”, to trudno mi tych wypowiedzi z sobą 
nie wiązać w szerszą narrację. Tym bardziej, że przecież 
sam największy z prezesów wyznał, że wśród tych, którzy 
protestują przeciw obecnej władzy dostrzega osoby po-
wiązane z komunistycznymi służbami policyjnymi oraz ludzi 
„wymagających specjalnej troski”. I oto mamy wskazanego 
klasowego głupka.

Przy czym w tekście Płużańskiego dochodzi do głosu 
coś, co bym nazwał skrywanym kompleksem niższości – to 
ta pogarda dla „”autorytetów” światowych” koniecznie 
„autorytet” w cudzysłowie. Boli? No tak, boli. Stąd tak często 
powracający w publicystyce dziennikarzy wspierających 
władzę i w wystąpieniach polityków tej opcji postulat „wy-
miany elit” - ten sam postulat towarzyszył instalowaniu wła-
dzy komunistycznej w Polsce i sprawcom stanu wojennego: 
przypomnę wezwanie do „wymiany elit” rzucone przez Mie-
czysława Rakowskiego na początku wojny polsko-jaruzelskiej. 
By wymienić elity, trzeba zniszczyć dotychczasowe, innej 
drogi nie ma, a jednocześnie konieczne jest nominowanie 
tych, którzy mają zostać, już bez cudzysłowu, autorytetami: 
temu służy rozdawanie orderów czy budowanie pomników, 
nominowanie do reprezentowania kraju za granicą – w tym 
ostatnim przypadku tworzy się istę artystów, których mają 
zapraszać polskie instytuty kultury w innych krajach i prze-
znaczanie środków na tłumaczenie ich utworów. Do tego 
szereg zabiegów dowartościowujących, takich jak ten, o 
którym w wywiadzie dla tygodnika „wSieci” (nr 1/2017) mówi 
Mariusz Cieślik: „Potrzebna jest repolonizacja Conrada”. Jak 
na razie nie wiadomo, co na to sam Conrad, ale to już 
nie ma większego znaczenia, wszak nie żyje.`I może „być 
z nami”, wesprzeć, stać się szyldem „dobrej zmiany”.

Szyldem głównym wszakże pozostaje Jarosław Kaczyń-
ski, laureat nagrody „Człowiek Wolności 2016” tygodnika 
”wSieci”. W wygłoszonej z tej okazji laudacji zatytułowanej 
„Włączył nas w grę o zmianę świata” (nr 5/2017) czytamy: 
„o tym, że laureat „z bratem biegł na demonstrację w 
Marcu ‘’68 – a nie były to takie demonstracje jak dzisiaj, 
tam się realnie ryzykowało”. Tak było, nie przeczę, sam tego 
doświadczyłem. Demonstracja, przypomnijmy, zwołana była 
m.in. w obronie relegowanego z uniwersytetu Michnika. 
Czytajmy dalej: „Właśnie: Adam Michnik. Wielu odczytuje 
dzieje ostatnich dziesięcioleci jako historię jego starcia z 
Jarosławem Kaczyńskim, jako sporze już nie o politykę, ale 
o metapolitykę, nie o czystą władzę, ale o rząd dusz. (…) 
Właściwie ja nie bardzo wiem, czego mogę panu preze-
sowi, panu premierowi życzyć. Mam wrażenie, że spełnił 
swe marzenia. Choć zaznał przy tym wiele ludzkiej goryczy, 
a pewnie nie osiągnął wszystkich celów programowych, 
bo nikt ich w polityce w stu procentach nie osiąga. Ale 
metapolityczną wojnę z Adamem Michnikiem chyba pan 
na naszych oczach wygrywa”. Tako rzecze Piotr Zaremba, 
pod tekstem nie podpisany. Ot, skromność.

Rozumiem wreszcie. Gra o zmianę świata to metapoli-
tyczna wojna Jarosława Kaczyńskiego z Adamem Michni-
kiem. Wojna wedle Zaremby wciąż trwa, a jej wynik niepew-
ny. I jeden z jej frontów wskazuje sam laureat w wywiadzie 
zatytułowanym „Obronimy polską wolność” w tym samym 
piśmie (nr 1/2017): „Na pewno przebudowa mediów jest 
potrzebna, chociaż tu udział państwa z natury rzeczy nie 
może być decydujący. Jest natomiast możliwe wprowadze-
nie tych reguł, które funkcjonują w świecie, choćby dekon-
centracyjnych. Problem bez wątpienia istnieje”. Rzeczywiście 
istnieje: tym problemem wydaje się rozszyfrowanie zagadki: 
na czym, wedle Człowieka Wolności 2016, polegać mają 
tajemnicze „reguły dekoncentracyjne”?

LESZEK SZARUGA

Taniec z gwiazdami

Do mnie
Który ma już tyle lat.
Którego
boli noga,
i jeszcze inne rzeczy:
przyszli ci z Telewizji
i mówią
- „czy nie wziąłby pan
udziału
w naszym programie
Taniec z gwiazdami?”
------------------------------
Młoda dziewczyna
odsłoniła
 niebotyczne nogi.
I blisko poczułem
jej kipiące ciało.

To nie mój czas
- odpowiedziałem.
To nie moja Epoka.
------------------------------
Potem,
gdy już przyszła noc,
spojrzałem w zimne niebo:
i tam
zobaczyłem
mój
coraz bliższy
taniec z gwiazdami.

2006 
(z tomiku „Zatacza się krąg”, Toruń 2007)

Zbigniew Jerzyna

„Układ jak układ – przyjdzie 
ktoś nowy i stworzy własny. 
I tak to się toczy”
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Marzena Huculak



Plakat Poetycki PLAKAT POETYCKIPLAKAT POETYCKI

ANDRZEJ K. WAŚKIEWICZ, ANDRZEJ K. WAŚKIEWICZ, 
1941-20121941-2012

*  *  *

jak w odwróconej przepaści ujrzałeś
tego chłopca

idzie brzegiem rzeki
łąką cudowną jak świat co właśnie ocalał

- ale on o tym nie wie

ocalały przypadkiem i w tym także
podobny do świata
- nic nie wie o tym

by mógł tu iść
trzeba było milionów śmierci gruzów

miast traktatów które rozpalą
nowe pożary

- lecz co to go obchodzi

niesie kaczeńce ssie rozcięty palec
kropla krwi spadła na trawę z której

przed chwilą uleciała czerwona jak ona biedronka
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