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Wi tam y n owych !

Żeg n am y s tarych !

To już drugi numer naszego kwartalnika. Poprzedni spotkał się z bardzo
ciepłym przyjęciem. Byliśmy chwaleni za różnorodność, bogactwo tematów, gatunków literackich i autorów. W tym numerze, jak i w poprzednim,
jest różnorodnie. Zaczynamy od pożegnań i wspomnień tych, którzy byli
z nami i odeszli – Władysława Bartoszewskiego i Mieczysławy Buczkówny. Ale wspominamy też Marka Nowakowskiego, którego 80. rocznica
urodzin minęła w tym roku. Wspominamy też księdza Jana Twardowskiego, którego stulecie urodzin obchodziliśmy, a który lubił przychodzić do
nas i spotykać się z nami w Domu Literatury.
W najnowszym numerze można znaleźć i fragmenty powieści, poezje,
teksty krytyczne, fragmenty dramatu, ale i teksty prozatorskie wymykające
się wszelkim regułom i szufladkom. Liczę na to, że każdy znajdzie tu coś
dla siebie. Wśród autorów są nowi członkowie naszego Oddziału: Anna
Fryczkowska, Maria Ulatowska, Krzysztof Beśka, Aleksander Kaczorowski, Krzysztof Skowroński. Na razie tylko się przedstawiają, ale już wkrótce
będziemy mogli poznać bliżej ich twórczość.
Dlatego w związku z publikacją drugiego numeru „Podglądu” witam
zarówno nowych członków Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, jak i nowych czytelników. Mam więc nadzieję, że to, co publikujemy, zachęci wszystkich do sięgnięcia po twórczość autorstwa członków naszego stowarzyszenia, a nowych naszych autorów do dalszego
pisania i aktywnego działania w naszym warszawskim gronie. A ponieważ
wakacje sprzyjają i odpoczynkowi, i zdobywaniu nowych doświadczeń i tematów, życzę udanego wakacyjnego wypoczynku i miłej lektury.
Małgorzata Karolina Piekarska
Prezes OW SPP
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Ks. Jan Twardowski

Teresa Lipowska
czyta Księdza Jana
Pomnik ks. Jana Twardowskiego w pobliżu kościoła Sióstr Wizytek
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Marek Nowakowski ma na niebie gwiazdę swego imienia
w gwiazdozbiorze Mała Niedźwiedzica (w miejscu
zaznaczonym kółkiem - Ursa Minor RA16h11m2.10s
D79°39'18.22"), co jest potwierdzone certyfikatem
International Star Registry (por. str. 8 i 25)
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Kazi m i erz Orłoś o M arku N owakows ki m

( fra g m e n ty ks i ążki

Historia „Cudownej meliny”

)

Z Markiem znamy się od czasów pierwszych naszych opowiadań drukowanych w „Twórczości”. Był początek lat sześćdziesiątych. W jakimś wywiadzie
czy jakiejś ankiecie drukowanej w „Nowej Kulturze” pochwalił moje opowiadanie Dziecko ojca i matki. Napisałem do niego oficjalny list z podziękowaniem,
zaczynając od słów „Wielce Szanowny Panie!”. „Wielce szanowny pan” okazał się człowiekiem w moim wieku, bezpośrednim i dowcipnym, ale jednocześnie z innego jakby wymiaru, z innej części świata. Jego świat Tego starego
złodzieja i Benka kwiaciarza, świat peryferyjnej Warszawy powojennej był mi
zupełnie obcy i nieznany. Skończyłem wtedy pracę w Turoszowie, wybierałem
się do Soliny. Ten kraj to było dla mnie przede wszystkim to, co działo się
w życiu politycznym, społecznym, w moim własnym życiu rodzinnym,
w miejscach, gdzie pracowałem. Jeszcze wierzyłem Gomułce i komunistom.
Żyłem trochę na powierzchni, płytko. Marka te sprawy jakby nie interesowały.
Tylko ludzie, ludzkie zachowania, to wszystko co można było przeżyć i zobaczyć. Zawsze szukał drugiego dna. Myślę, że od tamtych czasów stopniowo,
niedostrzegalnie obaj przejęliśmy trochę od siebie — z tych dwóch krańcowych postaw. Marek zainteresowanie polityką, czasem w jakim żyliśmy, powierzchnią życia — ja ludźmi, ludzkim zachowaniem, tym drugim dnem.
Upłynęło wiele wody od tamtych dni. Byłem oczywiście mniej zauważany
przez krytykę i czytelników, mniej znany, ale zastanawiające jak często, od początku, od tamtych pierwszych lat, doszukiwano się pokrewieństwa między
tym co on i ja pisaliśmy. Przeglądając niedawno stare recenzje z lat sześćdzie-
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siątych, trafiałem na to łączenie sposobów, w jakie opisujemy rzeczywistość,
dość często. Byłem zaskoczony: przecież jasne i widoczne powinny być raczej
różnice. Inne spojrzenie na ludzi, inna ocena. Może fakt, że pisaliśmy o tej samej PRL-owskiej rzeczywistości (a w końcu tak niewielu próbowało to robić)
był powodem doszukiwania się pokrewieństwa? Wiele razy buntowałem się
przeciwko spojrzeniu Marka — zwłaszcza nurt jego psychologiczno-obsesyjnych opowiadań i to, co tam było, nie odpowiadał mi. Podobnie on reagował
na to, co ja pisałem — często ostro, krytycznie. Z tych krańcowo różnych postaw, różnej oceny ludzkich zachowań, różnych spojrzeń — czy mogły powstać pokrewieństwa?
Myślę, że sprawa Meliny była tym, co nas zbliżyło. Był jednym z kilku ludzi, którzy nie wahali się okazać mi pomocy, ponosząc ryzyko i narażając siebie. Starałem się, na miarę swoich sił i możliwości pomóc Markowi, kiedy
aresztowano go w roku 1984 i kiedy przesiedział kilka miesięcy na Rakowieckiej. Ale to już inne czasy i inny wymiar oporu.
Niedługo przed stanem wojennym szliśmy ulicami Warszawy, trochę na
rauszu, po jednym lub dwóch kieliszkach wódki wypitej w restauracji na Poznańskiej. Na Mysiej Marek nagle powiedział: „Przepraszam, zaczekaj chwilę”. Zaskoczony zobaczyłem, że wchodzi do Głównego Urzędu Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk. Przez uchylone drzwi widziałem, że zatrzymał
się na schodach za kotarą. Była godzina piąta lub szósta po południu — szaro, chyba październik lub listopad. Zastanawiałem się, czego szuka o tej porze
w głównym urzędzie cenzury, a on wyszedł po chwili, zapinając spodnie. Za
nim wyjrzał zaskoczony strażnik — popatrzył w jedną stronę, drugą, machnął
ręką i wszedł z powrotem. W taki to prosty sposób Marek potraktował cenzurę jak publiczny szalet.
Kazimierz Orłoś
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Wojciech Chmielewski

Magiczne światło miasta
O Marku Nowakowskim w pierwszą rocznicę śmierci
„Szedłem moim miastem, jak zwykle bez przyjemności. Miałem coś załatwić. Godzina południowa. Marszałkowska, plac Konstytucji – budowlane
upiory komunizmu. Tyle że w tym obecnym neokapitalizmie trochę ożywiła
się martwota. Na placu rzędy handlowych budek, szyldy, reklamy, mnóstwo
towarów. Więcej kolorów. Więcej życia. Skręciłem w Wilczą. Zachowana po
tej stronie w przedwojennym kształcie. Secesyjne kamienice, frontony ozdobione girlandami, kolumnami, amorkami. Przystanąłem. Zajrzałem w głąb
jednej z bram. Postąpiłem dalej. Tak się zaczęło. Wchodziłem w podwórza
i tropiłem ślady przeszłości: marmurowe schody, mosiężne klamki, stiuki na
sklepieniach, okienka stróżówek, figurki Matki Boskiej we wnękach – pod jedną jak kapłan czy strażnik siedział okazały, bury kocur piwniczny.
Pomyślałem o dawnym życiu, o iluś tam pokoleniach zaklętych w tych
murach. Magiczne światło pokazało się w ciemnych, cudem zachowanych zakamarkach.
Miasto jako świat. Jego ulice, zaułki, place, domy, kawiarnie, restauracje.
Ludzie, atmosfera, historia. Przeszłość zmagazynowana w murach, pamięci,
obyczajach. Jeszcze coś więcej! Promieniowanie, które wytwarza miasto. Bo
takie niewątpliwie istnieje. Jego wpływ na ludzi, język. Miasto to nie tylko
rzecz materialna. Także duchowość. Duch miasta kształtujący tożsamość jego
mieszkańców, kulturę, sprzyjający talentom.
Na niebie nad miastem chmury układają się w kształt Pegaza. Chłopczyk
wpatruje się z okna swego pokoju w misterium pierzastych obłoków. Niewidzialny malarz powtarza wciąż ten sam motyw. Chłopczyk czuje dziwne podniecenie. Już został naznaczony”.
Tak pisał Marek Nowakowski w szkicu „Miasto” o swojej Warszawie,
którą nazywał także „pochłoniętą przez złowrogie żywioły Atlantydą”. Szukał
jej śladów codziennie, pracowicie zapełniał stronice, które ułożyły się w jedy-
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ne w swoim rodzaju dzieło. Rodziło się w takich momentach jak ten, kiedy po
zakupieniu ćwiartki weszliśmy do zakładu rzemieślniczego. Pisarz serdecznie
przywitał się z właścicielem, zaczęła się rozmowa przerywana degustacją. Nagle to nędzne, ciasne wnętrze zapełnili ludzie, znajomi, którzy już odeszli,
dawni mieszkańcy dzielnicy, ludzie zwyczajni, przeciętni, ale siłą kreacji naraz
szczególni, podniesieni duchowością miasta, w którym rozgrywały się dobre
i złe chwile ich życia.
– Skocz po jeszcze jedną – poprosił mnie pisarz.
Ochoczo spełniłem życzenie, bo bardzo wtedy chciałem, żeby chwila
trwała jak najdłużej, żebym w warsztacie zegarmistrza spędził jeszcze długie
godziny.
Marek Nowakowski był w moim mieście odkrywcą tego, co zapomniane,
przede wszystkim ludzkich charakterów, postaci, które tak szybko przemijają.
Dlatego, kiedy od czasu do czasu go odwiedzałem i zaczynaliśmy rozmowę,
uderzało mnie, że tak niewiele mówił o sobie, o swoim pisaniu. Czasem miałem wrażenie, że nie lubi o tym mówić. Pogrążaliśmy się wtedy w gawędzie
o dawnych pisarzach, o książkach, które rozpalały wyobraźnię lub przeciwnie
– były przykrym rozczarowaniem. Widziałem ich spacerujących po Warszawie: był tam szalony pod koniec życia Kazimierz Przerwa-Tetmajer, elegancko ubrany Julian Wołoszynowski, przechodząc myślał pewnie o kolejnej podolskiej intrydze, a Stanisław Rembek wkręcał w maszynę „Monarch Pioneer”
czystą kartkę, by zapisać, co przyniósł kolejny dzień niemieckiej okupacji. Wędrowaliśmy przez Odessę, Władywostok, Bieszczady i Konstancin, byliśmy
w paryskich kanałach i Pradze czeskiej, w której ożywiony siłą zaklęcia Golem
bronił narodu żydowskiego przed prześladowaniami. Franz Kafka konał na
suchoty w Berlinie, w Wiedniu Józef Roth wychylał w hotelowym barze kolejny kieliszek koniaku, a Saul Bellow przesiadywał w chicagowskiej łaźni
z gangsterami, którzy raczyli go opowieściami ze swego świata. „Hej Sol” –
tak zwracali się do pisarza. – „Czy z tego da się w ogóle wyżyć?”.
Kiedy znaliśmy się już lat kilkanaście, Marek Nowakowski czasem sięgał
po leżący przed nim na stole stosik kartek zapisanych czarnym długopisem
marki Parker. Wtedy otwierała się przede mną furtka do jeszcze innego świata. Głos pisarza czytającego utwór, nad którym właśnie pracował. A ja byłem
jedynym słuchaczem. Kot zeskoczył z fotela, promień słońca zagrał na sfatygowanych grzbietach książek, zatrzymał się na chwilę na drugoobiegowym
wydaniu „Podróży do kresu nocy” Céline’a.
Kto wtedy siedział w fotelu i słuchał? Co to za człowiek? A może w ogóle go nie było?
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– I jak? Może być? – tak brzmiał powrót do rzeczywistości.
„Przeszłość nie umarła, ona nawet nie jest przeszłością” – napisał William Faulkner, jeden z ulubionych pisarzy Marka Nowakowskiego. Wychodziliśmy na miasto i krążyliśmy po jego ulicach. Wariat wychylił się z bramy, wyciągnął łapę i zażądał pieniędzy, w oknie widać było zarys kobiecej głowy
i klatkę z papugą. Ona codziennie tak siedzi, mają tylko siebie.
Świat wokół zmieniał się, przepoczwarzał. Nie było w nim miejsca dla
słabych. Można było zarejestrować narastającą zewsząd brzydotę. Jej symbolem nalana twarz byłego komucha, a potem prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, strasząca z telewizora. Jego uśmiech był radością pijaka, który zaraz zakosztuje trunku. Brak wyraźnego odcięcia się od czerwonej przeszłości
powracał w rozmowach. Marek Nowakowski, który w PRL-u doświadczył
prześladowań i siedział w więzieniu, był zwolennikiem silnego państwa. Dlatego za dwie najważniejsze postaci XX wieku, jego stulecia, uważał Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia. Często opowiadał mi o swoich spotkaniach
i kontaktach z redaktorem z Maisons-Laffitte. Była to odskocznia od komentowania życia politycznego w naszym kraju, kleistej grudy zlepionej ze starego
i nowego, z powtykanymi tu i ówdzie chochołami w roli autorytetów moralnych Kraju, w którym byli kapusie stawali się ofiarami, a ci, którym przetrącili życie – niebezpiecznymi dla demokracji podpalaczami Polski. Polityka wejdzie wszędzie, powiedział kiedyś Nowakowski, także do rozporka i pod
spódnicę. Walczył z tym syfem tak, jak umiał najlepiej, pisał artykuły i felietony. Zorganizował kapitułę Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza, na
czele której stanął.
I ja stanąłem w sali warszawskiego Domu Literatury. Słuchałem Marka
Nowakowskiego, czytał tekst poświęcony mojej debiutanckiej książce. Zostałem wyróżniony w VII edycji konkursu. Kiedy pisarz skończył, nie wiedziałem, co powiedzieć. Teraz też miałbym z tym problemy. Podziękowałem Nowakowskiemu i całej kapitule. Dziś wiem jeszcze jedno – wtedy zaczęło się
moje życie.
Wojciech Chmielewski
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M arek N owakows ki Okopy Ś wi ętej Trój cy

Książka zbiera w całość dwadzieścia jeden rozmów
Krzysztofa Świątka z „Tygodnika Solidarność” (czyli z Tysolu) ze śp. Markiem Nowakowskim. Na końcu dodano
znamienny dwudziesty drugi tekst, wywiad śp. Grzegorza
Eberhardta z Nowakowskim, a właściwie gruntowny przegląd fascynacji i opinii Nowakowskiego – ściśle literackich.
Pierwsza rozmowa ukazała się w Tysolu 31 grudnia 2009 r.
i zainicjowała comiesięczny cykl „Powidoki”. Rozmowę
Eberhardta najpierw wydrukowano w naukowym czasopiśmie społeczno-kulturalnym „Glaukopis”. Teraz dzięki wydawnictwu Zysk
i S-ka mamy to jako zgrabny tomik. Tytuł nieprzypadkowy, a treść książki jest
spójna. Okopami Świętej Trójcy Nowakowski nazywał tajemne i ważne dla siebie
miejsca Warszawy, to znaczy zarówno miasta stołecznego, jak i jego całkiem
przeciwoficjalnych podziemi, przede wszystkim swego rodzaju gniazd ludzkich, w których zawsze coś dojrzewa i szlachetnieje, coś się psuje i gnije, rodzi
i umiera, słowem żyje życiem genetycznym i artystycznym. Można zaryzykować twierdzenie, że to, o czym i co mówi Marek Nowakowski, jest dopełnieniem tego, co nie znalazło się w jego opowiadaniach, bo nie mogło się znaleźć. Na pytanie Eberhardta „Wracając do twojego Pióra... Dlaczego nie rozszyfrowałeś nazwisk agentów kręcących się wokół ciebie?” Nowakowski odpowiada „Ja nie piszę dokumentu, piszę prozę!”. Trzeba dodać, że to, co mówi
Marek Nowakowski w „Okopach Świętej Trójcy”, rzeczywiście jest literaturą,
choć nieujętą w ramy fabularne. Bardzo często, spotykając się w ostatnich latach z Markiem, odnosiłem wrażenie, że wszystko, co mówił i robił, literaturą
było. In statu nascendi, na warsztacie, w trakcie, ale zawsze to było pisanie
prozy. Takie postawy (w tym swoją własną) Henryk Bereza kwitował sentencją „Życie jest tylko w literaturze, poza nią nie ma nic”. Choć Nowakowski był
perypatetykiem, osobnikiem chodzącym po mieście po to, żeby myśleć i zbierać tak zwany materiał, nie stroił się na ucznia Arystotelesa, filozofa, i nie udawał mędrca, który tworzy nikomu niepotrzebne teorie, ale doceniał erudycję
i chlubił się nią. Szukał sposobów na to, jak obserwacje i przemyślenia przekuwać w teksty, które będą chcieli czytać inni. Na tym polegała jego mądrość.
A że zawarte w rozmowach z dziennikarzami wypowiedzi zawierają ogromny
zasób smakowitych faktów, opinii, maksym, rad i przestróg, czyta się je z taką
samą ciekawością jak opowiadania. Marek Nowakowski czekał na tę książkę
z niecierpliwością, był ciekaw jej ogólnej wymowy. Nadeszła parę chwil przed
śmiercią, która nastąpiła 16 maja 2014 r. w Warszawie.
Piotr Müldner-Nieckowski
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Jarosław Abramow-Newerly
O M arku N owakows ki m

Pierwszy raz usłyszałem o Marku Nowakowskim od Zygmunta Hertza z paryskiej „Kultury”. Wtedy powiedział mi, że jest taki młody pisarz, który opublikował w „Twórczości” bardzo ciekawe opowiadanie i warto go czytać. Zapamiętałem to nazwisko. Zaraz po powrocie do Warszawy przeczytałem jego
pierwszy zbiór opowiadań „Ten stary złodziej”, który zrobił na mnie duże
wrażenie. W 1961 roku, kiedy pracowałem w redakcji słuchowisk w radiu,
wreszcie osobiście poznałem Marka. Pogratulowałem mu książki, co skwitował miłym mruknięciem. Ponieważ w opowiadaniach miał świetny dialog, zachęciłem go do pisania krótkich skeczy do prowadzonego przeze mnie Teatrzyku Miniatur „Zwierciadło”. Chętnie się zgodził. Pewnego dnia przyszedł
do mnie do redakcji ze swoją nową książką „Benek Kwiaciarz”. „Musimy ją
oblać” – zdecydował i zaprosił mnie na obiad do restauracji Stowarzyszenia
Dziennikarzy przy ulicy Foksal. Tam po paru wódkach przeszliśmy na ty i rozochocony Marek postanowił pokazać mi świat, o którym pisał. – „Chodź, zjedziemy na dół i poznasz wielkich warszawskich kozaków” – powiedział. Dołem nazywał położone nisko pod skarpą ulice Rozbrat i Cecylii Śniegockiej.
Był to również dół społeczny. Chodziliśmy kolejno po różnych melinach.
Marka wyraźnie bawiła sytuacja, że mnie, frajerowi i redaktorowi, pokazuje
świat, w którym cieszył się wielkim uznaniem. Złodzieje wiedzieli, że o nich
pisze i szanowali jego pisanie. Na końcu eskapady późnym wieczorem dotarliśmy do mieszkania przy ulicy Okólnik. Tam ujrzałem po raz pierwszy Jolę,
przyjaciółkę i późniejszą żonę Marka, z którą poznali się na wydziale prawa
i związali na całe życie. Marek wszystkie utwory pisał ręcznie i Jola przepisywała je na maszynie, a potem na komputerze. Była też jego pierwszym krytykiem. Z jej zdaniem bardzo się liczył.
Po jakimś czasie przeczytałem w „Twórczości” opowiadanie „Kocioł”,
w którym dokładnie opisał naszą wyprawę na dół, a ja występowałem jako
młody współczesny. Jak wszystkie opowiadania Marka i to było bardzo prawdziwe.
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Działalność Marka w niezależnym piśmie „Zapis” oraz ogłoszenie przez
niego pod własnym nazwiskiem „Raportu o stanie wojennym” jest dostatecznie znane. Na podstawie jednego z drukowanych opowiadań władze postanowiły wytoczyć mu proces. Tak się złożyło, że stałem się mimowolnym świadkiem jego aresztowania. Marek wtedy leżał chory na grypę i przyszedłem do
niego przynieść mu książki do czytania. Kiedy znalazłem się w jego mieszkaniu przy ulicy Długiej, wpadłem w zastawiony przez władze bezpieczeństwa
kocioł. Ubecy zatrzymywali każdego, kto wówczas odwiedzał Marka, i przeprowadzali w domu szczegółową rewizję. Na chorego Marka nasłano chyba
sześciu ubeków. Byli to wysokiej klasy fachowcy, wyspecjalizowani w swojej
pracy. Kocioł trwał parę dobrych godzin. Jeszcze nad ranem ubecy przeszukiwali balkon. Zjawił się też lekarz, który zbadał Marka i orzekł, że może być
wyprowadzony z domu. W więzieniu przesiedział trzy miesiące. Chciano mu
zrobić proces o szpiegostwo, ale po wielu interwencjach z tego zrezygnowali
i go wypuszczono.
Po roku 1989 Marek w pełni rozwinął swoją twórczość. Napisał wiele
ważnych utworów, w tym słynne „Powidoki”, które spopularyzowane w telewizji przyniosły mu zasłużony rozgłos. Zabłysnął w nich jako niezrównany
gawędziarz. Wciąż jeździł po kraju i spotykał się ze swoimi czytelnikami,
głównie młodzieżą, którą się bardzo interesował.
Na trzy tygodnie przed śmiercią miał wieczór autorski, na którym pięknie
mówił o swoim zawodzie pisarza.
Dawniej w PRL czyhała na niego cenzura i propaganda, a teraz komercja
i reklama. Trudno pozostać sobą. Ale warto.
Kiedy do niego ostatni raz zadzwoniłem, powiedział mi: – Do 77 lat nie
chorowałem, a po dwóch siekierkach dopadło mnie nagle przeklęte raczydło.
I dusi – zakaszlał. Ale się nie dam, bo chcę jeszcze trochę popisać. Niestety
przeklęte raczydło go zadusiło.
Odszedł w rozkwicie talentu. Do końca niezależny. Wierny swojej największej miłości. Prawdziwemu pisarstwu.
Jarosław Abramow-Newerly
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H e n ryk S kwa rczyń s ki

S pacer włas n ym i d rog am i

(o Marku Nowakowskim)
Dzisiaj umówiliśmy się z Markiem przy kościele św. Barbary, a reszta to miasto, tak jak będzie się ono przed nami rozwijać.
Kościół św. Barbary to miejsce dla mnie ważne. Tu 22 października 1942
r. odbył się ślub mojej mamy Stanisławy i mego ojca Zdzisława. „Zdzisław, takie staropolskie imię” - zauważa Marek, znający z moich opowieści rodziców.
Wśród gości, którzy schodzili się z różnych stron miasta, przyszły ksiądz
i świadek na ich ślubie - Jan Twardowski. Tradycja poetycka niesiona przez
kilka wieków, bo przecież Samuel ze Skrzypny Twardowski, autor „Nadobnej
Paskwaliny” to w prostej linii przodek poety.
Przechodzimy teraz w stronę Alej Jerozolimskich. Dobry kilometr czy dwa
wstecz na tejże ulicy ojciec oglądał Bora-Komorowskiego wyruszającego w asyście celem podpisania kapitulacji. „Dobrze, że te obrazki nosisz w sobie” - komentuje Marek. Kończę opowieść o ślubie rodziców: „Dziadek opłacił skrzypka. Oprócz tego przywiózł ze Słupii pieczoną gęś. Babcia upiekła ciasto”.
Marek mówi do mnie i słucha. Ale wciąż także obserwuje ulice. Te nasze
spacery uprawiane od czasu, kiedy wręczył mi przed prawie piętnastu laty „Rajskiego ptaka” z wpisem: „Na nasze dobre konszachty”, to single malt. Single
malt dla ducha. Taka amunicja, którą zabieram ze sobą potem do Ameryki.
Marek ma zrozumienie dla osób, które polecam. Większość z nich zresztą zna. Basia Czajka, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi, zorganizowała
wiele spotkań, które zostały sfilmowane. Z mieszkającym w Ottawie Włodzimierzem Krysińskim. Z Joanną Siedlecką. Z Aleksandrą Ziółkowską-Boehm.
No i z Markiem. Dobre. Ciekawe spotkanie. Materiału filmowego, nigdzie
jeszcze nie pokazywanego, jest sporo.
Był jednak ktoś, kogo Marek znał z opowiadań, ale do spotkania nigdy
nie doszło. Nie doszło, bo trzy lata starszy od Marka Rafał, jakby określił to
Marek, „kopnął w kalendarz”. Mówię o Rafale Gan-Ganowiczu. Byłem przekonany, że polubią się od pierwszego wejrzenia. Obaj mieli zbliżoną strukturę
wewnętrzną i zbliżony osąd tego, co się dzieje w Polsce. Fizycznie mieli też
coś wspólnego.
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Teraz, idąc od kościoła św. Barbary, zasypywany jestem informacjami na
temat „Księcia Nocy”, który wpisał się w klasykę literatury. Tej literatury, która wciąż nie ma miejsca w oficjalnie promowanej kulturze, tej wolnej, niezależnej, rodem z książek Aleksandra Fredry, Ferdynanda Ossendowskiego,
Ferdynanda Goetla, Kazimierza Wierzyńskiego.
Dochodzimy do skrzyżowania z Nowym Światem. Gmach partii. Dzisiaj
Giełda Papierów Wartościowych. Tu Książę Nocy chciał schować w śniegu –
nie mając co z nimi chwilowo zrobić – kilka świeżych jaj. Tu właśnie wypadli
tajniacy, niemal doprowadzając do aresztowania Księcia. A nie były to czasy
skłaniające do żartów. Mandalian, Ważyk, Szymborska nie żartowali w swych
wierszach. Zachęcali raczej do działania. Taka rozmowa, jak ta moja z Markiem, nie była w ich planach.
„Jest coś, co trzyma ludzi razem. Trzyma niczym rodzinę. Chcemy tego,
czy nie. Ale oni chcieli to rozwalić. Zgnoić. I nie udało im się. Ale ci ich następcy są lepsi. Znają różne socjotechniki. Przez to są nawet groźniejsi” – Marek przypala następnego papierosa.
Skręcamy w Nowy Świat. Marek się zatrzymuje: „Tu mieszkał z rodzicami Korzeniowski. Conrad”. To jego zatrzymanie przypomina mi inne, krakowskie zatrzymanie na ulicy, gdzie umówiłem się z Leszkiem Długoszem.
Zanim Leszek się pojawił, przechodziła obok anglojęzyczna wycieczka.
Szli zobaczyć fabrykę Schindlera. Parę osób zwróciło uwagę na tablicę,
która była na budynku przede mną. Conrad też tu mieszkał. Chodził do szkoły. Kilku Brytyjczyków się zatrzymało. Jeden z nich, Hindus, wyglądał na
zdziwionego: „Nie wiedziałem, że Conrad odwiedzał też Polskę”.
Opowiadałem o tym później Markowi. O wizycie na grobie ojca Conrada na cmentarzu Rakowickim z napisem: „Ofiara tyranii moskiewskiej”. Marek wysłuchuje tego ze spokojem: „Dzisiaj pewnie to by nie przeszło. A tak,
syn Angielczyk. Dawno kopnął w kalendarz. Zostawili grób w spokoju. Chopin już dawno nie jest Polakiem. Kopernik też nie. Dzisiaj to Europejczycy”.
Marek znowu przypala papierosa, choć zazwyczaj na ulicy robi to rzadko:
„W czwartym punkcie Sumariusza Akt Stałej Komisji Śledczej pisano, że
Apollo Korzeniowski, zanim przybył z Żytomierza do Warszawy, organizował modlitwy za zabitych w Warszawie przez Rosjan. Chyba w 1861 r. Żona
też była nie w porządku, przypinając sobie żałobne kokardy. Nie byłeś tutaj
na Krakowskim Przedmieściu, jak był pogrzeb. Farsa na miarę Moliera. Kwiaty usuwano prawie w tej samej chwili, kiedy je składano. Ale przybywało wciąż
nowych. Wyaresztowano by wszystkich, gdyby nie to, że było ich tak wielu”.
Idziemy w milczeniu. O czym myśli mój przyjaciel? Ja jutro będę już
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w samolocie. On zostaje. Zostaje z ciężarem, który wydaje się nie do udźwignięcia.
„Nie chodzę już na wiele spotkań. Mierżą mnie. Pojawiają się na nich ci
sami, którzy na mnie donosili. Patrzą mi w oczy, jakby nigdy nic się nie stało.
Oczywiście nie tylko oni przychodzą” – jakby wsłuchując się we mnie, mówi
Marek.
***
W ostatnich latach Marek nie pił już alkoholu, choć szeptał do ucha: „Oj,
gdyby nie Jola, tobyśmy jeszcze pokozaczyli”. Takie były zresztą nasze początki. Nocne i dzienne eskapady przez miasto. Spotkania. Wódka. Wódka. Wódka. I zawsze papierosy. Wina nie pijał. Ale wódka nie była przez Marka pita,
żeby się upić. Była benzyną napędzającą rozmowę. „Masz do niej melodię” mawiał, stawiając przede mną cztery malutkie kieliszki. Nigdy się nie dowiem,
dlaczego nie były to dwa większe. A może tak po prostu teraz w Polsce nalewają? Gdzieś przed dwoma laty w barze na Polnej lub niedaleko tej uliczki
Marek nagle wygłosił monolog o śmierci. Mówił gorączkowo, jakby chciał to
z siebie wyrzucić, Podnosił głos. Szarpał jakieś pęta, które nie były widoczne.
Przywoływał postacie, których nie znałem. „Całe to moje pisanie - mówił właściwie dla przyjaciół”.
Widzieliśmy się ostatni raz jesienią ubiegłego roku. Wiele spraw go denerwowało. Bynajmniej nie związanych z polityką. „Na polityce nie buduję
przecież swego pisania” – powtarzał. Wkrótce po powrocie do Ameryki dowiedziałem się, że jest chory. Tamtego razu odprowadził mnie na przystanek
tramwajowy. Nigdy tego przedtem nie robił. Uścisnęliśmy sobie dłonie.
Dowiedziałem się o jego odejściu po powrocie z Hiszpanii. Ponieważ podróżuję bez laptopa i nie sprawdzam poczty, wiadomość dotarła do mnie
z opóźnieniem.
Zasłużył w stolicy na ulicę swojego imienia. Jak o Julianie Ursynie Niemcewiczu mówiono: Człowiek-Polska, to o Marku można by powiedzieć: Człowiek-Warszawa.
Henryk Skwarczyński
Pełny tekst relacji opublikowany został w tygodniku „wSIECI” nr 25 z 16 czerwca 2014 r.
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Grzegorz Łatuszyński

Rozbłysk II
Markowi Nowakowskiemu i Jego gwieździe
Wieczór Pamięci w Domu Literatury
w pierwszą rocznicę 12.05.2015
Rozbłysk ducha ucieleśnionego.
Życie przeszłością,
teraźniejszością
i przyszłością.
Trwanie w perspektywie,
z myślą czas wyprzedzającą,
przenikającą w przyszłość
i cofającą się ku przeszłości.
Teraźniejszość szybująca na dwóch skrzydłach.
Teraźniejszość,
którą krzepi pamięć, przewidywalność
i marzenie,
którą buduje
myśl racjonalna,
czujna i mądra,
człowiecza.
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Wiesław Cypryś

Wspomnienie o Marku Nowakowskim
Każdy z nas ma swojego ulubionego autora. Czytamy wszystkie jego książki,
nierzadko kilkakrotnie. Gdy jeszcze tworzy, z niecierpliwością wyczekujemy
następnej pozycji, ciekawi, czym nas zauroczy, czym zaskoczy. Istnieje jeszcze
jedna kategoria pisarzy: ci, na których się wychowujemy. Dla mnie takim autorem jest Marek Nowakowski. Dorastając, chłonąłem jego książki. Niektóre
wtedy uznane za kultowe, towarzyszyły mi przez całe życie, na studiach prawniczych i potem na emigracji: „Benek Kwiaciarz”, „Ten stary złodziej”, „Silna
gorączka”, „Trampolina”, „Marynarska ballada”, żeby wymienić tylko kilka,
i wreszcie „Raport o stanie wojennym”!
Dlaczego po nie sięgałem? Fascynowała mnie głównie ich treść. Nowakowski ukazywał w nich ludzi warszawskiej ulicy i praskich podwórek, ludzi pozostawionych sobie, wstydliwych dla „peerelowskiego raju”. To przemawiało do
mnie jako młodego człowieka, a i później także.
Gdy zaczął napotykać przeszkody wydawnicze, drukował w pismach
emigracyjnych. Coraz bardziej aktywna opozycja demokratyczna stała się drugim ważnym tematem jego twórczości. Najważniejsze pozycje z tym okresem
związane to dwa tomy „Raportu o stanie wojennym” i „Notatki z codzienności’, za które spotkały go szykany i areszt na Rakowieckiej.
W pisarstwie Marka Nowakowskiego uwodziła mnie też forma. Krótkie
zdania, jasna narracja, dobitne porównania, soczyste szczegóły. Nie będę się
jednak o tym rozpisywał, pozostawiam to krytykom literackim. Skupię się na
Marku jako człowieku, jakiego znałem i zapamiętałem.
Poznaliśmy się w połowie lat 80. w Nowym Jorku, gdzie przybyłem turystycznie, a zablokował mnie stan wojenny. Pracowałem w recepcji hotelu na
Manhattanie, w którym Marek się zatrzymał na kilka dni. Wiedziałem, kim
jest. Gdy się przedstawiłem, był zaskoczony, nie spodziewał się tam spotkać
rodaka. Minęła dobra godzina, zanim wyszedł na miasto. Miałem potem przy-
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krości za zbyt długą pogawędkę z gościem, bo tego typu praktyki nie były tolerowane przez kierownictwo hotelu. Nie mogłem jednak przepuścić okazji
poznania bliżej mojego pisarskiego idola, więc zaproponowałem mu spotkanie poza miejscem pracy, z której nie chciałem wylecieć. Chętnie się zgodził.
W kawiarence w centrum wyspy, którą jest Manhattan, rozmawiało się nam
świetnie i po wypiciu dwóch filiżanek kawy i spaleniu przez Marka chyba dziesięciu papierosów, ruszyliśmy na spacer do Parku Centralnego, który znałem
jak własną kieszeń. Marek mówił, że chce napisać kilka opowiadań o stolicy
świata, głównie o Polakach tu przebywających, więc wypytywał o różne szczegóły.
Wymieniliśmy adresy i zaczęliśmy ze sobą korespondować. Ponieważ
zdawał sobie sprawę, że jest pod ciągłą obserwacją bezpieki, uprzedził, że jeśli nie dostanę odpowiedzi, to pewnie list przejęły służby, i żebym wysłał następny. O ile dobrze pamiętam, kilka listów nigdy nie dotarło do adresata.
W następnych latach Marek przyjeżdżał do Nowego Jorku kilka razy i zawsze się spotykaliśmy. Udało mi się nawet kiedyś zorganizować mu wieczór
autorski w redakcji tygodnika „Kurier”, z którym współpracowałem. Część
swoich utworów czytał Marek, a część przebywający wówczas na emigracji
aktor Piotr Garlicki. Polonia stawiła się na to spotkanie bardzo licznie. Sala
pękała w szwach. Potem długo ten wieczór wspominano i komentowano.
Gościłem u Marka w Polsce, ale nastąpiło to dopiero po upadku komuny, kiedy po raz pierwszy, czyli po dziewięciu latach od wyjazdu, odwiedziłem
Ojczyznę.
Przy okazji każdego spotkania podziwiałem aparycję Marka, co mu ciągle powtarzałem, bo dla niego czas zatrzymał się w miejscu. Taki wieczny
czterdziestolatek.
Ja czytałem książki Marka zachłannie, co zrozumiałe, ale on też czytał
moje, co było dla mnie zaszczytem. Albo mu je przywoziłem, albo wysyłałem.
Rzeczowo dzielił się ze mną swoimi uwagami, które sobie ceniłem. Dwie
ostatnie pozycje przekazał mu mój wydawca i przyjaciel Marka - Grzegorz
Łatuszyński, który zaproponował mi napisanie tego wspomnienia, co uczyniłem z przyjemnością i entuzjazmem.
Wiesław Cypryś, Nowy Jork
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Ze n o n

O b yd zi ń s ki

Marek Nowakowski w moim życiu
Poznałem Marka jakieś pięćdziesiąt lat temu. Jednostronnie, bo on o moim
istnieniu nie wiedział przez ponad trzy następne dekady. Byłem wyrostkiem,
czytającym wszystko oprócz lektur szkolnych. Pochłaniałem wszelkie publikacje docierające do szkoły, której kierownikiem był mój ojciec (Marka ojciec
też był kierownikiem szkoły, ale tego jeszcze wtedy nie wiedziałem).
W bibliotece przy Klubie „Ruch”, którą również przeczesywałem, pewnego dnia trafiłem na Benka Kwiaciarza Marka Nowakowskiego. Odkryłem
świat prawdziwej Warszawy. Chciałem więcej Nowakowskiego. Okazało się,
że biblioteka nie ma żadnego innego tytułu. Żadnego!
Potem poszedłem na studia (filozofia na KUL). Tam moi koledzy z polonistyki dawali „poczytać”, jak im coś Marka wpadło do rąk.
Kiedy władzy udało się wypchnąć mnie za granicę (a przez lata wydawało mi się, że to ja odmówiłem powrotu do kraju!) mój kontakt z twórczością
Marka wskoczył na zupełnie nowy poziom. Jego Raport o stanie wojennym nie
był dla mnie już tylko literaturą. W całej masie najprzeróżniejszych wydawnictw „poza zasięgiem” tylko Raport pozwalał na jakąś ekstraspekcję w dusze
naszych najbliższych w Kraju. Raport pozwalał mi poznać to, co przeżywali ci,
których tam zostawiłem. Jeśli ktoś mnie dziś pyta, jak na obczyźnie odbierałem stan wojenny, to wymieniam dwa tytuły, które pozwalały naszym emocjom mieć zaczepienie w jakiejś niemalże urojonej rzeczywistości PRL-u.
Tymi tytułami są Rozmowy polskie latem 1983 J.M. Rymkiewicza oraz Nowakowskiego Raport o stanie wojennym. Rozmowy dostałem kilka lat później niż Raport,
więc tylko on się wtedy liczył.

PODGLĄD ― Kwartalnik literacki OW SPP

n r 2 • 201 5

23

Z życi a OW S PP

Marka czytałem wszystko, co mi wpadło w ręce. Co mnie przyciągało do
jego książek? Wielka wrażliwość na unikalność człowieka. Te wyraziście malowane postaci z jego opowiadań mówiły mi, że każdy człowiek to cały wszechświat, a nie monada. Mimo różnorakich uwikłań w świat i ludzi każdy z nas
ma sumienie i zna hierarchię wartości. Każdy dokonuje wyborów, bo ciągle
jest uwikłany w różne zależności. Marek obnaża te uwikłania, stara się je wyeksponować. Są to motywy czynów chwalebnych, ale też jakże wielu nikczemności. Choć przedstawia świat bogaty w nikczemności, nigdy ich nie usprawiedliwia. U fundamentów antropologii Marka leży przekonanie, że każdy
z nas ma sumienie i ma obowiązek kierowania się wartościami absolutnymi.
Nie istnieje coś takiego jak „mądrość etapu”. Jest to zresztą oksymoron. Mądrość nie ma przymiotników.
Kiedy kilka lat temu dopadł mnie rak, zacząłem spisywać swoje doświadczenia z walki z nim, aby zatrzymać ten klimat, a szczególnie by nasączona lekami i narkotykami pamięć nie zawiodła. Chciałem wtedy wszystkim, którzy
życzyli mi dobrze, dać próbę opisu tego, co przechodziłem. Jeszcze zanim zacząłem pisać, miałem tytuł; tylko jeden jedyny się nadawał: Raport o stanie zdrowia. Nie miałem alternatywy, tak jak Raport Marka nie dał się on sklasyfikować
literacko jednoznacznie. Po prostu musiał to być RAPORT.
Kiedy pisałem swój raport, znałem już Marka wiele lat. Poznałem go na
przełomie wieków, albo tysiącleci, jeśli kto woli, w czasie jednej ze swoich podróży do Polski. Czułem się bardzo zaszczycony samym faktem możliwości
uściśnienia mu dłoni. Z Markiem spędzałem wielogodzinne „kawy” i długie
spacery po Warszawie. Gdy dołączał do nas nieżyjący już Janusz Krasiński,
nie nadążałem nieraz za nimi, kiedy otwierały się wrota historii. Po takich sesjach wspomnień Marka o znanych i mniej znanych osobach warszawskiej bohemy artystycznej, politycznej i mieszanej oraz z piekła rodem ubeckich przeżyć Janusza miałem co trawić.
Każdy mój przyjazd do Kraju planowałem tak, by się spotkać z Markiem.
Już od drugiego spotkania miałem wrażenie, że znamy się od dawna.
Rok temu, wiosną 2014, planowałem przyjazd do Polski na koniec lata.
Zacząłem już przygotowywać Marka listownie na dysputy o upadku epistolografii polskiej. Niestety, w maju dotarła do mnie wiadomość, że Marek się od-
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meldował z tego padołu. Odwołałem podróż.
Podczas naszego spotkania w 2013 roku zapytałem Marka, jak oceniłby
swoje życie: jako sukces, szczęście, pech, porażka... Po krótkim namyśle rzekł:
„Wiesz, chyba mogę powiedzieć, że urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą”.
Pamiętając o tym, zacząłem szukać tej jego gwiazdy na nocnym niebie.
Zbyt one do siebie podobne. Postanowiłem zatem poczynić kroki, aby Marek
miał tę swoją gwiazdę, pod którą się urodził, nazwaną jego imieniem i nazwiskiem. Wiem, że jest ona w gwiazdozbiorze Mała Niedźwiedzica. To gwiazdozbiór, który zawsze jest ponad horyzontem. Jeśli ktoś chce znać współrzędne
astronomiczne, to podaję [patrz też: str. 6 i 8 - przyp. red.]:
Ursa Minor RA16h11m2.10s D79°39'18.22"
Gdy przyjadę w tym roku do Polski, dokumenty o rejestracji gwiazdy
oraz mapę fragmentu nieba z Marka gwiazdą przywiozę i przekażę Oddziałowi Warszawskiemu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, którego był On członkiem. Niech ten gest będzie hołdem złożonym przeze mnie Wielkiemu Pisarzowi w podzięce za jego Dzieło.
Marek napisał ponad pół tysiąca tekstów. Wiem, że do końca swoich dni
nie zdążę ich wszystkich przeczytać, ale wiem też, że będę zajęty do końca...
Ludzie żyją tak długo, jak długo żyje w nas pamięć o nich.
Marku, nasze rozmowy jeszcze się nie skończyły...
Zenon Obydziński, Kalifornia, w kwietniu 2015 r.
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J an u sz

O d ro wąż P i e n i ąże k

Wspomnienie
o Władysławie Bartoszewskim

Władysława Bartoszewskiego (1922-2015) znałem lat
bez mała sześćdziesiąt, bo gdzieś od wiosny 1957 r.,
a to za sprawą Juliusza Wiktora Gomulickiego. Obaj panowie rozpoczęli wtedy starania o reaktywację Towarzystwa Bibliofilów Polskich, działającego w Drugiej
Rzeczpospolitej, a kiedy okazało się to niemożliwe, wynikła idea powołania Towarzystwa Przyjaciół Książki
(TPK) ostatecznie zaakceptowana przez władze. Bartoszewski, który kilka miesięcy przedtem wyszedł z wię- Władysław
Bartoszewski w1986 r.
zienia (po sześciu latach, a przedtem, w latach czterdziestych siedział dwa lata), był jeszcze człowiekiem młodym,
trzydziestopięcioletnim, rozsadzała go energia; ja, dziewięć lat młodszy od
niego, pełniłem tam jakąś funkcję pomocniczą do końca sierpnia 1957 r., kiedy to udało mi się wyjechać do Francji i pobyt mój w Paryżu przeciągnął się
do jesieni 1959 r. Towarzystwo Przyjaciół Książki powstało formalnie w lutym 1958 r. Kiedy wróciłem więc do Warszawy, Towarzystwo działało już
półtora roku, prezesował mu znakomity italianista prof. Mieczysław Brahmer,
wiceprezesowali J.W. Gomulicki i Wacław Zawadzki, a sekretarzował Marek
Sadzewicz. Zbieraliśmy się w redakcji „Stolicy” przy Marszałkowskiej 8 – sekretarzem tego tygodnika został w r. 1958 i był nim do 1960 r. Władysław
Bartoszewski. Sekretarzem TPK został w r. 1959 i był nim przez dwie kaden-
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cje do r. 1961 (pracował już wówczas jako członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”), zastąpił go na rok Jan Zarański, a w latach 1962-1963 niżej
podpisany. Bartoszewskiemu jako sekretarzowi redakcji „Stolicy” zawdzięczam, że jakoś związałem się z tym pismem i w wielu następnych latach zamieszczałem tam artykuły dotyczące moich znalezisk w Bibliotece Polskiej
w Paryżu, ale nie tylko. Kiedy powstał Oddział Warszawski Towarzystwa,
Władysław Bartoszewski został na dwie kadencje jego pierwszym prezesem
(1969-1973), po czym ja na dwa lata odziedziczyłem tę prezesurę, kontentując
się przez dwie następne kadencje jego wiceprezesowaniem.
Każdy z członków Towarzystwa Przyjaciół Książki miał swoje zbierackie
dziedziny zainteresowań: Bartoszewski zbierał (i na zebraniach o nich opowiadał) judaica polskie i Polski dotyczące, varsaviana (szczególnie z lat 19391945), polskie druki konspiracyjne i hitlerowskie publikacje z okresu II Wojny
Światowej, piśmiennictwo o Polsce i sprawach polskich z lat 1939-1945 oraz
wszelkie dokumenty życia społecznego w okupowanym kraju (1939-1945).
Wszystko to służyło Bartoszewskiemu do jego później ogłaszanych prac, nie
było więc tylko kolekcjonerstwem.
W czasie, gdy siedzibą Towarzystwa była redakcja „Stolicy”, i potem, gdy
mieściła się w Zaiksie, czyli „Domu pod Królami” przy ul. Hipotecznej 2,
TPK działało w miarę możliwości aktywnie – mieliśmy liczne odczyty bibliofilskie, ale i literackie czy varsavianistyczne, urządzaliśmy tzw. Salony Bibliofilskie w Pałacu Rzeczpospolitej, siedzibie Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej. Pamiętam, że na jednej z tych wystaw każdy z 20 wystawców –
członków TPK przekazywał do zbiorów Biblioteki te cymelia, których nie było w katalogu Biblioteki Narodowej. Wyszło też w tym czasie pod auspicjami
TPK niemało pięknych druków bibliofilskich, niskonakładowych, wychodziły
i biuletyny TPK.
Objąwszy w kwietniu 1972 r. dyrekcję Muzeum Literatury, zorganizowaliśmy razem – Towarzystwo i Muzeum – Pierwsze Sympozjum Bibliofilskie 25
i 26 listopada, w którym Władysław Bartoszewski z zaangażowaniem uczestniczył. Oczywiście inne, ważniejsze jego obowiązki sprawiły, że później w TPK
rzadziej mógł się udzielać, ale zawsze był do dyspozycji przyjaciół książki.
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W latach późniejszych spotykaliśmy się częściej w PEN-Clubie, do
którego zostaliśmy przyjęci w tym samym 1969 r., z tym że Bartoszewski
wszedł już w grudniu tegoż roku do Zarządu polskiego PEN-Clubu, a od
1972 r. zaczął tam pełnić funkcję Sekretarza Generalnego aż do zawieszenia
PEN-Clubu w stanie wojennym pod koniec 1981 r. Spotykaliśmy się więc często na PEN-Clubowych zebraniach, a jeszcze przed r. 1962 w Klubie Krzywego Koła. Nie wiedzieliśmy oczywiście, że już od 1963 r. współpracował Bartoszewski z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa, a jednocześnie
przygotowywał znakomitą książkę „Warszawski Pierścień Śmierci”, którą mi
ofiarował z dedykacją.
Przyszedł okres stanu wojennego i internowania Bartoszewskiego w Jaworzu (gdzie urządzał wieczory PEN-Clubowe!), a od 1982 do 1989 r. wykładał na uniwersytetach w Niemczech Zachodnich, zaś od 1990 do 1995 r. był
ambasadorem RP w Wiedniu. Wyjeżdżałem w tym czasie do Austrii i odwiedziłem oczywiście Ambasadora. W 1995 r. wybrano go na wiceprezesa PENClubu Polskiego, a że w 1991 r. zostałem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w 2000 członkiem Zarządu, mogłem z bliska obserwować zaangażowaną działalność Bartoszewskiego (prezesa od 2000 do 2010 r., a potem prezesa
honorowego) na tym polu. Każde posiedzenie z jego udziałem było zawsze
bardzo ciekawe, szczególnie przez liczne dygresje Prezesa. Po utworzeniu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Bartoszewski wstąpił do niego w r. 1989. Do byłego Związku Literatów Polskich należał w latach 1972-1983.
Dnia 4 lipca 2000 r. zmarł w Neapolu Gustaw Herling-Grudziński, następnego popołudnia zadzwonił do mnie minister Spraw Zagranicznych Bartoszewski z propozycją lotu do Neapolu na pogrzeb Herlinga (byłem wtedy
prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich). Nazajutrz, a było to 6 lipca, stawiłem się rano na wojskowym Okęciu, gdzie do niewielkiego turbośmigłowego samolotu prócz Ministra z asystentem weszli: wiceminister Kultury i Sztuki Andrzej Zieliński (z zawodu wiolonczelista, później krótkotrwały minister
tego resortu) oraz koledzy pisarze: Adam Pomorski jako wiceprezes PENClubu, piszący o Herlingu Włodzimierz Bolecki i Antoni Libera. Dolecieliśmy
o wpół do trzeciej do Neapolu, przez cały czas rozmawialiśmy z wymownym
jak zawsze Ministrem.
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Po uroczystym pogrzebie, na który przyleciał z Rzymu duży samolot
Tu-154 z premierem Jerzym Buzkiem i bodaj połową Rady Ministrów, Marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim itd., wracaliśmy do Warszawy już tym
właśnie samolotem, a podczas lotu premier przeszedł całą jego długość, witając się z poniektórymi pasażerami. Członków naszej delegacji przedstawił Minister Bartoszewski. Przy mojej osobie dodał „Zasłużony w walce klasowej”.
Za prezesury Bartoszewskiego, w 2005 r. przypadło osiemdziesięciolecie
polskiego PEN-Clubu, urządziliśmy więc w Muzeum Literatury wystawę poświęconą tej rocznicy, organizując także uroczyste spotkanie 23 października.
Przemawiali oczywiście Prezes i laudatorzy.
Muszę podkreślić, że Władysław Bartoszewski przez całe lata, a właściwie do końca życia interesował się Muzeum Literatury, służył radą i pomocą, interweniując nawet w razie potrzeby u wysoko postawionych osób. Ceniliśmy jego obecność na uroczystości sześćdziesięciolecia Muzeum w 2012 r.
Otrzymaliśmy od niego wydane w Ossolineum „Dedykacje dla Zofii i Władysława Bartoszewskich” z takim przesłaniem: „Dla Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza z myślą o wszystkich ludziach pióra, z którymi dane nam
było mieć w życiu kontakty. Wł. Bartoszewski, Warszawa, w maju 2009 r.”.
Janusz Odrowąż-Pieniążek
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Po tamtej stronie jest świat miłości...
M i eczys ława B u czkówn a

Homilia wygłoszona na pogrzebie Mieczysławy Buczkówny (1924-2015)
dn. 13 maja 2015 r. w kościele na Powązkach w Warszawie

Zwołuje nas tutaj dzisiaj poetka Mieczysława Jastrun z domu Buczek. Wybiera się w drogę do
wieczności. Urodziła się 12 grudnia 1924 r. w Białej w rodzinie o żywej polskiej tradycji. Jej dziadek
po kądzieli uciekł ze szkoły i wstąpił do legionów.
W roku 1920 był ranny. Odznaczony orderem Virtuti Militari.
W czasie okupacji Mieczysława Buczkówna
oddana została do Zakonu Urszulanek, gdzie spędziła wojnę. Przyjaźniła się przez lata ze słynną
siostrą Ledóchowską. Tam rozpoczęła naukę na
Mieczysława Buczkównatajnych kompletach. W czasie powstania pracowa- -Jastrun w 2014 r.
ła w powstańczym szpitalu. Po latach nadano jej
stopień porucznika Armii Krajowej.
W tym czasie była związana z grupą poetów skupionych wokół miesięcznika „Sztuka i Naród". Poetycki debiut nastąpił w 1947 r. Łódź przygarnęła ją
po wojnie. Studiowała polonistykę. Była katechetką w Szkole Powszechnej
nr 49. W Łodzi spotkała słynnego poetę, eseistę, tłumacza, Mieczysława Jastruna. Mimo różnicy wieku 21 lat, stworzyli rodzinę. Przenieśli się do Warszawy. Od września 1950 r. cieszyli się synem Tomaszem.
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Mieczysława Buczkówna uprawiała lirykę refleksyjno-nastrojową o dyskretnych środkach wyrazu. Ceniona poetka była także autorką książek dla
dzieci. Z prozy dla dorosłych znane są jej opowiadania, częściowo oparte na
wspomnieniach. Dokonała też przekładów poezji z kilku języków. Od lat siedemdziesiątych chorowała na ciężką depresję. W tych dniach Bóg uwolnił ją
od tego trudnego doświadczenia.
Stoimy w obliczu śmierci. W tak trudnej i poważnej chwili Kościół przynosi wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa. Chrystus, który doświadczył
cierpienia, śmierci i nieba, powiada, że śmierć nie jest ostatnią decyzją Boga
wobec człowieka. Zmarły człowiek ma przed sobą przyszłość, bowiem jego
życie zmienia się, ale nie kończy. I gdy rozpada się dom naszej doczesnej pielgrzymki, ciało, człowiek znajduje nowy kształt i nowe mieszkanie. Mieszkanie
u Boga.
Dzisiejsza żałobna ceremonia odsłania potrzebę Boga. Człowiek bowiem jest istotą przemijającą. Dni jego policzone. Kwitnie on jak kwiat na łące. Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika. Kościół głosi, że Bóg Chrystus
przyszedł na świat, aby nas przekonać, iż Bóg nie pogodził się z przemijaniem, ze śmiercią człowieka. Zdanie, które wypowiemy nad trumną, sypiąc
grudkę ziemi, prochem jesteś i w proch się obrócisz - nie jest wypowiadane ku
wzbudzaniu lęku. Proch przywołuje naszą znikomość, kruchość, przemijanie,
ale i nadzieję, iż Bóg z prochu uczyni nas raz jeszcze.
Chrystus Pan przeszedł przez ludzką śmierć. Ukazał, że po tamtej stronie
jest świat miłości. Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu - to nie
śmierć, lecz życie, nie rozpacz, lecz nadzieja. I do tej nadziei Kościół wzywa
nas. Tę nadzieję głosi nasza wielowiekowa kultura. Tej odwiecznej prawdy
o życiu i śmierci, o prawdzie i dobru, o zbawieniu i potępieniu potrzeba nam
jak powietrza, aby istnieć.
A Bóg nam już jest potrzebny, teraz. Trzeba nam pamiętać to, co wypowiedział Jezus - kto przyzna się do mnie przed ludźmi, do tego i ja przyznam
się przed Ojcem moim, a kto zaprze się Mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się
przed Ojcem Moim, który jest w niebie. Żałobny dzień głosi prawdę nie
o śmierci, ale o życiu. Świętej pamięci Mieczysława spotykała Go. Dzisiaj może ze spokojem wyjść Mu na spotkanie. I mimo że dni jej zamknięte, nasza
siostra żyje. Otwierają się przed nią nowe możliwości, nowe horyzonty. O dar
szczęśliwej wieczności dla niej prosimy Pana Boga podczas tej liturgii.
ks. dr Wiesław Niewęgłowski
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NOWI CZŁONKOWIE OW SPP

Krzysztof Beśka
Urodził się 2 kwietnia 1972 roku w Mrągowie. Prozaik,
dziennikarz, autor tekstów piosenek i słuchowisk radiowych. Jego debiutancką Wrzawę (2004) oraz powieść Bumerang (2007) krytyka zaliczyła do nurtu polskiej prozy,
która ukazuje w krzywym zwierciadle nową, wolnorynkową rzeczywistość. Za Fabrykę frajerów (2009), wspomnienia ze szkoły wojskowej, otrzymał dwie nagrody:
Wawrzyn – Literacką Nagrodę Warmii i Mazur oraz
Wawrzyn Czytelników. Wydał też kryminały i powieści
sensacyjne: Wieczorny seans (2012), Trzeci brzeg Styksu
(2012), Ornat z krwi (2013), Pozdrowienia z Londynu (2013), Autoportret z samowarem (2015) i Dolina popiołów (2015). Warszawiak z wyboru, miłośnik piwa, męskiej mody i komunikacji szynowej. Od marca br. członek Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
O sobie:

Na swoje pisanie patrzę jak na pracę. I wiem, że czytelnikowi, który bierze do ręki moją książkę, należy się przede wszystkim szacunek.
To przecież on wydaje kilkadziesiąt złotych w księgarni, by kupić akurat tę książkę, a nie inną. Skończyły się czasy, gdy nakłady powieści
wynosiły kilkanaście tysięcy egzemplarzy bez względu na to, czy były
one potem kupowane i czytane, czy znikały pod grubą warstwą kurzu
w magazynach. Moim zadaniem jest wzruszyć, zadziwić, przestraszyć,
a przede wszystkim zaciekawić czytelnika. Nie miejmy złudzeń – Polacy nie czytają, więc każdy nowy nabywca książki to wielka radość.
Pisząc tekst, staram się wyjść mu naprzeciw. Rozdział ma starczyć
akurat od przystanku do przystanku, a liczne dialogi i akapity mają
spowodować, że lektura nie będzie męczyć. To domena pisarzy amerykańskich i tego możemy się od nich uczyć. Mistrzostwo polega na
tym, by przekazać to, co chce się przekazać, powiedzieć o powodach,
dla których w ogóle złapało się za pióro – nie nudząc!
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Anna Fryczkowska
O sobie:
Jako literatka
Ktoś powiedział, że autorka powieści popularnych, w tym kryminałów, nie powinna mówić o sobie pisarka, lecz co najwyżej literatka.
Niech mu będzie.
Jako literatka niedawno zostałam przyjęta do SPP. Wydałam sześć
powieści, w tym trzy kryminały.
Jeśli chodzi o upodobania estetyczne – zbieram jelenie na rykowisku.
Jeśli chodzi o sposób zarabiania na życie – chwytam się mnóstwa
rzeczy, które nie hańbią.
Jeśli chodzi o sympatie geograficzne – mieszkam na warszawskim
Żoliborzu, ale chętnie poznaję resztę świata.
Uprzedzam też, że cierpię na niezdolność rozpoznawania twarzy,
zwaną z grecka prozopagnozją. Kosztowało mnie to wiele mniej lub
bardziej miłych znajomości. Tak, męża poznaję. Z przypadłości na
„p” cierpię również na prokrastynację, przywarę większości pisarzy.
Prokrastynuję, czytając cudze książki, to najczęściej. Wszelkie gatunki.

Aleksander Kaczorowski
O sobie:
Mój syn chodzi do przedszkola. Ostatnio pani go pyta, czym zajmuje się tata. Nie wiedział, więc musiałem wyjaśnić tę kwestię i jemu,
i sobie. „Twój tata jest pisarzem – powiedziałem wreszcie. - Pisze
książki”. A w duchu pomyślałem: „I dlatego ciągle przesiaduje za
biurkiem”.
Dawniej próbowałem godzić pisanie z pracą zawodowa. Pracowałem w kilku redakcjach, nawet to lubiłem. Ale w końcu trzeba wybierać. Jak mawiał mój ojciec: „Albo pipki, albo rybki”. Wybrałem pisanie książek.
A że mieszkam w Podkowie Leśnej, pięć minut spacerem od Stawiska, często myślę o jego dawnym właścicielu. Nie jestem admiratorem twórczości Iwaszkiewicza (z wyjątkiem wspaniałej „Książki moich wspomnień”). Ale on sam, nic na to nie poradzę, cholernie mi
imponuje (choć i śmieszy). On zawsze wiedział, że chce być pisarzem,
zawsze się nim czuł i zawsze nim był. (Pewnie dlatego jego córek nikt
nie pytał, czym się tata zajmuje).
Ja wciąż nie jestem pewien, czy jestem pisarzem. Myślę, że jeszcze
nie, ale przecież nie będę dziecku mieszał w głowie. Nie ma rady, muszę napisać jeszcze parę książek. On kiedyś je przeczyta i sam będzie
wiedział, kim byłem.
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Maria Ulatowska
O sobie:
Urodziłam się w Warszawie i tu mieszkam. Studiowałam prawo administracyjne na UW
oraz bankowość na SGH. Piszę, bo muszę
(mam klawiaturę – terrorystkę).
Moja twórczość tchnie optymizmem, bo uważam, iż okropieństw dookoła jest wystarczająco dużo. Jednak ostatnio nawiązałam
współpracę z pewnym kryminalistą, więc…
Jaka jestem? Miła, ciepła, sympatyczna,
otwarta, przyjacielska, pomocna, szczodra.
Jeśli kogoś lubię. Zgryźliwa, złośliwa, szydercza, nieprzyjemna. Jeśli kogoś nie lubię.
Naprawdę trzeba się zasłużyć, żebym kogoś
znielubiła. Zainteresowania: Książki, zwierzęta, przyroda, muzyka – głównie klasyczna.
Uwielbiam czeską Pragę i polski Gdańsk – oraz, oczywiście swoje rodzinne miasto, czyli Warszawę; las, jeziora, morze, góry. Zbieranie grzybów, pływanie (również jachtem), leżenie do góry brzuchem na własnej
działce. Prace na działce też. Ponadto pyzy, kapustę z grzybami (własnego zbierania, innych grzybów nie jadam), grzane wino.
Nie cierpię chamstwa, niesolidności, niepunktualności, niepotrzebnych
kłamstw, braku poczucia humoru, obrażalstwa, skąpstwa.
Cechy charakterologiczne: znak Zodiaku: Lew, chiński znak Zodiaku:
Szczur, numerologiczna 9.
Wydane książki (wszystkie w wyd. Prószyński i S-ka)
Sosnowe dziedzictwo, luty 2011,
Pensjonat Sosnówka, maj 2011,
Domek nad morzem, październik 2011,
Przypadki pani Eustaszyny, marzec 2012,
Kamienica przy Kruczej, październik 2012,
Całkiem nowe życie, maj 2013,
Prawie siostry, luty 2014,
Autorka, sierpień 2014, współautor: Jacek Skowroński,
Rodzina z Sosnówki, luty 2015.
W planie wydawniczym: Pokój dla artysty, Prószyński i S-ka,
IV kw. 2015, współautor: Jacek Skowroński.
Strona www.mariaulatowska.pl, strona autorska: www.facebook.com/maria.ulatowska.autorka.
Adres e-mail: mariaulatowska48@wp.pl
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Jacek Skowroński
Ur. 16 lipca 1963 w Warszawie. Współzałożyciel i zastępca redaktora naczelnego magazynu fantastyczno-kryminalnego „Qfant”, laureat Grand Prix
Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie Kryminalne (2008 r.). Autor powieści sensacyjno-kryminalnych. Studiował w Nowosybirsku i Moskwie, absolwent SGH.
O sobie:
Kosmopolita z zamiłowania, kryminalista z wyboru. Imałem się wielu
profesji, zarabiając na życie między innymi jako tragarz, brukarz,
sprzedawca butów czy prywatny przedsiębiorca. Potrafię skakać ze
spadochronem, prowadzić lokomotywy, strzelać z karabinu maszynowego oraz dawać sobie radę w przestępczym półświatku.
Znam liczbę atomów we Wszechświecie oraz posiadam niezliczoną ilość
innych, równie pożytecznych wiadomości.
Zaprzysięgły kryminalista, kolekcjoner listów gończych i najgłupszych
przygód, leń konstruktywny też.
Ulubione słowo: ażurowy
Ulubiony motyw: szum morza
Ulubiona kobieta: istnieje
Ulubione zajęcie: brak zajęcia
Ulubione miejsce: bezludna wyspa
Zainteresowania: Książki, podróże, filozofia i religia. Popełnianie
zbrodni najstraszliwszych i planowanie kolejnych. Cóż, raz się żyje podobno, czego nie popełnimy dzisiaj, jutro możemy nie mieć okazji popełnić. Tym bardziej, że bliźni nie mimozy, i chętnie by nas ubiegli.
Wydane książki:
Był sobie złodziej, Wydawnictwo Otwarte (2009 r.)
Mucha, Oficynka (2010 r.)
Zabić, zniknąć, zapomnieć, Prószyński i S-ka (2013)
Autorka, napisana z Marią Ulatowską, Prószyński i S-ka (2014).
W planie wydawniczym: Pokój dla artysty, Prószyński i S-ka, IV kw. 2015,
współautorka: Maria Ulatowska.
Adres e-mail: Jacek.skowronski7@gmail.com
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Wi e l ka n o cn e

j a j ko

W czasie tradycyjnego spotkania członków Oddziału Warszawskiego SPP na wiosnę 2015 r. odbył się wcześniej zapowiadany minikonkurs na utwory związane z tą okazją, tym razem z hasłem wywoławczym "Wielkanocne jajko". Świetna zabawa, żarty, ale nie tylko...
Obserwatorzy tego zdarzenia wyrażają opinie jednoznaczne: takie
imprezy należy powtarzać, i to przy każdej ważnej okazji. Oto wygłoszone wtedy utwory, które zostały dostarczone Redakcji.

Krzysztof Rudziński
(spisane z rękopisu)
Jajce
Mistrz Łatuszyński niech przyzna,
Że Jajce ma bałkańszczyzna.
Mieliśmy kiedyś Podhajce
a oni wciąż własne Jajce.

Owo
Gdy bez jaj nam smutno ciut nieco
dla jaj zażartujmy co nieco:
- Ab ovo w tej sali nie było,
by owo poetów czyniło.
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Krzysztof Schreyer
Prolegomena jajowatości
Problematyka jaja w ujęciu kosmologicznym, fizycznym, filozoficznym,
estetycznym, gastronomicznym i medycznym
(Dla odbiorców z wykształceniem
matematyczno-przyrodniczo-humanistycznym ponadprzeciętnym)
Zaczynamy rzecz ab ovo
mądrze i wiązaną mową,
tak jak drzewiej to bywało:
Pierwsza kura czy też jajo?
To pytanie od stuleci
śmieszy nawet małe dzieci,
gorzej kiedy problem stawia
ten co Kosmos z tła wyławia.
Wszechświat bowiem, jak podają,
przypomina wielkie jajo,
co wybuchło i się szerzy.
Czy ktoś jeszcze w to nie wierzy?
Inny problem naukowy
rozwiązują tęgie głowy:
Humpty – Dumpty gdy spadł z płotu,
to narobił tym kłopotu,
bo zupełnie się nie dało
złożyć jajowate ciało.
Tu problemem jest entropia –
nie powstanie jaja kopia!
Jajowatość sama w sobie,
tu Novalis się wypowie,
to poznawcza tajemnica.
Kiedy jajo nas zachwyca?
Gdy odgrywa piękną rolę
na świątecznym, białym stole.
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Tu też problem – estetyczny:
Wzór na jaju ma być śliczny!
Tych deseni liczną armię
żaden znawca nie ogarnie.
Setki stylów i rodzajów!
Wszystkie na świątecznym jaju!
A ponadto, ten nie nowy,
trudny problem warsztatowy
z kraszankami, pisankami:
Czy w cebuli? Czy farbkami?
Czy malować, czy kalkować?
Moczyć w wosku, potem skrobać?
Ale wróćmy znów ab ovo,
wszak działamy naukowo.
Tedy pierwszy się wyłania
sposób jajek nabywania.
Dawniej była to rzecz prosta:
jajo – ze wsi, kura – nioska.
Teraz wiele możliwości
i handlowe zawiłości,
bo zupełnie nam zanika
jajo jako coś z kurnika.
Wszechobecny chów klatkowy –
produkt czysty i taśmowy.
Te ze ściółki to luksusy,
są też wielkie i mikrusy,
wolny wybieg …lecz co z paszą,
którą ekolodzy straszą?
Tego nigdy się nie dowiem,
ale tylko to wam powiem:
Mickiewicza złote krupy
Dzisiaj tylko są do… zupy.
Teraz kuchnia. Ta do jaja
zawsze dobrze nas nastraja,
choć problemów tu bez liku,
raz z patelnią na palniku,
a raz z wodą wrzącą wściekle:
nie za krótko, nie przewlekle!
Jajecznicy smaków tyle

wniwecz pójdzie gdy na chwilę,
łapiąc częstochowskie rymy,
w sufit tęsknie się wpatrzymy.
Zawsze sporo ambarasu,
kiedy rzecz dotyczy czasu.
Ile minut gdy na twardo?
A na miękko? Czy z musztardą?
A co z solą, z masłem może?
Z majonezem? – O, broń Boże!
Bo majonez jest niezdrowy –
problem cholesterolowy!
Tu rzecz wielka się zaczyna,
bo o jajach medycyna
głos zabiera, by oświecić:
trochę za, a trochę przeciw.
Wszyscy jaja przeciwnicy
wspominają o miażdżycy.
Nerwy strasznie nam rozstraja
cholesterol w żółtku jaja.
Więc wyjaśniam: ten jajowy
nie uderzy nam do głowy.
Kiedy rozum nas zawodzi,
dobre jajko nie zaszkodzi.
Acz przesada każda zdrożna,
jedzmy jaja lecz z ostrożna.
Bardzo dobra to nowina.
Tako rzecze medycyna!
Więcej można by o jaju
lecz słuchacze zasypiają.
(Temat trudny i rozległy
i nie każdy jest w nim biegły).
Chodźmy wszyscy na przyjęcie,
tam zagadnień rozwinięcie.
Krzysztof Schreyer
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Katarzyna Boruń-Jagodzińska
zamknięte jak jajko
zamknięte jajo
jednorazowa boska
architektura
minimalistyczna a wyższa
wsobna a powszechna
zamknięta jak ja
jako ja
jako jajko
łatwo znieść
stłuc
rozłupać
wnętrze
gdy się rozpłynie
nie do odbudowania
jajko
sklepiona
wznoszona
burzona
co dzień nowa
kopuła
od nowa niejako
krótka jak dzień
nierozwinięta
mapa
wszechświata
słoneczny system
schemat
wewnętrznego ładu
kto miesza wapno
sklepia
motyw wiąże
kruchego naczynia
glinę toczy…
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Agnieszka Syska
jaje
gniazdo
na spękanej skale
białe ptasie
jaje
wyciąłem wszystkie drzewa
żeby Cię
oddać
drzewa plamy opadowe jak mgły
opadły
oddałem Cię ziemi Asyż spadł z gór jak śmiech w lustro
żeby Cię
oddać
białe ptasie
jaje
nie śmiej się
poroniony
przypadku ziemi
Asyż jaje miał słońce w którym wstawał
w ziemi Cię nie ma spadłaś z trzeciego dnia jaje
słońce w którym wstawał
mój uśmiech
chichot trzeciego dnia spada jak z gór
uśmiech
kołuję nad domem
międzyrzec pod lasem
wstaje
ptak
u wschodu
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jak w drzwiach
rzeka piszczka krzna we wschodzie księżyca
ptak w drzwiach
pod lasem
wstaje
żeby nie kołować
idę pieszo
mam lęk
przez zachodem
na spękanej skale
w grocie Cię nie ma do włoch idę pieszo boso niosę piszczkę krznę jak kwiaty
na skale
pieszo
kołuję
pod niebem
błękitem włoch
rzucam się w piszczkę wąską jak gardło
pod niebem
śmiech w lustrze
rzeki kwiaty płyną lustrzane
śmiech
spieczone skały
jak usta
obrastam w drzewa
pleśń na modlitewniku twój uśmiech zaczął się psuć jak mgły sztetl mgły
w drzewa
Międzyrzec Podlaski
Agnieszka Syska
Z cyklu poematy 2011-2017, które wejdą do dwóch książek:
„stacja międzyrzec” i „oczy z papieru”
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M ałg orzata Karol i n a Pi ekars ka

Czytajmy dobre książki
Wpływ jakości lektur na społeczeństwo

Wystąpienie w Sejmie RP
Szanowni Państwo,
zwracam się dziś do Państwa nie tylko jako autor, nie tylko jako prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, ale przede wszystkim
jako czytelnik.
Podobno Święta Teresa z Avila kiedyś powiedziała: „Dużo czytaj, a będziesz kierował innymi. Nic nie czytaj, a będą kierowali tobą”. Kiedy ponad
pięćset la temu wypowiadała te słowa, znajomość sztuki czytania i pisania nie
była tak powszechna. Nie było zalewu książek, jaki mamy dziś. Nie było więc
dylematu, co czytać. Wtedy coś, co oglądało świat drukiem, było tego warte.
Dziś, gdy umiejętność pisania jest powszechna, a czytania przynajmniej teoretycznie również, liberalnym światem rządzi pieniądz, on jest wartością niekwestionowaną i on określa wartość wszystkiego innego. Również książki.
A miarą jest nie to, co książka nam daje, lecz to, ile na niej można zarobić.
Dyktat pieniądza, pogoń za wielką sprzedażą powoduje, że promowane są nie
wartościowe dzieła literackie, ale książki popularne, łatwiejsze w odbiorze,
służące rozrywce, często nawet dość podłej.
Pamiętam, jak dziesięć lat temu do pewnej z gazet codziennych dołożono
jakieś romansidło. W naszej redakcji TVP Warszawa, z którą związana jestem
od prawie 20 lat, to romansidło przewalało się przez dłuższy czas. Nikt go nie
chciał. Ulitowałam się i wzięłam je do domu. Tytułu dziś nie pamiętam.
W lekturze doszłam do strony 14, na której przeczytałam: „Przez zmrużone
powieki dostrzegł dwie wypukłości pod jej koszulą. Inteligencja podpowiedziała mu, że to mogą być piersi”.
Czytając te słowa o kobiecych krągłościach, pomyślałam, że autor musiał
wyposażyć swojego bohatera w inteligencję równą własnej i z rozbawienia
omal nie spadłam z kanapy! Ta książka miała nakład kilkuset tysięcy egzem-
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plarzy. Nie wiem, ilu miała czytelników. Promowano ją, nie bacząc na mizerną
czy wręcz żadną wartość literacką. Jak to odbierał czytelnik? Być może cieszył
się, że i on jest inteligentny, bo podobnie jak bohater książki też potrafi rozpoznać wypukłości pod kobiecą koszulką i odróżnić piersi od pośladków.
W czasach pogoni za sukcesem utożsamianym z pieniądzem powinniśmy
się cieszyć, że społeczeństwo w ogóle coś czyta. Jednak wartość literacka, wartość estetyczna, merytoryczna i poznawcza, słowem jakość lektury ma
ogromne znaczenie. Książka może czytelnika wzbogacić, rozwinąć jego wiedzę i wrażliwość, nauczyć ciekawości świata i ludzi, ale może też dostarczać taniej, niewybrednej, prymitywnej czy wręcz wulgarnej rozrywki, która spłaszcza świat i człowieka.
Nie ma takich problemów w muzyce Wolfgang Amadeusz Mozart, Ludwig van Beethoven czy Fryderyk Chopin to półka wyższa niż disco polo.
Wiadomo, że kanał telewizyjny „Mezzo” ma niższą oglądalność niż „Polo
TV”. Nikt jednak nie próbuje wmawiać ludziom, że muzyka klasyczna jest
mało warta. Tymczasem w literaturze, zwłaszcza w Polsce, bardzo często wartość książek mierzy się słupkami sprzedawalności. Coś, co sprzedaje się w dużych nakładach – jest dobre, a to, co w małych – nic niewarte. Nie czytamy już
jako społeczeństwo poezji. Nakłady tomików poetyckich są w Polsce śladowe.
Wyjątek stanowią nasi Nobliści i jeszcze zaledwie kilka nazwisk. Pozostali poeci muszą zadowalać się niewielkimi nakładami swoich książek, wydawanych
dzięki dotacjom lub sponsorom, a nierzadko własnym sumptem. Podobnie
jest z wartościową prozą. Nie będę wymieniać nazwisk autorów literatury
trzeciorzędnej, bo nie chcę być brana za tę, co zazdrości im wysokich nakładów. Dobrze, że piszą coś dla tych, którzy chcą czytać tak zwane „przelatywacze”, literaturę, której treść zapomina się po dwóch dniach. To też są czytelnicy. Są pisarze, zarówno na świecie, jak i w Polsce, których książki schodzą
w gigantycznych nakładach, choć ich lektura znawców wprawia w osłupienie.
Są to książki, przy których wyśmiewana w dwudziestoleciu międzywojennym
„Trędowata” Mniszkówny jawi się arcydziełem.
Problem czytelnictwa istniał również wcześniej, ale wtedy nie produkowano tyle chłamu i nikomu nie przychodziło do głowy chłam promować.
W XIX wieku najlepiej sprzedającymi się książkami były poradniki kulinarne
Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Biła na głowę swoimi nakładami dzieła Adama
Mickiewicza, marzącego, by jego książki trafiły pod strzechy. Ale nikt wtedy
nie próbował twierdzić, że książka Ćwierczakiewiczowej jest większym osiągnięciem od „Pana Tadeusza”, dziś wyrzucanego z lektur szkolnych.
Dziś, kiedy literacki chłam wydawany jest w gigantycznych nakładach,
autorzy ważnych książek mają kłopot ze znalezieniem wydawcy. Wielu na
wstępie słyszy pytanie: „Czy na pani/pana książce można zarobić?”. Oczywiście, zależy od promocji, na którą małe wydawnictwa nie mają pieniędzy. Ale
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prawdą też jest, że trudniejsze w odbiorze publikacje trudniej się promuje.
Czytelnik przyzwyczajany do literatury lekkiej i łatwej szybko się zniechęci
trudniejszą książką. Na dodatek wielkie sieci księgarskie mają swoje cenniki
promocyjne. Tyle i tyle tysięcy za wystawienie książki w witrynie, a tyle na ladzie czy na półce i tak dalej. Książka, za której promocję wydawca zapłaci, trafia na listy bestsellerów. Kto ma na to pieniądze? Przeważnie wielkie wydawnictwa. A one, by zarobić, decydują się na wydawanie literatury niskich lotów,
bo taką łatwiej sprzedać.
Rozmawiałam z przedstawicielką jednego z czołowych polskich wydawnictw. Spytałam ją o jedno takie „dziełko”. Widziałam jego fragmenty promowane przez portal Onet. Myślałam, że to streszczenie. Gdy zajrzałam do
książki w księgarni (a nietrudno było ją znaleźć, w twardej, lakierowanej i złoconej oprawie wystawiona była we wszystkich salonach pewnej sieci na centralnym miejscu), okazało się, że to, co brałam za streszczenie, było pierwszym rozdziałem. Dalej już tylko gorzej. Przy okazji spytałam wydawcę tego
„dziełka”: „Jak mogli państwo coś takiego wydać? Zajrzałam do środka
i oniemiałam. To jest wprost kompromitujące. A państwo wydali w twardej lakierowanej okładce i oplakatowali pół Polski!”. I co usłyszałam? „Proszę pani.
Bo to się świetnie sprzedaje, a dzięki temu możemy zarobić na wydawanie
wartościowych publikacji, które nie są dochodowe”.
Dobrze, że chcą jeszcze wydawać dzieła wartościowe. Szkoda tylko, że
aby to robić, muszą propagować potworny literacki chłam. Niszczą w ten
sposób swoją markę wydawniczą, a na dodatek ta dobra literatura, przez nich
wydawana, leży byle gdzie, niepromowana, niezauważana.
Pogoń za pieniądzem powoduje, że czytelnicy, zwłaszcza niewyrobieni literacko, nie zdają sobie sprawy z tego, iż gdzieś istnieje literatura wartościowa.
Odbierają świat, jakby był czarno-biały. Myślą często, że coś, co lubią wszyscy,
to hit, a coś, co nie jest popularne, to kit. Tymczasem w przypadku sztuki, a literatura jest jedną z jej dziedzin – sprawa ma się odwrotnie.
Głośno było w Polsce o książce Eriki Mitchell, brytyjskiej dziennikarki,
która pod pseudonimem E.L. James opublikowała powieść „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Książka uznana przez krytyków za literacko złą, fatalnie napisaną,
rozeszła się w gigantycznym nakładzie. W Polsce kupiło ją ponad pół miliona
czytelników. Cykl jest tak zwanym „fan fiction” sagi „Zmierzch”, której też
daleko do uznania za dzieło wybitne. Ale nie spotkała się z tak miażdżącą krytyką jak książka E.L. James. Saga nie osiągnęła wielkiego nakładu.
Podobno nazwisko tytułowego bohatera powieści E.L. James jest nawiązaniem do „Portretu Doriana Graya” Oskara Wilde’a, ale ten fakt nie przyczynił się do wzrostu zainteresowania Wildem. Sprawdzałam, czy w Polsce wzrosły nakłady sztandarowego dzieła irlandzkiego pisarza. Nic z tych rzeczy.
Przetaczająca się przez media i środowiska dyskusja o lekturach szkol-
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nych, które uznano za nudne i archaiczne, pokazała, że nie wszyscy wiedzą,
czemu służą szkolne lektury. Być może nim zacznie człowiek czytać arcydzieła, musi wprawić się do czytania na książkach lżejszych, łatwiejszych, kuszących wartką akcją, przygodą. Naturalne jednak dla ludzi inteligentnych, a nasze społeczeństwo za takie się uważa, jest przechodzenie wraz z wiekiem do
czytania literatury wyższej, ambitniejszej i oczywiście trudniejszej.
Tymczasem polskie biblioteki często wycofują klasykę, ograniczając liczbę tytułów do niezbędnego minimum. Książek ambitnych kupują niewiele.
Jeżdżąc sporo po Polsce ze spotkaniami autorskimi, trafiłam jakiś czas temu
do pewnej biblioteki na prowincji. Gdy po spotkaniu spytałam, czy mogę skorzystać z toalety, pokazano mi pomieszczenie i uprzedzono, bym patrzyła pod
nogi, żeby się nie wywrócić, bo tam na podłodze leżą książki. I tak po chwili
z pozycji sedesu patrzyłam na dzieła Ernesta Hemingwaya, Liona Feuchtwanegra, Roberta Gravesa i wielu innych pisarzy, którzy kształtowali mnie niegdyś jako czytelniczkę. Gdy spytałam, co te dzieła tam robią – dowiedziałam
się, że są wycofywane ze zbiorów. Od dawna nikt ich nie wypożycza, a poza
tym mają brzydkie okładki. „Czytelnicy chcą teraz książek ładnych i kolorowych” – powiedziała bibliotekarka, dodając, że tym co czytają najczęściej, są
romanse, kryminały i wspomnienia celebrytów. Kilka miesięcy później o tym
właśnie napisałam sztukę „Bubloteka”, która jesienią powinna mieć premierę
w teatrze rozrywki w Chorzowie. Bo coraz częściej polskie społeczeństwo
czyta właśnie buble.
Problemy finansowe wydawców, księgarzy i hurtowników oraz obłożenie
książek podatkiem VAT, co podniosło cenę książki, sprawiają, że ludzie, którzy żyją z handlu książką, często zatracają poczucie misji, która powinna towarzyszyć
wytwarzaniu i sprzedaży literatury. Handel książkami to jest specyficzny handel.
To handel sztuką. Literatura to sztuka! Owszem, kicz jest obecny w sztuce, bo jest
obecny w życiu, trafia się więc i w literaturze. Jest nim po prostu to, co sprzedawane masowo. Ale trzeba pomóc dobrej książce dotrzeć do czytelnika.
Wielkie sieci, handlując książką, patrzą na nią jak na towar, nie jak na
sztukę. W księgarniach internetowych często jest nawet podawana waga, jakby sprzedawano ją na kilogramy.
W sieciówkach sprzedawcy nie wiedzą, gdzie stoją dzieła Sofoklesa, bo
o nie rzadko kto pyta, choć nadal „Antygona” to lektura. Ale w tych samych
sieciówkach sprzedawcy wiedzą, gdzie stoi „Pięćdziesiąt twarzy Graya” i ile
jest egzemplarzy tej książki na półce. Sprzedawcy w sieciówkach, i nie tylko,
często nie potrafią doradzić czytelnikowi. Sami nie czytają. Przyszli do pracy
w handlu. Nie do pracy przy książkach! Zwłaszcza w hipermarketach, w których też kwietnie handel literaturą. Tam książka jest takim samym towarem jak
jogurt czy mięso. Ale czy rzeczywiście?
Nie znam się na ekonomii. Wiem jednak, że w obcowaniu ze sztuką,
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a dobre dzieło literackie jest sztuką, nie można patrzeć na książkę przez pryzmat pieniądza.
Cytowałam na wstępie świętą Teresę z Avila. Przypomnę: „Dużo czytaj,
a będziesz kierował innymi. Nic nie czytaj, a będą kierowali tobą”. Dziś nie
chodzi o to, by czytać cokolwiek, ale by czytać wartościową literaturę. Często
zastanawiam się, czy to, że promowane są dzieła tak miałkie, nierozwijające
czytelnika, nie jest przypadkiem celowe. Czy nie jest po to, by ogłupić społeczeństwo? W końcu jak wiadomo, głupkami łatwiej rządzić. Ale jako wrodzona optymistka mam ciągle nadzieję, że są wśród Państwa ludzie, którzy chcą
byśmy, jako społeczeństwo byli mądrzejsi. W Was nadzieja. Nie wiem, jak rozwiązać ten problem. Wiem, że jakoś trzeba. Dziś nie chodzi o to, by książka
trafiła pod strzechy. Chodzi o to, by trafiła tam książka dobra.
Małgorzata Karolina Piekarska
Powyższy tekst został wygłoszony na specjalnej sejmowej konferencji pt. „Ocal książkę – kampania
na rzecz przyszłości polskiej książki”, która odbyła się w polskim Sejmie 12 maja 2015 o g.
14:00. Konferencję zorganizowały: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polska
Izba Książki oraz Artur Dębski – poseł prowadzący projekt Ustawy o Książce w Sejmie Rzeczypospolitej.

Rys. Piotr Müldner-Nieckowski
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Jan Strękowski
S zczaw i m i rabel ki

Ostatnie lata stoją pod znakiem jedzenia. Mamy całą masę programów
w stylu „Kuchennych rewolucji”. Książki kucharskie, w najwyższych nakładach, idą jak świeże bułeczki. Wydawać się może, że wszyscy Polacy uczą się
gotować, bez różnicy wieku czy płci, a przede wszystkim - jedzą. „Jeść każdy
może, jeden lepiej, drugi gorzej”. Mamy bowiem z jednej strony skrajną ascezę, z drugiej żarcie tak rozbuchane, że „Wielkie żarcie”, słynny film z lat 70. to
zaledwie przystawka.
Do osób propagujących prostotę i skromność należy poseł Stefan Niesiołowski, który w jednym z programów telewizyjnych zakwestionował liczbę
dzieci niedożywionych w Polsce. Uznał dane za absolutnie niewiarygodne,
a dowodem na to miały być wyniki prowadzonych przez niego obserwacji nasypów kolejowych, porośniętych szczawiem i mirabelkami. Gdyby był głód,
nie walałyby się tam śliwki, a po szczawiu zostałoby klepisko. Przypominając,
że kiedyś jedzono szczaw (i mirabelki) i wszyscy byli najedzeni, poseł radził
biedakom skończyć z narzekaniem i brać się do zbierania mirabelek i zrywania
szczawiu.
Niesiołowski proponuje nieprzetworzone danie. A szkoda! Bywało bowiem, że jakiś produkt odpowiednio przyrządzony stawał się poszukiwanym
rarytasem, choć w innych czasach do głowy nikomu nie przyszłoby widzieć
go na stole. Pamiętam pierwsze święta stanu wojennego, gdy śledzia zastąpił
kolczasty ostrobok, który nie z własnej woli pełnił na wigilijnym stole „obowiązki śledzia”. To były fanaberie mające niewiele wspólnego z prawdziwym
głodem. Ale nawet podczas okupacji, w sowieckich łagrach, czy w getcie, starano się nie tylko zaspokoić głód, ale zrobić to jak najefektywniej, a gdy się dało, w sposób cywilizowany.
Józef Margolis, który przesiedział w łagrze od 1939 r. do 1945 r., napisał
po opuszczeniu sowieckiego raju wspomnienia „Podróż do krainy zeków”.
Wiele w nich miejsca zajmuje głód i przeróżne sposoby jego pokonywania lub
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oszukiwania. Głód prawdziwy, który zmusza do jedzenia dosłownie wszystkiego.
„W maju przebiła się pierwsza zielona trawka i wszyscy rzucili się, żeby ją
zrywać – wspomina Margolis. – (…) Czytałem kiedyś, że podczas głodu je się
lebiodę. Teraz nauczyłem się rozpoznawać jej świeże zielone listki. Od Rosjan
dowiedziałem się, że młoda pokrzywa jest równie dobra jak szczaw albo szpinak (…) Wszędzie siedzieli ludzie przy ogniskach i zajmowali się gotowaniem:
zbierali kupę trawy, siekali ją drobniutko nożem, nabierali wody ze strumienia
i długo gotowali tę zieleninę, dolewali, mieszali (…) Niektórzy przynosili ze
sobą śniadanie – obozową bałandę i wrzucali do niej trawę, żeby jedzenia było więcej”.
Margolis przytacza też opowieść ukraińskiego Żyda, którego grupa
utknęła na kilka tygodni, odcięta od zaopatrzenia. Więźniowie zjedli wtedy m.in. wszystkie skórzane pasy i cholewy. Jak napisał Margolis: „pocięty na
kawałeczki i dobrze zapieczony pas w smaku nie różni się niczym od gęsich
skwarków”.
Na podobny pomysł wpadli bohaterowie powieści „Przygody człowieka
myślącego” Marii Dąbrowskiej w środku okupowanej przez Niemców Warszawy. Oto udało się bohaterom kupić słoninę (ze skórką!). Słoninę postanowili przetopić, natomiast ze skórki zrobić galaretę.
Kiedy domownicy zasnęli, bohater przystąpił do gotowania. Jako że
przepis może się przydać, przypomnę etapy prac nad galaretą: spreparowaną
skórkę rozkroił „na kilka kawałków, włożył ją do dużego, aluminiowego garnka, nalał do pełna wody i posolił, zaprawiwszy zawartość listkiem bobkowym
i kilku ziarnkami pieprzu”. Pamiętał przy tym, że „skórka musi się gotować
około dwu godzin, zanim będzie ją można drobno pokrajać i rozgotować
z równie drobno poszatkowaną włoszczyzną”. Aby nie przegapić tego momentu postawił garnek na małym gazie, a na wszelki wypadek położył przed
oczami zegarek. Mimo to nie zauważył, że czas upłynął. Zapomniał o kucharzeniu do tego stopnia, że nie skojarzył tej czynności z hałasem dobiegającym
z klatki schodowej i podwórka. Podejrzewał alarm, jakąś bójkę, najście gestapo… Tymczasem rzecz była prozaiczna, co zrozumiał, gdy przez okno „zobaczył ruchliwy blask na przeciwległej ścianie domu i mnóstwo kłębiącego się
dymu (…) W czasie krótszym niż trwa mrugnięcie oka, chwycił się za głowę
i z myślą, co się w nim rozległa jak wrzask: „Skórka od słoniny!” – skoczył do
kuchni. Nad gazową maszynką stał wielki płomień, wylatujący niby z purpurowej kuli, wyginający się ku otwartemu oknu i buchający kłębami dymu na
podwórzu”.
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Podobne doświadczenia mieli Polacy pod okupacją sowiecką. Ryszard
Gansiniec przed wyjazdem z zajętego ponownie w 1944 r. przez Sowietów
Lwowa zanotował („Notatki lwowskie”): „Obiad mój jest wiecznie jeden i ten
sam: gotowany pęcak ze skórą od słoniny, trochę soli i dużo marchwi oraz
dwie cebule (…) Dziś miałem urozmaicenie: ponieważ czarny chleb był tak
mokry, że go w ogóle nie można było krajać, ani gryźć, dałem na patelnię trochę oliwy, plastry tego chleba i upiekłem go: był potem nawet smaczny”.
Sara Zyskind, która spędziła okres okupacji w getcie łódzkim, we wspomnieniach „Skradzione lata” opisuje pojawienie się w getcie zimą 1943 r. dwu
nowych potraw. Pierwsza to „babka” (gettowe ciasto), robione z rozgotowanych w małej ilości wody nieokreślonej proweniencji ziaren, przypominających ziarna kawy, z których powstaje gęsta masa, gorzka, o odrażającym zapachu, którą słodziło się odrobiną cukru czy marmolady. Drugą z potraw
przyrządzało się z obierek kartoflanych, pochodzących ze zgniłych, przemarzniętych kartofli, które gotowano w osolonej wodzie, a po drugim odlaniu
tłuczono lub siekano na papkę, która „miała cierpki smak pozostawiający pieczenie w przełyku i woń zgnilizny w ustach”. Obierki w getcie łódzkim
w pewnym momencie stały się pożądanym artykułem żywnościowym. Doszło do tego, że wydawano obierki na receptę, „myśląc, że zawierają witaminy
zmniejszające puchlinę głodową”.
Podobnie ceniono obierki w łagrze, co zanotował Józef Margolis. Na
pomysł wpadli Kazachowie, którzy przy piecu „suszyli obierki na żelaznym
arkuszu, aż zmieniały się w cienkie, chrupiące brązowe plasterki”. Jak wspomina autor: „wkrótce wszyscy zaczęli uganiać się za tymi łupinami, bo tak
nam zasmakowały”.
Nie tylko zwykli ludzie, ofiary nieludzkich systemów, sięgali do podobnych przepisów. Robiło tak i państwo. Przypomnijmy słynny w PRL „wyrób
czekoladopodobny”. Jednak prawdziwym liderem produktów zastępczych
była III Rzesza. Pisał o tym Roger Moorhaus, historyk brytyjski, w książce
poświęconej życiu w Berlinie podczas wojny.
Wtedy to pojawił się szarawy, zielonkawy, przypominający tekturę chleb
(pewnie z zawartością trocin), sztuczny miód (uchował się do dziś), jajka
w proszku z ryb, słodzik z trocin. A jeden z bywalców berlińskich cukierni zauważył, że lukier na cieście smakuje jak „mieszanka sacharyny, piasku i tanich
perfum”. Zamiast drewnianych noszono saboty ze słomy (m.in. „produkowane” w łódzkim getcie), płaszcze wyrabiano z prezerwatyw (!), sztuczną wełnę
z celulozy, trzciny cukrowej, a nawet… obierek ziemniaczanych (!), herbatę
z przeróżnych ziół i zielska.
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Parki, place i skwery zmieniły się w pola uprawne, a Niemcy rzucili się do
zbierania owoców dzikiej róży, dzikich jabłek, pokrzyw, mleczu, grzybów, ziół.
W willowych dzielnicach pojawiły się kury i króliki (zwane „balkonowe prosię”), które hodowano nawet w blokach.
A teraz drugi biegun. Cała Polska ekscytuje się od paru miesięcy nie tylko
treścią podsłuchanych i nagranych przez „mafię kelnerów” (!) rozmów, ale
także kartą dań restauracji Sowa&Przyjaciele oraz Amber Room, gdzie biesiadowali znani politycy (głównie za publiczne pieniądze). I tak na kolację spożytą przez szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza z szefem NBP Markiem Belką
składały się m.in. drogie wina Chateau Musar 2004, Bekaa Halley i Gaston
Hochar oraz swojska wódeczka, którymi wygłodzeni goście podlewali ogony
wołowe, carpaccio z matjasa holenderskiego, kawior z łososia, carpaccio
z mlecznej jagnięciny, piklowane rzodkiewki, sałatkę z grillowanym kozim serem ze szparagami oraz swojskiego tatara. Głównym daniem miały być policzki, ogony wołowe oraz ośmiornica. Kolacja, jak wspominały gazety, zapłacona służbową kartą szefa NBP, kosztowała 1435 zł, w tym alkohole – 880.
Podobny był koszt posiłku spożytego przez ówczesnego ministra spraw
zagranicznych Radosława Sikorskiego z byłym ministrem finansów Jackiem
Rostowskim w restauracji Amber Room: 1352 zł. Tu pito szampana i drogie
wina, a konsumowano m.in. krwistą polędwicę wołową, fois gras i comber
z królika.
Przed laty Stanisław Barańczak pisał: „Ci, którzy jedzą grzanki, będą jeść
suchary”. Ci, którzy jedzą homary (policzki wołowe, fois gras czy ośmiorniczki) myślą pewnie, że im się upiecze.
Jednak czas jest podły, jak pisał kiedyś inny poeta, Wincenty Faber:
„Czuć benzyną w raju”. I nie ulega wątpliwości, że książka kucharska firmowana przez wicemarszałka Sejmu „100 potraw z mirabelek i szczawiu oraz tego, co można znaleźć na trawniku, łące, skwerze, w lesie oraz na śmietniku”
mogłaby stać się prawdziwym hitem, co nie byłoby bez wpływu (tu wracam
do literackiego ogródka) na wzrost marnych statystyk czytelniczych w naszym
kraju.
Jan Strękowski
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Piotr Wojciechowski
Wypl ącz s i ę z g łu poty

Bywają prezenty, które można określić jednym słowem – „duronostojka” –
zdecydowanie bezużyteczne i bezstylowe i na tyle jednak estetyczne, że przez
pewien czas ociągamy się z wyrzuceniem ich na śmieci. Mamy prawo się
ociągać, gdy durnostojka pochodzi od kogoś bliskiego sercu. Gorzej, gdy ta
opieszałość w uwalnianiu się od przedmiotu podszyta jest haniebnym
złudzeniem – może dam to komuś w prezencie, może dopasuję czyjąś głupotę
do bezsensowności obiektu? Po walce wewnętrznej wyrzuciłem ostatnio taki
prezent i dopiero przy wyrzucaniu zorientowałem się, że w opakowaniu znajduje się wizytówka ze sklepu, w którym rzeczony zakupiono.
Na awersie wizytówki mogłem odczytać imię i nazwisko właściciela,
także adres sklepu. Naprawdę intersujące było to, co na rewersie – szeroka
oferta usług. Cytuję in extenso, bo to kawał literatury:
Porady. Wróżby (również w godzinach wieczornych). Konsultacje telefoniczne. Tarot.
Karty przemiany. Karty Anielskie. Runy. Afirmacje. Zaklęcia. Zdejmowanie klątw
i uroków. Oczyszczanie z bytów i skutków błędnych praktyk duchowych. Kontakt ze
zmarłymi. Medium. Odprowadzanie dusz. Rytuały – miłosne, zdrowotne, finansowe.
Przesyłanie energii na odległość do dowolnego miejsca w świecie. Energetyzowanie przedmiotów na indywidualne amulety i talizmany. Doradztwo biznesowe – energetyzowanie
nazwy firmy. Oczyszczanie mieszkań, domów, ziemi, biur z negatywnych zapisów energetycznych. Analiza poprzednich wcieleń. Uzdrawianie duchowe. Szczęśliwe liczby. Terapia par – analiza związku. Zdejmowanie blokad seksualnych. Medytacje. Uwalnianie od
nałogów. Odchudzanie mentalne. Nauka wróżenia. Świecowanie uszu.
Odnalazłem ostatnio tę wizytówkę wśród zapisek i kalendarzy na moim
biurku i popadłem w zadumę. Odkryłem, że w kampanii wyborów prezy-
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denckich właściwie wszystko z tej oferty było puszczone w ruch – prócz
świecowania uszu i zdejmowania blokad seksualnych.
Skarżyłem się ostatnio w gronie przyjaciół, że daremnie wsłuchuję się
w głosy kandydatów oczekując, że przypomną coś ze swoich osiągnięć
w dziedzinie kultury, może zacytują poetę, obiecają księgarnie w małych
miastach albo wezwą wyborców, aby czytali. Zostałem zakrzyczany, że nie
dostrzegam. Przypomniano mi podniesionym głosem, że były występy aktorów z promowaniem nowego czasownika – „międolić”. Były twarze świata
kultury w komitetach. Był występ muzyczny pana Kukiza. A pani Magdalena
Ogórek, tajemniczy Konrad Wallenrod lewicy, brylowała na wybiegu
w pięknej kreacji. Czy to nie dosyć? Wydaje się, że nawet jeśli połączyć to
z „przesyłaniem energii na odległość do dowolnego miejsca w świecie”
i resztą parapsychologicznej oferty – daleko nie dosyć.
Każdy inny kraj mógłby sobie na to pozwolić.
My nie, dlatego że u nas kultura nie jest jednym z elementów obronności
i przetrwania. Tu, między Bugiem a Odrą kultura jest elementem głównym
ocalenia, obrony, istnienia. Tak wskazują doświadczenia historyczne i tak podpowie każda racjonalna analiza współczesności. Zaniechanie w tych dziedzinach musi być osądzone jako głupota. Powie ktoś – kandydaci muszą mówić
o tym, na czym ludziom zależy. A mało komu zależy na kulturze.
Żałosna to wizja prezydentury i kandydatów. Prezydent musi mówić nie
tylko o tym, na czym ludziom zależy. Musi mówić i o tym na czym ludziom
powinno zależeć.
Miałem pod ręką fachowy komentarz do zjawiska, moje notatki z lektury
szkicu księdza profesora Michała Hellera, kosmologa, „Jak głupota jest możliwa?”. Zawęził on jednak pojęcie głupoty do zjawiska świadomego odrzucenia
logiki, do twierdzenia, że „dwa plus dwa równa się lampa”.
Wchodząc od tego dostrzegł Heller pewną wielkość: W ten sposób głupota
staje się argumentem na rzecz duchowości. Człowiek jest czymś więcej niż materią, bo może
zawieszać prawa logiki. A niczemu, co materialne dotychczas nigdy się to nie udało.
Wolność do głupoty. Oto wielkość ludzkiego fenomenu.
Opisuje dalej ksiądz profesor Heller skutki głupoty odrzucającej logikę:
Wystarczy odrobina wyostrzonego spojrzenia, by dostrzec jak głupota niszczy sama siebie.
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Tylko, że głupi tego nie widzi i, nawet ginąc, cieszy się swoim zwycięstwem. A więc moralny
happy end następuje, chociaż niestety bardzo powoli. Zapas głupoty jest jednak olbrzymi
i logika świata musi się sporo napracować, zanim go przepuści przez swoje tryby. Tym
bardziej że układ wcale nie jest zamknięty. Głupoty nieustannie przybywa.
Słusznie pisze Heller, że głupota niszczy głupca. Szybciej jednak
i skuteczniej niszczy świat wokół głupca, niszczy jego bliźnich, najbardziej
dotyka słabych, bezbronnych, potrzebujących opieki, którzy się w zasięgu
głupoty znajdą. Głupiec nie chce myśleć o pewnych sprawach, aby nie psuć
sobie humoru, aby nie mieć dodatkowych obowiązków, aby nie narazić się na
wyrzuty sumienia. Głupiec leni się z dostosowaniem swojego myślenia do
czasu i sprawy, leni się z dostosowaniem swojego mówienia do partnerów
rozmowy. A może mówiąc na przykład do młodzieży trzeba zaczynać od
„dwa plus dwa równa się lampa”? To stwierdzenie, chociaż nieprawdziwe, ma
w sobie zadziorną świeżość, twórczą prowokację, tak jak „dwa plus dwa
równa się cztery” chociaż prawdziwe, straszy morderczą nudą.
Musimy być przygotowani na to, że nudna słuszność w polityce będzie
przez młodych i oburzonych odrzucana na rzecz upojenia zamętem, mglistą
nadzieją zmiany dla samej przygody zmieniania. Trochę to źle wróży perspektywom mądrości w polityce.
Chciałbym w cieniu myśli profesora Hellera trochę się z nim spierać.
Naukowo definiowana głupota odrzucająca logikę to tylko jeden rodzaj
głupoty – i nie każde odrzucenie logiki jest głupie.
Najbardziej tragiczna i mroczna jest głupota definiowana egzystencjalnie
– głupota negująca mądrość, wyrzucająca za burtę kategorię mądrości.
To, że rozpoznajemy głupotę kiczu, rozpoznajemy nicość moralną
komercji, rozpoznajemy cynizm celebryckiej hucpy, każe nam – wyrobnikom
kultury – rozpoznawać, że istnieje drugi biegun głupoty - mądrość, mądrość
materializująca się w akcie tworzenia. Twórczość to nie jest coś zarezerwowanego dla artystów. Tworzenie rodziny, domu, kręgu przyjaciół, nastroju religijnego przeżycia czy tworzenie sprawiedliwych struktur społecznych to sytuacje twórcze nie mniej wartościowe niż malowanie arcydzieł, komponowanie niezapomnianych symfonii, pisanie powieści.
Głupota idzie z biegiem czasu, bierze udział w rozpadzie, starzeniu się
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świata, przyśpiesza zniszczenie i przemijanie. Twórczość idzie pod prąd czasu,
włącza ludzką wolność i ludzką pracę w demiurgiczny akt stwórczy. Nawet
gotując smaczny obiad bliskim, nawet sprzątając śmiecie z przydomowego
trawnika, nawet naprawiając zamek w szufladzie starego biurka, można to
robić z uwagą, roztropnością i miłością dostateczną do tego, aby wyjść „poza
czas”.
Wspominam jakąś dyskusję o kulturze sprzed lat, podczas której
nieżyjąca już dziś znakomita eseistka, poetka i tłumaczka, pani Aleksandra
Olędzka-Frybesowa przypomniała myśl Simone Weil o tym, że ocalenie kultury potrzebuje powolniejszego rytmu życia i myślenia, kontemplacyjnego
zatrzymania, a przede wszystkim uwagi. Bo samą kulturę można określić jako
umiejętność pełnej i głębokiej uważności.

POSTSCRIPTUM
Już po napisaniu tego tekstu jeden z kandydatów na prezydenta odbył spotkanie z twórcami kultury, na którym powiedział wiele słusznych rzeczy,
a także – cytuję: Najważniejsze jest to, by państwo roztaczało nad kulturą mecenat,
który jest nazywany wielowymiarowym. Być może to jakiś pozytywny sygnał. Boję
się jednak, że to kontynuacja usługi przedwyborczej, dającej się określić jako:
Zaklęcia. Zdejmowanie klątw i uroków.

Piotr Wojciechowski
Felieton wygłoszony na Biesiadzie Literackiej SPP, 21 maja 2015 r.
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Alfred Tennyson
Szarża Lekkiej Brygady
W skok i w cwał, w skok i w cwał,
W skok w kurzu bitewnym
W dolinę Śmierci oddział gna
Sześciuset jezdnych.
„Naprzód, Lekka Brygada!
Na działa!” – rozkaz pada
I na złamanie karku gna
Sześciuset jezdnych.
„Naprzód, Lekka Brygada!”
Czy ktoś się skrzywił? Skąd!
A jednak żołnierz wiedział:
Ktoś tu popełnił błąd.
Nie wolno racji dochodzić
Ni stawiać pytań zbędnych;
Tylko słuchać i ginąć
Mogło w dolinie Śmierci
Sześciuset jezdnych.
Od prawej kanonada,
Od lewej kanonada,
Z przeciwka kanonada,
Huk, że aż ziemia drży.
Pod gradem kul i łusek
Dzielna Lekka Brygada
W dolinę Śmierci gnała
W jezdnych sześciuset.
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Wtem nagich szabel błysk!
Wtem ostrej stali świst!
Na kanonierów w mig
Szaleńczą szarżą natarli.
Zastygł w podziwie świat,
Gdy w dymie, w ogniu z dział
Puściwszy konie w cwał,
Na linie wroga się wdarli.
Już rozgromieni Moskale,
Trup padał gęsto, więc kłusem
Ruszyli do odwrotu, lecz nie,
Już nie w sześciuset.
Od prawej kanonada,
Od lewej kanonada,
Od tyłu kanonada,
Huk, że aż ziemia drży.
Padali konie, ludzie
Pod gradem kul i łusek,
Ścigał ich ogień z dział,
I ostrzał ciągle trwał,
Kiedy od piekła bram
Poszła ze Śmiercią w tan
Resztka z sześciuset.
Czy zgaśnie kiedy ich chwała,
Tych, których szarża zuchwała
Wbiła w zdumienie świat?
Nigdy nie stanie piewców
Szarży Lekkiej Brygady,
Co poszła na armaty
W sześciuset jeźdźców.
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Rudyard Kipling
Narodzenie (1914 - 1918)
W żłobie Dzieciątko leżało,
Wśród swoich bliskich, to fakt;
Złości ni zimna nie znało.
Nie tak było z moim, nie tak!
(Z moim! Z moim!)
„Co z moim dzieckiem, co z synem”
Modli się matka strwożona.
„Bo nawet nie wiem, jak zginął
Ani gdzie ciało złożono”.
Gwiazda ciemności rozświeca,
Pasterze bieżą oglądać,
Bóg dał im znak obietnicy.
Ja próżno znaku wyglądam.
(Na próżno! Na próżno!)
Mój syn umierał w ciemności.
Czy teraz dobrze się ma?
Nikt się o niego nie troszczył
I nawet nie wiem, gdzie padł.
Krzyż na Golgocie wzniesiono,
Tuż obok klęczy Matka.
Widziała, jak syn kona
I była z nim do ostatka.
(Do ostatka! Do ostatka!)
Nikt grobu mu nie zbezcześcił,
Pogrzeb miał jak się należy;
Ale co z moim dzieckiem?
Bo nawet nie wiem, gdzie leży.
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W dzień Wielkanocy święty
Przybiega Magdalena,
Lecz kamień jest odsunięty,
A w grobie nikogo nie ma.
(W grobie! W grobie!)
„Ach usłysz moje wołanie”
Matka się łzami zalewa.
„Zabrano mi Ciebie Panie,
I nie wiem, gdzie się podziewasz!”.
.........................................................
Gwiazda na niebie już wzeszła;
Czekamy, zawiedzeni,
By Bóg znów znak nam zesłał,
By wrócił pokój na ziemi.
(Znowu! Znowu!)
Lecz matka niezłomna szepcze:
„Ja wiem, dla Kogo on padł.
Czy wszystko dobrze z mym dzieckiem?”.
Tak, z dzieckiem już dobrze. O tak!

Z angielskiego przełożyła Anna Bańkowska
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Katarzyn y B oru ń J ag od zi ń s ki ej

Jarmila Hašková
Kan d yd at pan n y J i raczkovej

*

Panna Jiraczkova rozrzuciła listy kandydatów po stole, zakręciła bączkiem
i czekała gdzie upadnie, bo wierzyła, że tylko Los doradzi jej szczerze i właściwie.
Bączek się rozkręcił jak tancerka, zawirował, poflirtował z jedynką,
z piątką i siódemką, nachylił się ku narodowej demokracji, przeleciał przez
komunistów, otarł się o klerykałów, zatańczył na niemieckich narodowcach,
zwolnił ruch, kołysał się, kołysał, przesmyknął się przez kandydatów Strzibrnego i Kadzię i spadł na ziemię.
„Znów nic” – zamruczała panna Jiraczkova. Wzięła karty, rozłożyła na
stole cztery rzędy po osiem kart i jeden rząd po cztery.
„Towarzystwo” – szeptała panna Jiraczkova – „i młody mężczyzna. Młody, honorowy człowiek, który ma szczęście i pieniądze i robi wielką karierę.
Tutaj dalej jednak mamy zdenerwowanie. Ale ten mężczyzna jest tego wart.
Który to może być?”.
Zgarnęła karty, rozłożyła listy kandydatów i na każdą rzuciła jedną kartę.
________

* Ze zbioru „Nowelki o słabych kobietach i silnych mężczyznach i na odwrót” (wyd. 1927 r.).
Jarmila Hašková, z domu Mayerová, ur. 1887, zm. 1931 w Pradze, dziennikarka,
autorka humorystycznych opowiadań, powieści, książek dla dzieci. Była żoną pisarza
Jaroslava Haška. Hašek, nie mając z Jarmilą rozwodu, ożenił się powtórnie z Rosjanką, nie był jednak sądzony w Czechach za bigamię z powodu „bałaganu prawnego
w Związku Radzieckim”.
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„Głosuję” – powiedziała panna Jiraczkova – „na tego, na którego padnie
pierścionek”.
Pierścień padł na pana Lipanca.
Panna Jiraczkova od nowa rozrzuciła karty i stwierdziła, że pan Lipanec
jest człowiekiem mocnego charakteru, słownym, ofiarnym, rozsądnym, bezinteresownym, zdecydowała się więc twardo na pana Lipanca i jego partię. Potem wysoko wciągnęła na maszt proporzec partii pana Lipanca i swojej, kupiła
sobie nowe jedwabne pończochy i czarno-białe pudełeczko z czerwonym
paskiem, na którym błyszczał złoty napis „Ava creme veloutee”, u fryzjera
dała sobie umyć głowę i zaondulować włosy, nasmarowała się pudrem
w płynie, przygotowała sobie legitymację wyborczą i wyszła z domu.
W bramie natknęła się na panią Vocelkovą i szybko złapała się za guzik,
żeby zapobiec nieszczęściu. „Co mi baba lezie w drogę” – pomyślała panna
Jiraczkova i o mało co nie wpadła na pana Pavka, który wołał „Niech pani
głosuje na szesnastkę!”.
„Ty mi będziesz mówić, na kogo mam głosować...” – zaburczała pod
nosem panna Jiraczkova. Opanowała ją wyborcza gorączka. Pragnęła, aby
cały świat głosował na pana Lipanca. Czuła, że każdy kto nie głosuje na pana
Lipanca, jest człowiekiem złym, niezorientowanym i powinien być pozbawiony prawa wyborczego. Czuła, że jest naładowana elektrycznością i gotowa
bić się za partię pana Lipanca, czuła, że jest uświadomionym wyborcą, który
przystępuje do urny, aby dać wyraz swojemu wewnętrznemu przekonaniu.
W tym bojowym nastroju weszła do szkoły i stanęła w kolejce obok pani
Markovej. Stały za szklanymi drzwiami, przez które strażnik wpuszczał tylko
po jednej osobie. Pani Markova weszła, a panna Jiraczkova została na schodach. Za nią tworzyła się nowa kolejka. Obok niej stanął młody mężczyzna.
– Spieszę się – powiedział do strażnika, a strażnik kiwnął głową.
Panna Jiraczkova zauważyła to przytaknięcie. „Aha” – krzyknęło jej bojowe ja – „Jiraczkova, miej się na baczności!”.
Ustawiła się przy drzwiach tak, żeby mogła wejść pierwsza, ale młody
człowiek uprzejmie się uśmiechnął i powiedział:
– Pani pozwoli, madame, spieszę się.
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– A ja to się nie spieszę? – odparła ostro panna Jiraczkova.
Szklane drzwi otworzyły się i kilkoro wyborców wyszło. Młody mężczyzna szybko się wkręcił, żeby prześlizgnąć się obok panny Jiraczkovej.
Panna Jiraczkova przejrzała jego manewr, odsunęła go i zawołała:
– Mój panie, pan był za mną!
– Przepraszam, pani pozwoli – odparł młody człowiek i starał się ją odsunąć.
– Bezczelność! – krzyknęła panna Jiraczkova. – Na co pan sobie pozwala!
– Niech pani nie będzie ordynarna – powiedział mężczyzna i odepchnął
pannę Jiraczkovą na bok.
Panna Jiraczkova jednak wyciągnęła prawicę, chwyciła go za kołnierz
i krzyczała:
– Prostaku, nędzny chłopie, łobuzie, nicponiu, na co pan sobie pozwala?!
Myśli pan, że tylko pan będzie głosować, że tam nawciska swoich urzędasów
na synekury, że się pan dorwie do koryta?! My też chcemy głosować, my też
jesteśmy obywatelami, mamy czyste ręce i nie kradniemy!
Zepchnęła mężczyznę ze schodów, powaliła na ziemię, wpadła do lokalu
wyborczego i nim strażnik oprzytomniał, aby ją zatrzymać, oddała głos.
– Tak – powiedziała potem spokojnie – a teraz prowadźcie mnie na
posterunek. Pan Lipanec nie zostawi mnie w biedzie. To człowiek z charakterem i jedyny czysty człowiek w republice, dranie!
– To przechodzi wszelkie pojęcie! – powiedziała panna Jiraczkova po
wyborach. – Zagłosowałam na niego, a on pozwolił mnie aresztować. A nie
mógł mi powiedzieć, że to on jest Lipanec? To mi łobuz, najpierw dał zagłosować, a dopiero potem kazał aresztować?
Przekład z czeskiego Katarzyna Boruń-Jagodzińska
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P a ra fra zy p rze kła d o we

Ag n i es zki S ys ki ej

Z wierszy Zlaty Kocić *
(wybór)

GWIEZDNY CZOSNEK
Belkami domu naszego są cedry, a cyprysy ścianami
Pnp 1,17
1.
Miłość nieudana:
ciąg samotni
w wolnym domu
na Gwieździe.
Ślimaki.
Dwa promienie
spóźnione przed wejściem:
w tym domu
krzyż nie unosi,
ona się
nosi jak krzyż.
________

* Zlata Kocić - Злата Коцић. Urodzona w 1950 roku w Żeljevie (Serbia) autorka
kilkudziesięciu książek, przeważnie poetyckich, wielokrotnie nagradzana, tłumaczona
na wiele języków. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Belgradzie.
Odbyła też studia w Rosji, m.in. na moskiewskim Uniwersytecie Łomonosowa
i w Instytucie Puszkina, a także w Rostowie Wielkim w Instytucie Uszynskiego. W latach 1975-1985 nauczycielka języka rosyjskiego i przekładu w liceum w Belgradzie.
W latach 1985-2006 redaktor w wydawnictwie „Nolit” (Nowa Literatura).
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2.
Odnalazły się
w trawie wiązki:
jedna drugiej
pyłek na pępek,
aby zarósł.
Dziecko wiatru
uczy chodu
po zwojach
rozwiązanego węzła.
Obiema nogami
między trzema zakonami
wrażliwymi wstęgami.
3.
Stary wiatr
wchodzi w dom –
pajęczynę wymiata
z korytarza,
kable kędziory,
błyskawice włosy:
jedyne okno – mówi –
twoje oko;
7.
Pozdrowiony,
że jesteś koryto drewno,
ja tobie szloch – miał matczyny,
ty mnie ojca
kroplę octu.
Ja ciebie
w członkach
ty mnie
w gwiezdny czosnek.
8.
Oto jeden
z kwiatem, klęczy gwiaździarz,
wokół popiół, domowy jest,
mój oddech wstrzymuję:
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dwa cięcia po czosnku,
dwie belki,
rozdęte krucyfiksy.
I czoło
popielica – tęsknica
na węgle.
9.
Jeśli mi południe
dwunastą skórę złuszczy,
jeśli ci o północy
dwunaste naczynie
przegryzę –
jak pręt wokół pręta my
spleciemy się w plecionkę,
błogie słowo
tej
Góry Garizim.
10.
Ani trójbarwnego,
jednobarwnego na dach,
pióra orłowego,
rozżarzonego,
ani wody nie napoczętej
w koszu moim
archiprezbitera avalskiego.
Jedynie jądra
zasuszonej
laski
na prostej czci
na rozskrzyżowaniu.
Przełożyła z serbskiego Agnieszka Syska
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S yl wi a Pl ath

w przekładzie
Krzys ztofa Pi ech owi cza

Zaklinacz węży
Swój świat stworzyli bogowie, swój świat stworzył człowiek
A zaklinacz węży księżycowym okiem, ustami przy flecie
Wężową stwarza planetę. Niech stanie się zieleń. Niech stanie się bezmiar wód.
Niech zieleń się stopi z wodami. I zieleń wód faluje
Jak wysoka trzcina rozchwianymi szyjami.
Muzyka oplata zieleń i zielona rzeka
Na kanwie fletowych tonów nadaje kształt odbiciom.
A on zaklina podłoże dla swych stóp, zamiast skał,
Twardych bruków, falę drgających języczków traw.
Na koniec zaklina świat węży, rozkołysany, ze spiral
Co się wywodzą z wężowych
Korzeni jego zamysłu. I tylko węże
Teraz są widzialne. Wężowe łuski liściem,
Stają się powieką, wężowe ciała konarem, piersią
Człowieka i drzewa. A on w królestwie węży
Włada gibkościami, by te zaświadczały
Jego dziedzictwo wężowe, wszechmoc, którą czerpie
Z giętkiej mocy tonów piskliwego fletu. Z zielonego gniazda
Niczym z pępka Edenu wypełza plątanina
Wężowych pokoleń: niech staną się węże!
I węże były, są, będą – dopóki ziewanie
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Nie połknie zaklinacza. A wtedy on znużony
Własną grą odczaruje świat na zwykły łach
Z wężowej osnowy, jednym rozpuści ją tonem
W zielonej wód toni, by żaden łeb wężowy
Już się nie wynurzył. Zielone wody obróci
W przejrzystość wód oraz w zieleń, w nicość nie-wężową.
On już odkłada flet, przymyka oko księżycowe.
1957

Księżyc i cis
To jest światło umysłu, zimne i planetarne.
Czarne są drzewa myśli. Światło błękit rozsiewa.
Chwasty ranią mi stopy, strząsając z siebie żale
Jakbym to ja była Bogiem, pokorne mi modły szemrzą.
Opary mgieł i eteru kłębią się nad tym miejscem,
Które od mego domu odgradza rząd nagrobków.
Nie widać którędy można by się tam dostać.
Księżyc nie będzie mi bramą. Jego oblicze, według własnych praw,
Poraża kościaną bielą i bezmiernym smutkiem.
Wlecze za sobą wód bezmiar niczym mroczną zbrodnię; milczy a jego
Rozwarte usta zieją przepastną rozpaczą. Oto, gdzie dane mi mieszkać.
Po dwakroć w każdą niedzielę głos dzwonów niebem wstrząsa –
Osiem potężnych serc obwieszcza Zmartwychwstanie.
Cichną, lecz ich imiona wciąż się unoszą w powietrzu.
Cis pnie się ku górze na wzór gotyckiego łuku.
Wędruję po nim wzrokiem i napotykam księżyc.
Księżyc to moja matka. Daleko mu do słodyczy Maryi,
Gdy ze swych szat niebieskich młode nietoperze oraz sowy strąca.
A ja tak bym chciała uwierzyć, że istnieje czułość –
Że ta twarz na ikonie, światłem świec uładzona,
Pochyli się nade mną, otuli dobrocią swych źrenic.
W bezdenną spadam otchłań. Girlandy obłoków
Całe w mistycznym błękicie zdobią gwiezdne oblicza.
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Święci wewnątrz kaplicy, obłóczeni w błękit,
Oderwą się od posadzki, by na swych drobnych stopach
Krążyć nad chłodem ławek w krochmalu pobożności.
Nie ujrzy tego księżyc – jaskrawa, występna matka.
Zaś cisu przesłaniem jest mrok – mrok oraz cisza.
22 października 1961

Lustro
Jestem srebrne i dokładne. Wolne od uprzedzeń.
Cokolwiek ujrzę, natychmiast pochłaniam
Takie jakie jest, bez mgiełki zachwytu albo niechęci.
Nie jestem okrutne, a tylko prawdomówne –
Czterokątne oko maleńkiego bożka.
Najczęściej medytuję ścianę na wprost.
Jej cętkowany róż. Tyle się mu napatrzyłem,
Że gdyby się nie skrzył, wziąłbym go za część mego serca.
Twarze i mrok wciąż nas rozdzielają.
Teraz jestem jeziorem. Kobieta pochyla się nade mną,
Jakby z mych głębin pragnęła wydobyć całą prawdę o sobie
I zaraz się odwraca do tych łgarzy, świec albo księżyca.
Obserwuję jej plecy, wiernie je odbijam.
Odwzajemnia się łzami i rąk trzepotaniem.
Wiem co dla niej znaczę. Podchodzi i się oddala.
To jej twarz każdego ranka zastępuje mrok.
We mnie utopiła młodą dziewczynę, ze mnie stara kobieta
Dzień po dniu ku niej się wynurza, jak koszmarna ryba.
23 października 1961
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Jestem pionowa
Wolałabym jednak pozostać pozioma,
Skoro nie jestem drzewem, co swymi korzeniami
Ssie minerały ziemi z matczyną czułością,
By każdego marca nowym rozbłysnąć liściem.
Nie jestem też pięknością z ogrodowego klombu
Budzącą okrzyki zachwytu swych barw jaskrawością,
Niepomną, że wkrótce straci koronę płatków.
W porównaniu ze mną, drzewo jest nieśmiertelne
A kwietny pąk, choć brak mu strzelistości, bardziej potrafi zadziwić.
Jednemu długowieczności zazdroszczę, drugiemu – śmiałości.
Tej nocy, w nieskończenie nikłej gwiezdnej drobnicy
Drzewa i kwiaty zieją wonnym chłodem.
Chodzę między nimi, lecz one tego nie widzą.
Czasami mi się wydaje, że gdy śpię
Wyglądam prawie jak one –
Umysł drętwieje.
Leżenie jest bliższe mej naturze,
Mogę wtedy otwarcie rozmawiać z niebem.
Kiedy już będę leżeć na zawsze, stanę się przydatna:
Drzewa choć raz mnie przygarną, kwiaty znajdą dla mnie dość czasu.
28 marca 1961

Grzyby
Nocą, po bielutku
Najostrożniej
Po cichutku
Paluszkami i noskami
W gliniaste wtulone podglebie
Powietrze zgarniamy.
[Nikt nie widzi...
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Nikt nie widzi,
Nie powstrzyma nas, nie wyda.
Ziarna siewu ustępują miejsca nam.
Miękkie piąstki się zmagają
Z igłą sosny,
Łożem liścia,
Kostkę bruku też podźwigną.
Z taranami i młotkami,
Nic nie słysząc, nic nie widząc
I bezgłośnie
W każdą szparę się wciśniemy,
Przedrzemy się przez każdy otwór. Za posiłek
Starczy woda, ochłap cienia,
Najwytworniej jak umiemy
Prosimy
O tyle co nic.
Tak nas dużo!
Tak nas dużo!
Półki nasze, stoły
Nasze, potulnie
Dajemy się jeść.
Z łokciem przy łokciu,
Tratując się wzajem,
Wciąż mnoży się nasz ród:
O świcie
Całą ziemią zawładniemy.
Nasza stopa drzwi wyważa już.
13 listopada 1959
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Ostatnie słowa
Nie chcę zwyczajnej skrzyni, chcę mieć sarkofag
Z mą twarzą w tygrysie pręgi na wieku,
Kulisty jak księżyc, bym wszystko widziała.
Chcę patrzeć na nich, jak będą przychodzić,
By przebierać wśród niemych minerałów, wśród korzeni.
Już teraz widzę ich wyblakłe, odległe jak gwiazdy twarze.
Jeszcze ich nie ma, jeszcze się nie narodzili.
Jeszcze nie mają przodków, tak jak pierwsi bogowie.
Będą spekulować, czy byłam ważna.
Powinnam zabezpieczyć me dni, jak owoc zawekować!
Lustro zaciąga się mgłą –
Jeszcze kilka oddechów i skończy wchłaniać odbicie.
Kwiaty i twarze jak płótno wybieleją.
Nie ufam duszy. Pierzcha niczym para
Podczas snu, przez szparę ust lub powiek. Nie potrafię jej wstrzymać.
Pewnego razu nie wróci. Nie to, co rzeczy.
One trwają, ich delikatne błyski
Nabierają ciepła pod częstym dotykiem. Już prawie pomrukują.
Gdy podeszwy mych stóp całkiem wystygną,
Niech pociechą mi będzie turkusowe oczko mego pierścionka.
Niech będą przy mnie me miedziane garnki, róż z moich słoików
Niech rozkwita nade mną niczym kwiaty nocy w słodkim aromacie.
Owiną mnie bandażami, me serce ułożą
W kształtnym pudełku u stóp.
Sama siebie nie poznam. Nastaną ciemności,
A wszystkie te drobiazgi lśnić będą łagodniej niż oblicze Isztar.
21 października 1961
Przełożył z angielskiego Krzysztof Piechowicz
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Duško Novaković
w przekładzie
G rzeg orza Łatu s zyń s ki eg o

DNI SROKI
Choć wciąż jeszcze nie są ogoniastymi szczurami
A często tak się o nich mówi
Ludzie, kiedy się schwycą za bary
Gotowi są pozagryzać się nawzajem
A dni sądne niżą się jeden po drugim
Jak nacięcia w wojskowym kalendarzu
Co ci przynieść może nowy dzień
Żeby to się nie skończyło własną negacją
A co ty mu odpowiesz, o co zapytasz
W niemal grzecznym rozstawaniu się z nim
Słuchaj, miły mój dniu
Dlaczego stałeś się zapisaną dla mnie właśnie tajemnicą
W tak wielkiej zbiorowości wszechświata
I sroka jakaś patrzy na ciebie jak gawron wieczorny
Rozkraczona na gzymsie okiennym, płocha
Ani nie odlatuje, skąd przyleciała
Z jakichś pewnie zamglonych wiejskich okolic
Ani nie wskoczy do środka sroka jedna
Twoja czarna pigułka znieczulająca przed rozdziawioną gębą
I dziś przyleciała tu, żeby dybać na ciebie i czekać
Czy stoczą ci się po policzku wilgotne perłowe łzy
Które by chętnie podziobała
Jako mękę więziennej opowieści, kiedy wszystkie już kary zużyte
A łzy tępo brzęczą spadając na podłogę
Jak monety połykane przez uliczny automat.
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BŁĄD
Okradłem biedniejszego od siebie
I jeszcze uderzyłem go w twarz, ale niezbyt mocno
Tak, żeby zbić go tylko z tropu, zanim ucieknę
Lecz on szybko wskazał mnie palcem
Wiedziałem, że był to mój błąd, moja niezręczność
A że pozwoliłem, żeby mnie złapali
I osądzili na straszną chłostę, w dyby zakuli
Ci co go przede mną ograbili do szczętu
Było błędem większym od poprzedniego
I jak to teraz naprawić wobec siebie, niełatwo będzie

GŁOS
Słyszałem raz bardzo wyraźnie głos
Docierający z głębi ziemi
Przebijał się przez góry i pola
Przedzierał się przez stuletnie lasy
Niósł się przez potoki, rzeki, wąwozy, pędził po drogach
I wypełniał mi przestrzeń, którą lud
przez wzgląd na zmarłych ojców i matki nazywa swą macierzą
Mówił mi, jakby wiersz recytował:
Dobrze, że twoje rany płytkie i głębokie
Też przemieniają się przez noc w przepiękne róże
Masz więc swój ogród różany do podlewania
Jeśli nic innego nie posiadasz
A nawet gdybyś miał coś swojego lub obcego
Nie wiedziałbyś, co z tym zrobić, taki już jesteś.
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KRÓCEJ
Postanowiłem
Zmieniam styl biadolenia
Będzie bardziej zwarty
Będzie łatwiejszy do zrozumienia
I doskonalszy
Będę próbował zamknąć go w telegraficznych hasłach
I nie będę się tym zajmował każdego dnia
Ale na ogół we wtorki
I nie z pełnym żołądkiem
I będę bardziej wybredny przy wybieraniu wierszy
Z wielkiej skrzyni poezji
Będę uważał, żeby każdy z nich
Miał coś również z mojego temperamentu
Będę dążyć do tego, żeby rozumiał je
Nawet zamiatacz ulicy
I obłoki, i pola, i wiatr, który pędzi bez tchu przez pole
I skała, którą morze poleruje nieustannie
Nie będę kłamać dzieciom że czułość
Mniszka budzi we mnie starczą rozpacz
A więc ze sobą i w sobie zrobię porządek
Z tym wszystkim, co mi duszę obciąża
A zacznę od tego, że zerwę wszelkie związki
Ze swoim niepewnym ja
Bez względu na to, jak mi ono było miłe
Dzięki swej nieprzewidywalności
Nie chcę już dyskutować z nim o tym
Dlaczego się jeszcze nie poddaję
Chcę to wyczyścić jako poeta
By żyć każdym dniem jednakowo!
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DLA JULIANA KORNHAUSERA
Teraz nawet drzewa otrzymały nowoczesny sprzęt do podsłuchu
A w trawie wykiełkowały niewidzialne peryskopy
Więc spacer po mieście stał się ryzykowny: można spotkać przyjaciół
A przy nagłym rozroście generacji świń
Również tych, co każdy rękopis biorą pod lupę
Umiejscowionych w placówkach odbierających i wysyłających pocztę
Twój list nijak nie może dotrzeć, a mój się kisi
Jako niedoręczone, aresztowane pozdrowienia dla polskiej poezji, bo
Gołębie pocztowe nie zlatują z nieba, by opowiedzieć, co się dzieje, gdy się
dzieje.

Przełożył Grzegorz Łatuszyński
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Fed eri co G arcía Lorca

Przypowiastka o czasie
Przełożył J erzy Ś l es zyń s ki

Marzenie płynie w nurcie czasu
jak łódź pod żaglami,
jak łódź pod żaglami.
Nikt nie skruszy okrywy nasion
ukrytych w sercu marzenia,
ukrytych w sercu marzenia.
Marzenie płynie w nurcie czasu
jak łódź pod żaglami,
jak łódź pod żaglami.
Nikt nie skruszy okrywy nasion
ukrytych w sercu marzenia,
ukrytych w sercu marzenia.
Czas płynie w nurcie marzeń
zanurzony aż po same włosy,
zanurzony aż po same włosy.
Wczoraj i jutro pożerają
czarne kwiaty żałoby,
czarne kwiaty żałoby.
____________
Tytuł oryginału „La leyenda del tiempo”. Wiersz został wykorzystany w
popularnej pieśni wykonywanej przez legendarnego kantora flamenco
Camarona de la Isla. Wykonywana w szybkim tempie bulería miała wiele wersji
i była wielokrotnie nagrywana, przyczyniając się do renesansu muzyki
flamenco, która dzięki Camaronowi i Paco de Lucia odrodziła się w Hiszpanii,
zyskała szacunek i zaczęła nawiązywać dialog z muzyką rockową i jazzową.
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Marzenie płynie w nurcie czasu
jak łódź pod żaglami,
jak łódź pod żaglami.
Nikt nie skruszy okrywy nasion
ukrytych w sercu marzenia,
ukrytych w sercu marzenia.
Wokół tej samej nagrobnej kolumny
wiją się w uścisku marzenia i czas,
wiją się w uścisku marzenia i czas.
Krzyżują kwilenie dziecka
z mamrotaniem starca,
z mamrotaniem starca.
Marzenie płynie w nurcie czasu
jak łódź pod żaglami,
jak łódź pod żaglami.
Nikt nie skruszy okrywy nasion
ukrytych w sercu marzenia,
ukrytych w sercu marzenia.
A kiedy marzenie otacza się murem
w dolinie przemijania,
w dolinie przemijania.
To czas każe ci myśleć,
że narodziło się właśnie teraz,
że narodziło się właśnie teraz.
Marzenie płynie w nurcie czasu
jak łódź pod żaglami,
jak łódź pod żaglami.
Nikt nie skruszy okrywy nasion
ukrytych w sercu marzenia,
ukrytych w sercu marzenia.
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Pi otr M ü l d n erN i eckows ki

Jeszcze raz „Czerwone taczki”
Wi l l i am a C arl os a Wi l l i am s a

The Red Wheelbarrow

Czerwone taczki

so much depends
upon

tak bardzo ważna
jest

a red wheel
barrow

czerwona niecka
z kółkiem

glazed with rain
water

iskrząca wodą
deszczu

beside the white
chickens

obok tych białych
kurcząt

_________
Krótki ten wiersz, opublikowany przez W.C. Williamsa, wielkiego poetę amerykańskiego (i zarazem lekarza pediatrę), pod numerem XXII w tomie „Spring and All”
w 1923 r., wywołał sensację i zażarte dyskusje nad imagizmem, znaczącym wtedy kierunkiem w poezji światowej. Dokonał przełomu w ówczesnej poetyce. W Polsce
został zauważony późno, dopiero po 1970 r., bo był traktowany jako nieistotna błahostka. Ostatecznie doczekał się co najmniej 7 polskich przekładów, ale każdy miał
jakiś mankament – wiersz ten zbyt łatwo wydaje się bardzo prosty. A Williams to
w poezji pedant i perfekcjonista! Kluczowa okazała się adekwatna niedosłowność...
Tłumaczeniu tego utworu i okolicznościom jego powstania oraz wcześniejszej wersji
mojego przekładu poświęciłem pracę „O polskich przekładach wiersza The Red
Wheelbarrow Williama Carlosa Williamsa (1883-1963)”, która ukazała się w książce
„Tłumaczenie poezji – negocjowanie wyobraźni” pod red. prof. Anny SzczepanWojnarskiej, Wyd. UKSW, Warszawa 2014, str. 73-92.
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Wojciech Kaliszewski

Pozbierane słowa
O Teresie Ferenc i Jej poezji

Myślę i jestem o tym coraz bardziej przekonany, że to nie Teresa Ferenc, nie
młoda nauczycielka rysunków przed laty szukała poezji, ale że to poezja jej
wówczas szukała, że poezja dorastała i przemieniała się w jej wyobraźni i pamięci w sztukę naznaczoną mową, nie jakimś abstrakcyjnym językiem, ale
właśnie mową w całej swojej ekspresji wiarygodną, bo zrośniętą z tkanką realnego istnienia. Mową, która wypełniała i wypełnia bez reszty przestrzeń od
krzyża do czaszki /od ramion do ud. To mocno wytyczone i wyraziste aż do
bólu granice, odczuwalne i widzialne są dla każdego. Wykreśliła je Teresa Ferenc – niczym linie swojego świata-doświadczenia – w wierszu Poród napisanym w 1958 roku i nagrodzonym cztery lata później w czasie Rybnickich Dni
Literatury. Tak narodziła się Teresa Ferenc – poetka. Ale nie spieszyła się
z książkowym debiutem. Pierwszy tom jej wierszy Moje ryżowe poletko ujrzał
światło dzienne dopiero w 1964 roku. Bo pisanie nie było dla niej czymś prostym i oczywistym. Każda fraza długo dojrzewała w jej wyobraźni do swojej
pełni, kiełkowała z pamięci w świetle niepewności i wątpliwości. Nie mogło
być inaczej, skoro Teresa Ferenc przyjęła poezję jako formę żywą, otwartą,
poddaną lękom i radościom realnego przeżywania.
Teresa Ferenc od zawsze szukała takich słów, które pozwoliłyby jej przynajmniej cząstkowo uporać się z tym, co miała jakby najbliżej siebie, w sobie,
w pamięci i w tym świecie, który otaczał ją na wyciągnięcie ręki. O sobie powie: dokopałam się siebie i mowy/ja niczyja. Dlatego promień jej poetyckiego
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spojrzenia zakreślał łuk po okręgu naznaczonym konkretami. Ona nie umiała
inaczej pamiętać, poznawać i pisać. Musiała i musi dotknąć, usłyszeć i zobaczyć. Dopiero potem wiersz zaczyna te wszystkie rozpoznane konkrety łączyć, stając się rzeczywistym ogniwem świata krzyczącej podłogi/wołającej
ściany/kropli krwi w zawiasach:
jestem spoiwem nieba i ziemi
o czym wiem
i czego nie
i że wszystko posiane zbierze się
choćby na kamieniu
choćby nad urwiskiem
Wiersze Teresy Ferenc przypominają nierzadko małe traktaty pamięci.
Ale poetka nie sięga do niej w trybie prostym, rejestrująco-księgującym. Funkcją jej twórczego pamiętania jest przede wszystkim od-pamiętywanie dobra od
zła. Ta funkcja sprawdza się nie w planie kartki leżącej na stole przed autorką,
ale w przestrzeni jej sumienia. Stąd wybiega ów promień poznający i tutaj skupiają się wszystkie jego drgania. To tutaj wiem oddziela się od tego czego nie.
Sumienie to także przestrzeń pełna imion, którymi można obdarować świat
i dzięki którym samemu jest się darem dla świata. W imionach i nazwach zamyka się miłość i przebaczenie. A z nich miłość jest darem największym. Nie
ma innego źródła wspólnoty istnienia i trwania niż miłość. Ona jest ogniem
i ogniwem zarazem. Jest wolnym i żywym płomieniem, ale – jeśli jest naprawdę darem – scala, stapia i trwale łączy:
Kocham cię do osłupienia
języka i mowy
która nas złożyła
w jeden wspólny ogień
Miłość rozumiana jako źródło przemiany pozwala współodczuwać. Dlatego Teresa Ferenc stara się przygarniać świat tak z jego bólem, jak i z radością. I dlatego w jego i swoim imieniu prosi o światło potrzebne do życia:
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Bóg się rodzi
złamie kark nietoperzowi
latającemu we mnie na oślep
rozerwie kokon agonii
To ostatnia strofa wiersza-kolędy napisanego na Boże Narodzenie 1981
roku. Prywatne, indywidualne doznanie uformowane w postaci pierwszoosobowego wyznania jest jednocześnie także wypowiedzeniem zbiorowym,
wspólnym i wręcz uniwersalnym. To są, czy były przeżycia wówczas nas
wszystkich, a dzisiaj poprzez słowne uporządkowanie sens tamtych chwil
przekroczył granice czasu, wkraczając między miłość i upodlenie, między życie i śmierć. Ten poziom uogólnienia poetka zdobywa dlatego, że nigdy nie
straciła z oczu konkretu. Jej wiersze są pełne jej samej. Jej psalmy nastrojone
są według drgań jej serca. Nie ma w tym przesady. Bo poezja Teresy Ferenc
jest poezją prawdy, a jej czas i czas w jej wierszach – jak sama powiedziała –
nie jest abstrakcją. I tak jest rzeczywiście. W świecie tych wierszy nie ma nicości. Nie ma po prostu tego, co jest brakiem istnienia. A tego właśnie potrzebujemy – czekamy na potwierdzenie tego, że jesteśmy:
Rozchodnik przełazi przez płot
Na listkach świeci pył owadów
Osa przystanęła u mojego progu
rozlała ognia nektar
Pies przyniósł w oczach las
kot całe pole w jaskrach
Nie wierzę w ich nicość
A przecież cały ten świat, rozświetlony i zarazem wymierny dar życia
mógłby być odrzucony i zasłonięty ciemnością żalu, gdyby poetka tak bardzo
poturbowana przez zło nie dostrzegła, że jasność z dobrem się splata / jak wiklina z koszem. To są widzialne znaki trwania mimo wszystko i często nawet
wbrew logice zdarzeń. I to właśnie te znaki zachwycają chyba najbardziej w jej
wierszach. Zachwycają i wzruszają. A nikt nie zaprzeczy, że wzruszyć może
tylko to, co sprawia, że choćby na chwilę stajemy się inni.
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Teresa Ferenc jest poetką silną, bo udało jej się udźwignąć ogromny,
przygniatający ciężar chwili, w której cała przyszła perspektywa jej życia została przecięta. To jest ciężar popiołu i łez. Udźwignąć go można było tylko
dzięki otwarciu się na to, co niewyobrażalne i przerastające ludzką myśl. Ta
wielkość staje przed nią w chwilach nieoczekiwanych, pojawia się w sposób
niewytłumaczalny jak kropla na liściu tarniny/wprost ze skroni Boga. Z takich
kropli, odłamków światła, metafizycznych przebłysków i porywów Teresa Ferenc składa swoją opowieść.
W wierszach Teresy Ferenc obecne są wszystkie cztery żywioły. One tworzą jakby naturalną głębię jej wewnętrznego świata, ale bez nich nie byłoby
przede wszystkim pełni poetyckiego obrazowania, nie byłoby dosłowności
świata przedstawionego. Ale dla Teresy Ferenc żywioły nie są jakąś mityczną
pramaterią, lecz osnową dobrze znanego pejzażu, są oswojone i zaprzyjaźnione, budują świat, który ma swoją formę i historię, bo został stworzony. To
wszystko są elementy i sploty struktury sensu, który jest człowiekowi zadany
do odgadnięcia. Tajemnica kryje się w słowach, które są dla Teresy Ferenc węzłami znaczeń. Każde z nich jest przez poetkę starannie dobierane i dopasowywane do pozostałych. Tak powstają frazy zdolne udźwignąć ciężar rzeczywistych przeżyć. Teresa Ferenc nie zderza ze sobą słów, nie szuka napięć,
które powstają między nimi. Język jest dla niej prostą ścieżką mowy, która rozwija się tak w wysokich, jak i w niskich rejestrach.
Poezja Teresy Ferenc jest opowieścią bardzo mocno zrośniętą z życiem.
Jest z życia brana. To jest poezja budująca, dająca poczucie trwania, mimo że
drga w niej nieprzerwanie echo strasznych przeżyć wojennych. A jednocześnie jest to poezja wielkiego zawierzenia, zaufania do miłości, która człowieka
– jeśli ją wybierze – nigdy nie zdradzi i nie porzuci.
Wojciech Kaliszewski
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Marek Ławrynowicz

W krainie „mątwy”
O tomie Piotra Müldnera-Nieckowskiego Schody
Nie jest łatwo interpretować poezję. Niemal zawsze autor zmierza równocześnie w wielu kierunkach, posługuje się szyframi, prowadzi nas krętą drogą
skojarzeń i aluzji. Jeszcze trudniej bywa, gdy poeta ma osobowość złożoną
i trudną do zdefiniowania – a tak właśnie jest z Piotrem Müldnerem-Nieckowskim.
Autor wydanego niedawno tomu „Schody” żartuje czasem, że istnieje
w dwóch osobach: Müldnera i Nieckowskiego. W istocie jest tych osób o wiele więcej: poeta, prozaik, dramaturg, wydawca, autor poważnych słowników,
profesor UKSW, opiekun Stajni Literackiej przy oddziale warszawskim Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a ponadto jeszcze lekarz nieraz wspierający
i w tej dziedzinie kolegów po piórze. Normalny człowiek nie jest w stanie pojąć, jakim cudem Müldner-Nieckowski (nawet w dwóch osobach) znajduje na
to wszystko czas, a on znajduje i to przeważnie z sukcesem. Niepojęte.
„Schody” to obszerny tom, liczący ponad sto stron, bardzo starannie wydany przez Oficynę Wydawniczą Volumen. Nie sposób w krótkiej recenzji
oddać wielości, tematów tropów poetyckich, obszarów bliskich autorowi. Starałem się raczej odnaleźć klucz do tego tomu. Pozornie jest to łatwe, bo istnieje wiersz tytułowy „Schody”, ale on stanowi odrębną wartość. Dla mnie
ukrytym kluczem do tego zbioru jest skromny objętościowo wiersz „Mątwa”:
Nie rozumie wierszy
Mówi że niedobre
Nie rozumie krzyża
Mówi że wymyślony
Nie rozumie siebie
Mówi że po prostu
Nie wierzy
Jak widać nie chodzi tu o głowonoga z rzędu dziesięciornic, lecz o pewien
typ człowieka. Ma on niektóre cechy mątwy, jak ona potrafi zmieniać barwę,
dzięki czemu łatwo dostosowuje się do otoczenia, a w sytuacji niebezpiecznej
tworzy wokół siebie ciemną osłonę, pozwalającą mu zniknąć z oczu. Ale sło-
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wo „mątwa” wywołuje też inne skojarzenie, może oznaczać: mętność, niejednoznaczność rzeczywistości, sprzyjającą fałszywym prorokom. Tak więc
można napotykać na swej drodze mątwę, ale też żyć w „mątwie” i kto wie, czy
właśnie o to drugie znaczenie autorowi nie chodzi.
Krainą „mątwy” jest oczywiście współczesna Polska, której obraz nie napawa poety optymizmem.
Zaczynają się schody
mówi polskie powiedzenie
ale schody nigdy się nie kończą
czytamy w wierszu tytułowym. Istotnie. Czynimy syzyfowe wysiłki, aby
w dzisiejszym świecie odnaleźć samych siebie, ale tak się jakoś składa, że zawsze pozostają one daremne. Czy wbiegamy na schody rześko i radośnie, czy
pełzniemy w górę boleśnie i z uporem, nie ma to znaczenia, bo i tak nigdy nie
dotrzemy do celu. Dlaczego? Bo nieustannie grzęźniemy w „mątwie”.
Nic nie jest ważne,
tylko wyłączyć telewizor.
Huk w głowie, szum w oczach,
w uszy wpada grad pomyłek
pisze Müldner w wierszu „Huk w głowie od manipulacji w sprawie lotnictwa polskiego”. Nie chodzi o to, że w owym mitycznym telewizorze-demiurgu brak dobrych informacji. Brak jakichkolwiek informacji. Informacje
są zastrzeżone dla tych, którzy decydują. Reszcie pozostaje „szum w uszach”,
który ich męczy, ale i tak nie są w stanie się od niego uwolnić.
Dziś nie trzeba cenzury,
ci co nienawidzą tych z przeciwka,
sami wiedzą, co czynić, żeby nie mówić tego,
co ich zdaniem nie należy do liturgii
czytamy w wierszu „Mogę mówić”. A zatem „kraina mątwy” ma swoją liturgię. Składają się na nią niejasny przekaz, przemilczenie, przeinaczenie,
drobna korekta zmieniająca istotę rzeczy. Ale nie wszystko jest mętne. Jasne
i jednoznaczne jest wskazywanie wroga. Kto jest wrogiem? Dziś ten, jutro
tamten. Ten, kto zbyt długo patrzył w niebo, i ten, który siadł na ławce nie
pod tym drzewem co trzeba. Los jednostki staje się elementem loterii, tak
przynajmniej widzi to poeta w wierszu „Sędzia losuje co się z tobą stanie”:
Wybierając orła możesz wylosować
dziennikarza który podłączy ci kroplówkę
lub takiego który cię przetrąci
Wybierając reszkę możesz stanąć na ziemi
84
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w której pochowano zamordowanych obrońców
albo rozpocząć mecz ze środka boiska
To wizja być może przesadna, ale tak odczytuję intencje autora. „Schody”
nie są jednak tomem jednoznacznie pesymistycznym.
Nie milcz, nie jesteś bezbronny.
Nikt ci nie zabroni śpiewu.
Możesz otwierać usta
z językiem chronionym przez zęby
apeluje autor w wierszu „Myśli przed wejściem do gmachu”. I najważniejsze: Kraina „mątwy” nie musi zdominować naszego życia. Choć żyjemy w
kraju gdzie
Lekarz nie umie siebie leczyć.
Ksiądz sam już nie wie, czy wierzy.
Szewc pije w poniedziałek,
żeby tydzień zszedł mu z oczu
mamy swoje azyle, które nas chronią i – tak rozumiem przesłanie poety –
pozwolą ostatecznie ocalić to, co najważniejsze: miłość, poezję, nadzieję, niezwykłość rzeczy zwykłych.
Piotr Müldner-Nieckowski nie jest jedynie poetą protestu. Jest także subtelnym lirykiem potrafiącym dostrzegać to, co niedostrzegalne, wyrażającym
niewyrażalne. Świat wymykający się ogarniającej wszystko mątwie odnajduje
w parkowych alejkach, na cichych uliczkach podwarszawskiej Podkowy Leśnej, w intymnych rozmowach, na starych zdjęciach, we wnętrzu dawno nieotwieranej szafy. Bo mimo wszystko od zgiełku telewizyjnych dyskusji stokroć
ważniejszy jest skromny, a jakże pięknie opisany przez poetę obrazek:
Wczoraj szłaś ukradkiem
przez park pełen rusztowań
zdjętych z odwróblonego dachu.
Drzewa przywalone, połacie kwiatów
pleśniały wzorzyście pomiędzy rurami,
gdzie w kącie na tle parkanu
całowało się dwoje starszych ludzi.
Przypomnij sobie. To cię wystraszyło.
Marek Ławrynowicz
_________
Piotr Müldner-Nieckowski, Schody. Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa
2015. Stron 112. ISBN 978-83-64708-02-2. Premiera 29.03 2015
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Marcel Proust

„W stronę Swanna”
w przekładzie

Krystyny Rodowskiej
Combray, 2
(fragment)
Wracaliśmy zawczasu z naszych spacerów, by przed kolacją odwiedzić ciotkę
Leonię. U progu wiosny dzień kończy się wcześnie i gdy dochodziliśmy do
ulicy świętego Ducha, na szybach domu trwał jeszcze odblask zachodu, zaś
w głębi lasów Kalwarii przeświecała purpurowa wstążka, odbijająca się dalej
w wodach stawu czerwienią, której często towarzyszyło odczucie dość żywego chłodu i która kojarzyła się w moim umyśle z czerwonością ognia, na którym piecze się kurczę, co kazało się spodziewać – po przyjemności poetyckiej
z odbytej przechadzki – przyjemności płynącej z łakomstwa, ciepła i spoczynku. W lecie było na odwrót: gdy wracaliśmy, słońce jeszcze nie zachodziło
i podczas naszej wizyty u ciotki Leonii jego światło zniżało się, dotykało okna,
by uwięznąć między zasłonami a firanką, rozdzielone, rozgałęzione, przefiltrowane, inkrustując kawałeczkami złota cytrynowe drzewo komody, przebiegając z ukosa pokój, delikatnie, jak w zaroślach leśnych. Ale w niektóre dni,
bardzo rzadko, zdarzało się, że gdy wracaliśmy, komoda już od dawna straciła
swoje chwilowe inkrustacje, na ulicy świętego Ducha żaden odblask zachodu
nie powlekał szyb i staw u stóp kalwarii nie jarzył się czerwienią, niekiedy
przechodził już w barwę opalu i długi promień księżyca, poszerzając się i zagarniając wszystkie zmarszczki na wodzie, przemierzał całą jego powierzchnię. A wtedy, zbliżając się już do domu, spostrzegaliśmy jakiś kształt, przycupnięty na progu domu i mama mówiła:
– Mój Boże! To Franciszka zaczaiła się na nas, ciotka już się niepokoi, bo
wróciliśmy za późno.
I nie tracąc czasu na rozbieranie się, wchodziliśmy szybko na górę do
ciotki Leonii, by uspokoić ją i udowodnić, że wbrew temu, co sobie wyobraża86
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ła, nic nam się nie przytrafiło, lecz po prostu wybraliśmy się „w stronę Guermantes”, a ciocia wie przecież, że z takiego spaceru nigdy nie wiadomo, o której się wróci.
– Widzisz, Franciszko – mówiła ciotka – mówiłam ci przecież, że poszli
w stronę Guermantes! Mój Boże! Ależ musieli zgłodnieć! A twoja pieczeń całkiem już wyschła, tyle się naczekała. To o takiej porze się wraca? ! Jak to, poszliście rzeczywiście w stronę Guermantes?
– Sądziłam, że wiesz o tym, Leonio – odpowiadała mama. – Myślałam, że
Franciszka widziała, jak wychodziliśmy przez furtkę od warzywnika.
Albowiem wokół Combray były dwie „strony”, gdzie chodziło się na
spacery, dwa kierunki tak bardzo przeciwne, że w zależności od tego, gdzie się
chciało iść, wybierało się inne wyjście z domu: w stronę Méséglise-la-Vineuse,
nazywaną również stroną Swanna, ponieważ aby tam dojść, przechodziło się
przed posiadłością pana Swanna, lub stronę Guermantes. Prawdę mówiąc,
z Méséglise-la-Vineuse poznałem tylko ową „stronę” i różnych obcych, przychodzących na spacery do Combray – ludzi, których ani sama ciotka, ani nikt
z nas „absolutnie nie znał” i po tym poznawało się, że są to „ci, co przyszli
z Méséglise”. Co do Guermantes, miałem o wiele lepiej poznać ową stronę,
ale znacznie później; w ciągu całej mojej młodości, Méséglise było dla mnie
czymś równie niedostępnym jak horyzont, poza zasięgiem wzroku, tak odległe, że szło się pofałdowanym terenem, który w niczym nie przypominał okolic Combray, z kolei Guermantes jawiło mi się jako określenie bardziej idealne
niż rzeczywiste własnej „strony”, rodzaj abstrakcyjnej formuły geograficznej,
jak linia równika, jak biegun, jak wschód. Toteż „iść przez Guermantes”, żeby
dojść do Méséglise lub odwrotnie, wydawało mi się równie pozbawione sensu, jak iść na wschód, żeby dojść na zachód. Ponieważ ojciec opowiadał zawsze o stronie Méséglise, jako o najpiękniejszym, jaki widział, widoku na równinę i o stronie Guermantes, jako o typie krajobrazu nadrzecznego, nadawałem im – rozróżniając je jako dwie odrębne całości – ową spójność, jedność, przynależną tworom naszego umysłu; najmniejsza cząstka jednej
i drugiej wydawała mi się cenna i zaświadczała o szczególnej doskonałości,
podczas gdy inne, pobliskie drogi – zanim dotarło się do świętej ziemi jednej
czy drugiej strony – wydawały się przynależeć wyłącznie do materii, okalającej
ów ideał widoku na równinę oraz ideał krajobrazu nadrzecznego i prawie nie
warte spojrzenia, jak dla amatora sztuki dramatycznejnie nie są warte uwagi
uliczki sąsiadujące z teatrem. Ale bardziej niż odległości w kilometrach, dzielące je od siebie, w chwili, gdy myślałem o nich, liczyły się dla mnie odległości
między dwoma rejonami mojego mózgu, odległości, które wyłącznie oddalają, rozdzielają i ustawiają na różnych planach. I ta linia demarkacyjna stała się
jeszcze bardziej ostateczna na mocy naszego zwyczaju niechodzenia nigdy
w dwie różne strony w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej przechadzki i owo
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raz w stronę Méséglise, raz w stronę Guermantes, uwięziło je, by tak powiedzieć, daleko jedną od drugiej, nierozpoznawalne dla siebie, w szczelnie zamkniętych dla jakiegokolwiek porozumienia naczyniach różnych popołudni.
Kiedy chciało się iść w stronę Méséglise, wychodziło się (nie za wcześnie,
nawet gdy niebo było zachmurzone, gdyż ta przechadzka nie trwała zbyt długo i nie była męcząca), jakby się szło obojętnie gdzie, przez główną bramę domu mojej ciotki, wychodzącą na ulicę świętego Ducha. Pozdrawiało się rusznikarza, wrzucało listy do skrzynki, przekazywało się w przejściu Teodorowi
od Franciszki, że zabrakło jej oliwy lub kawy, i wychodziło się z miasta drogą,
prowadzącą wzdłuż białych sztafet wokół parku pana Swanna. Zanim jeszcze
tam doszliśmy, wybiegał naprzeciw przybyszów zapach jego bzów. One same,
pośród zielonych i świeżych liści w kształcie małych serc, wystawiały ciekawsko ponad parkowe ogrodzenie swoje pióropusze fiołkowe lub białe, przepatrywane, nawet w cieniu, przez słońce, w którym się skąpały. Niektóre, na
wpół zasłonięte krytym dachówkami domkiem, zwanym domem Łuczników,
gdzie mieszkał oddźwierny, wybiegały poza gotycki daszek swym różowym
minaretem. Nimfy wiosenne mogłyby się wydać pospolite przy tych młodych
hurysach, które w tym francuskim ogrodzie zachowały żywe i czyste barwy
perskich miniatur. Pragnąłbym objąć je w giętkiej talii i przyciągnąć do siebie
gwiaździste pukle ich pachnących głów, ale przeszliśmy obok, nie zatrzymując
się, gdyż rodzice, od czasu małżeństwa Swanna, nie odwiedzali już Tansonville, i aby nie stwarzać wrażenia, że zaglądamy do parku, zamiast pójść ścieżką
biegnącą wzdłuż sztachet, wychodzącą prosto na pola, obieraliśmy inną, która
też tam prowadziła, lecz okrężnie, tak że musieliśmy nakładać drogi. Pewnego
dnia, dziadek powiedział do ojca:
– Pamiętasz, że Swann oznajmił wczoraj, iż jego żona z córką wybierają
się do Reims, on zaś skorzysta z tego, by wyskoczyć na całą dobę do Paryża?
Ponieważ tych dam nie ma, moglibyśmy pójść wzdłuż parku, to by nam skróciło drogę.
Zatrzymaliśmy się na chwilę przed sztachetami. Czas bzów dobiegał
końca; niektóre puszyły się jeszcze delikatnymi, fiołkowymi kiściami swych
wysokich świeczników, lecz w wielu partiach listowia, gdzie jeszcze tydzień temu tryskała wonna piana, teraz jej świetność skarlała, sczerniała, piana wyschła i straciła zapach. Dziadek pokazywał ojcu, w czym wygląd tych miejsc
pozostał taki sam, a w czym się zmienił od czasu przechadzki, którą odbył
z panem Swannem w dniu śmierci swojej żony i podchwycił okazję, by opowiedzieć o tej przechadzce po raz kolejny.
Na wprost nas obsadzona nasturcjami aleja wspinała się w pełnym słońcu aż do pałacyku. Na prawo, wprost przeciwnie, park rozciągał się na płaskim terenie, W cieniu otaczających ją wielkich drzew była sadzawka, wykopa88
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na przez rodziców Swanna; nawet jednak przy najbardziej sztucznych swych
tworach, człowiek pracuje na podłożu natury; w pewnych miejscach czuje się
zawsze jej szczególne panowanie, jej odwieczne piętno utrzymuje się pośrodku parku jakby z dala od wszelkiej ludzkiej interwencji, w samotności, która
z powrotem otacza owe miejsca, zrodzona z ich charakteru, górująca nad
dziełem ludzi. Stąd też u stóp alei nad sztucznym stawem, utworzyło się po
obu jej stronach naturalne obramowanie z niezapominajek i barwinku, delikatny, błękitny wieniec nad czołem wód tonących w światłocieniu, wśród których gladiolusy, zginające swe miecze w geście królewskiej obojętności, wznosiły nad sadźcem i kaczeńcem mokrostopym, nad postrzępionym fioletem
i żółcią kwiatów lilii, berło swego nadwodnego królowania.
Wyjazd panny Swann – pozbawiając mnie przerażającej szansy, że oto
mógłbym ją ujrzeć w głębi alei, poznać i doznać wzgardy tej uprzywilejowanej
dziewczynki, cieszącej się przyjaźnią Bergotte’a i zwiedzającej w jego towarzystwie katedry – sprawiał, że oglądanie Tansonville, po raz pierwszy dozwolone, napełniało mnie obojętnością, dodawało natomiast tej posiadłości
w oczach dziadka i ojca, przelotnego uroku nadarzającej się sposobności, jakby stworzonej dla wycieczki w górzystą krainę, przy niebie bez chmurki, sprawiało, że dzień ten wyjątkowo nadawał się do przechadzki w tę stronę; co do
mnie, byłbym wolał, by ich rachuby okazały się płonne i by jakimś cudem
panna Swann ukazała się wraz ze swoim ojcem tak blisko nas, że zabrakłoby
nam czasu, by uniknąć tego spotkania i zostalibyśmy zmuszeni do zawarcia
z nią znajomości. Toteż, gdy nagle spostrzegłem na trawie – niczym znak jej
możliwej obecności – porzucony koszyk obok wędki, której korek kołysał się
na wodzie, postarałem się czym prędzej odwrócić uwagę dziadka i ojca w inną
stronę. Zresztą Swann wspominał, że nie był to dla niego najlepszy moment
na wypad, gdy miał chwilowo rodzinę w domu, toteż wędka mogła należeć do
kogoś z gości. Nie było słychać odgłosu niczyich kroków w alei. Gdzieś
w wysokich partiach niewiadomego drzewa, niewidzialny ptak, chcąc przemyślnie skrócić długość tego dnia, zgłębiał przeciągłą nutą dookolną samotność, lecz ona odpowiadała mu tak jednomyślnie, ze zdwojoną mocą ciszy
i bezruchu, że zdawało się, iż chcąc przyśpieszyć przemijanie chwili, zatrzymał ją w powietrzu na zawsze. Znieruchomiałe niebo emanowało światłem
tak nieubłaganym, że chciałoby się gdzieś ukryć przed jego stężeniem i nawet
stojąca woda, której sen nieustająco drażniły owady, marząc z pewnością o jakimś urojonym maelstromie, zwiększała mój niepokój na widok spławika
wędki, zdając się wciągać go z niebywałą prędkością na milczące połacie odbitego w niej nieba; tak że on, już niemal będąc w pionie, gotów był zanurkować, ja zaś już biłem się z myślami, czy nie powinienem uprzedzić panny
Swann, nie zważając na pragnienie i obawę przed jej poznaniem, że właśnie
ryba bierze – gdy trzeba mi było puścić się pędem i dogonić dziadka i ojca,
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którzy wołali mnie, zdziwieni, że nie poszedłem ich śladem dróżką wspinającą się ku polom.
Aż brzęczała od zapachu głogów. Żywopłot tworzył szereg kapliczek,
znikających pod masą kwiatów stłoczonych jak na ołtarzu; u ich stóp słońce
kładło się na ziemi jasną kratą, jakby przeszło przez kościelny witraż, a zapach
rozprzestrzeniał się tak uroczyście, tak bezbrzeżnie, jakbym stanął przed ołtarzem Najświętszej Panny i kwiaty, tak strojne, trzymały każdy z osobna, jakby
od niechcenia, swój olśniewający bukiet pręcików, delikatny i promienny pęk
łuków w stylu gotyku flamboyant, niczym te, które w kościele zdobią ażurem
poręcz ambony lub wypełniają segmenty witraża, a które tutaj rozkwitały
śnieżnym miąższem kwiatów poziomki. Jakże naiwne i wieśniacze mogą wydać się przy nich dzikie róże, które za kilka tygodni będą wspinały się tą samą
polną drogą, w jednobarwnym jedwabiu swych czerwonawych gorsecików,
opadających z podmuchem wiatru.
Ale na próżno stałem przed krzakami głogu, wdychając, odnajdując i gubiąc ich niewidzialny i stały zapach, rozważany w myślach, które nie wiedziały
co z nim począć, łącząc się z rytmem poruszania się kwiatów raz w jedną, raz
w drugą stronę, z młodzieńczym rozradowaniem, w odstępach czasu nieoczekiwanych niczym pewne interwały muzyczne; roztaczały przede mną bez
końca wciąż ten sam urok, z niewyczerpaną rozrzutnością, lecz nie dając mi
go zgłębić; tak jak się dzieje z melodiami, których słucha się setki razy, bez
wniknięcia w ich tajemnicę. Odwróciłem się na chwilę, tylko po to, by znowu
je chłonąć, ze świeżymi siłami. Szedłem za nimi aż do skarpy, za żywopłotem
wspinającej się stromo ku polom; tu i ówdzie jakiś zabłąkany mak, kilka opieszałych bławatków co zostały w tyle, zdobiło ją gdzieniegdzie kwiatami niczym brzeg gobelinu sielskim motywem, dominującym w centrum tkaniny;
jeszcze rzadkie, oddzielone od siebie w przestrzeni jak osobno stojące domy,
które zapowiadają zbliżanie się do wioski, obwieszczały mi niezmierzone
przestrzenie, gdzie burzy się zboże, pasą się stada chmur, i na widok jednego
tylko maku, wciągającego na szczyt masztu i wystawiającego na chłostę wiatru
swój czerwony płomień ponad błotnistą, tłustą czernią, zabiło mi serce, niczym podróżnikowi, gdy spostrzeże na lądzie pierwszą łódź wyrzuconą na
brzeg, uszczelnianą teraz przez marynarza, i który nim jeszcze zobaczy wodę,
wydaje okrzyk „Morze”!
Z francuskiego przełożyła Krystyna Rodowska

90
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Wacław Holewiński

Nic się nie stało
(fragmenty)

Osoby:
MAGDA S., trzydzieści siedem lat, ładna brunetka, w prostej sukience na ramiączkach, matka Zuzi.
MAKS S., czterdzieści lat, wysoki, przystojny mężczyzna ubrany przyzwoicie,
ale bez krzykliwej elegancji, ojciec Zuzi.
KALINA JĘDRZEJCZYK, prokurator Prokuratury Rejonowej w R., K. lub
E. Młoda, tuż po trzydziestce, czarny żakiet.
Rzecz dzieje się w średniej wielkości mieście w Polsce, na przykład w Radomiu, Kaliszu
albo Elblągu.
Oddaleni od siebie – Magda S. po lewej, Maks S. po prawej – siedzą na krzesłach twarzami do widowni. Czasami zamieniają się miejscami. W środku biurko, na którym leżą
dokumenty, stoi monitor komputera, klawiatura, lampka, ale nikt za nim nie siedzi.
(…)
MAKS S.
Pojechałem pod szpital, wziąć zaparkowany tam samochód. Miałem na kołach blokadę. Zaparkowałem w niedozwolonym miejscu. A gdzie miałem zaparkować skoro dziecko krwawiło. Stanąłem, gdzie mogłem. Fakt, tylnymi kołami zahaczałem o pasy dla pieszych na jakieś dwadzieścia centymetrów.
Nikomu nie utrudniałem poruszania się.
KALINA JĘDRZEJCZYK, prokurator
Chciałam jej powiedzieć, że powinna mnie zrozumieć. Że tu nie ma dowolności, że są przepisy i twarde reguły. No, tak, nawet było mi jej żal. Choć z drugiej
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strony niczego nie byłam pewna. A jeśli znała prawdę? Tak, takie myśli też mi
przychodziły do głowy. To są trudne sprawy. I istnieje obawa mataczenia.
MAKS S.
Wpadłem do domu, zmieniłem koszulę, skarpetki, gacie, spodnie też i pojechałem do pracy. Szef popatrzył na mnie jakbym mu matkę zabił gumowym
młotkiem. Co ty, kurwa, sobie wyobrażasz, mówi. No, ma taki styl. Bezpośredni. Ale to fajny facet. Przyjeżdżasz do roboty godzinę przed fajrantem?
KALINA JĘDRZEJCZYK, prokurator
Tak naprawdę, byłam zmęczona. Cały dzień na wysokich obrotach. Byłam
głodna, dopiero teraz zorientowałam się, że nie miałam niczego w ustach od
samego rana. Powinnam też porozmawiać z Maćkiem, chciałam się do niego
przytulić. I zostawić tę cholerną sprawę. Wszystko było w niej na nie. Rodziny
zastępczej brak, psychologa do dziecka brak, laborantki na urlopie, tej panience wydawało się najpewniej, że nasza rozmowa jest dla mnie przyjemnością.
MAGDA S.
Co miałam zrobić? Jezu, co miałam zrobić? Podpisałam wszystko, co mi podsunęła pod nos. Gdyby mi kazała podpisać wyrok na własną matkę też bym
podpisała. Dziecko wypuszczą ze szpitala jutro i już jutro powinnam mieć
gdzie się z nią wynieść. Wróciłam do domu, wcześniej kupiłam gazetę z ogłoszeniami. Znalazłam jakieś mieszkanie, kawał drogi ode mnie.
MAKS S.
Miałem do zrobienia elektronikę w nowym mercedesie, na już, na duś, tak naprawdę na wczoraj. Powiedziałem, że zostanę do wieczora. Szef kiwnął głową. Nawet nie miałem czasu porozmawiać z matką. Powtarzałem, żeby się nie
denerwowała ale słyszałem jak mi płacze w słuchawkę. (Bierze telefon do ręki)
Tak, mamo. Tak. Nie wiem dlaczego. Skąd mogę wiedzieć. Wiem tyle, co wy.
Nie, nie możecie się zobaczyć. Ja też nie. Tak, przyjadę. (Chowa telefon do kieszeni).
MAGDA S.
Zadzwoniłam, umówiłam się na wieczór. Pojechałam. Właściciel był obleśny
ale było mi wszystko jedno. Kręcił trochę nosem na dziecko ale wreszcie
machnął ręką. Umówiliśmy się na tysiąc dwieście i opłaty. No i kaucja za dwa
miesiące z góry. Powiedziałam, że chcę mieć umowę na piśmie. Po co pani, zapytał. Będę musiał doliczyć stówę. Machnęłam ręką. Przecież nie będę tu długo mieszkać. Za tydzień, najdalej dwa wszystko się wyjaśni. Dwa i pół tysiąca,
jakoś przeżyję. Dam radę.
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KALINA JĘDRZEJCZYK, prokurator
Zjadłam coś i wróciłam jeszcze do pracy. Zadzwoniłam do komendy. Kazałam Rutkowskiemu zrobić wywiady środowiskowe. Powiedział, że nie ma ludzi, że najwcześniej za tydzień. To był nowy komendant, jeszcze niezbyt dobrze orientował się w swojej jednostce. Przyszedł z Olkusza albo Jędrzejowa,
widziałam go raptem dwa czy trzy razy. Żałowałam, że zabrali mi Kazimierczaka. To był sprytny facet, dobrze nam się współpracowało.
MAKS S.
Nawet nie zdążyłem zadzwonić do żadnego adwokata. Zresztą żadnego nie
znałem. Wiedziałem, że gdzieś na Wyszyńskiego jest jakaś kancelaria. Ale o tej
porze z całą pewnością nikogo już tam nie było.
MAGDA S.
Wróciłam do domu przed dwudziestą drugą. Bolała mnie głowa. Wypiłam
kieliszek wódki.
Nie mogłam zasnąć. Przyszło mi do głowy, że powinnam zadzwonić do Maksa.
MAKS S.
Zanim położyłem się spać przejrzałem spis telefonów. Gdzieś koło wpół do
pierwszej zadzwoniła Maga (podnosi do ucha telefon). Słyszałem, że płacze.
MAGDA S. (z telefonem przy uchu)
Zuzia zostanie ze mną.
MAKS S.
Naprawdę?
MAKS S.
Ale nie możesz się do niej zbliżyć… Kurwa, dlaczego nam to robią?
MAKS S.
Znajdę jakiegoś adwokata.
MAGDA S.
Nie powinnam do ciebie dzwonić. Tego mi też zabronili.
MAKS S.
Może nasze telefony są na podsłuchu?
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MAGDA S.
Może. Powiedz, że niczego nie zrobiłeś.
MAKS S.
Jak możesz w ogóle tak myśleć?
MAGDA S.
Niczego nie wiem, niczego nie jestem pewna. Poczekaj, coś ci puszczę (odkłada na chwilę telefon, z głośników słychać krótki fragment jakiejś „dziecięcej” melodii, potem znów przykłada aparat do ucha). Pamiętasz?
KALINA JĘDRZEJCZYK, prokurator
Oglądałam w telewizji durny szwedzki film kryminalny. Śmiać mi się chciało,
gdy porównałam warunki pracy. Ich i nasze. Pomyślałam, że są sto lat do
przodu.
MAKS S.
Ile ona miała wtedy lat?
MAGDA S.
Siedem.
MAKS S.
Wszystko się ułoży.
MAGDA S.
O czym ty, Maks, mówisz? Nic się nie ułoży. Nic już nie będzie tak, jak było.
KALINA JĘDRZEJCZYK, prokurator
Zadzwonił Maciek. Wracał z Wrocławia. Jechał z kumplem, którego nie znałam.
MAKS S.
Przecież ja niczego nie zrobiłem. Wiesz, że nie widzę świata poza nią.
MAGDA S.
Ta prokurator mówi, że wszyscy pedofile się tak zachowują…
MAKS S. (po dłuższej chwili milczenia, poirytowany)
Tak, przyjedź i mnie zabij.
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MAGDA S.
Przepraszam.
MAKS S.
Przynajmniej będziesz ją miała przy sobie.
MAGDA S.
Nie wiem jak dam radę.
MAKS S.
Trzeba ją chronić.
MAGDA S.
Co mam jej powiedzieć? Przecież będzie pytać.
MAKS S.
Powiedz, że musiałem wyjechać.
MAGDA S.
Nigdy nie wyjeżdżałeś. W każdym razie na dłużej. No, nic. Muszę się położyć.
MAKS S.
Dobranoc (chowa telefon do kieszeni spodni).
Stałem pod prysznicem. Czułem, że tracę wiarę. W Pana Boga, w siebie, w jakiekolwiek wartości. Nigdy wcześniej się tak nie czułem.
MAGDA S.
Nie zasnęłam do rana. Doczekałam do szóstej. Rano dostałam szału. Wkładam rajstopy, dziura, drugą parę, to samo, trzecia też dziurawa. Jakby ktoś postanowił sobie ze mnie zakpić.
MAKS S.
W drodze do pracy podjechałem pod tę kancelarię. Sześciu adwokatów, w tym
trzy kobiety. Ich nazwiska nic mi nie mówiły. Byli dla mnie kompletnie anonimowi. To, co przyszło mi do głowy to to, że muszę gadać z mężczyzną. Że
kobieta może mi nie uwierzyć, nie zrozumieć.
KALINA JĘDRZEJCZYK, prokurator
Nie powiem, że o sprawie zapomniałam. Ale była jakoś, na teraz, na dziś, załatwiona. Najważniejsze, że dzieciak był bezpieczny, że nic mu nie grozi. Ktoś
z sekretariatu miał zadzwonić do matki, dowiedzieć się czy się wyprowadziła.
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MAGDA S.
Poprosiłam szefa o urlop. O trzy dni. Nie było mowy. Musiałam się zmierzyć
z tą kontrolą u klienta. Przynosił nam co miesiąc zbyt dużo pieniędzy aby go
zlekceważyć. Starałam się skoncentrować ale moje myśli co chwila odjeżdżały
gdzieś w bok.
MAKS S.
Przyjmowali w tej kancelarii do dwudziestej. Po drodze wpadłem do rodziców. Ojciec siedział na wersalce całkiem osowiały. Usiadłem obok niego. Miał
na dziś, na dwunastą wezwanie do prokuratury. O co im chodzi, pytał bezradny. Co ja wiem?
Zawsze miał wobec mnie dystans. Zawsze dosyć szorstki, małomówny.
To dopiero przy Zuzi rozkwitł. W jego przypadku sprawdził się stereotyp, że
najlepszymi rodzicami byliby dziadkowie. Miał dla małej zawsze dobre słowo.
Właziła mu na kolana, a on się cieszył, potrafił z nią nawet śpiewać. Wiele
razy czułem się zazdrosny.
Matka zapytała, czy coś jadłem. Skłamałem. Przynajmniej ona wierzyła,
że jestem niewinny. A może nie? Wariowałem.
(…)
Wacław Holewiński

Premiera sztuki w odbyła się 13 czerwca 2015 r.
w warszawskim teatrze „Ateneum”.
Reżyseria Barbary Wiśniewskiej.
Scenografia Karoliny Fandrejewskiej.
Grają: Emilia Komarnicka, Mateusz Banasiuk
i Olga Sarzyńska jako Prokurator.
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Michał Dąbrowski
generacja
oto i pokolenie trzydziestolatków:
chodzę po centrum i widzę ich wszystkich
pięknie podkręconych pieniędzmi
i przemijającą urodą.
ludzie sukcesu wylewają się z taksówek,
atrakcyjne kobiety nie raczą mnie spojrzeniami,
za mną dumnie kroczy mój pijany przyjaciel,
i podobno należymy wszyscy do tej samej generacji,
ale gdzieś się zgubiliśmy,
albo to oni złą drogę wybrali,
jestem ze straconego pokolenia;
i nikt nie chce dołączyć do mojego klubu
powinienem mieć wszystko,
a czuję się, jakbym spóźnił się na pociąg,
i nie miał siły biec po peronie
moje pokolenie jest przegrane
szukam dla niego godnej nazwy
i mam w głowie pustkę
bez nadziei na lepsze jutro,
bez niczego za mną i pustką przede mną,
idziemy przez centrum miasta,
wiosenny deszcz spada z nieba;
ktoś prosi mnie o drobne,
a ja wybucham mu śmiechem w twarz
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arktycznie
wszystko zamarzło; nawet powietrze ma coś z twardego, arktycznego
lodu, i choć jest zabójcze, to jednak wpuszczam je do mieszkania; handel
wymienny ze światem zewnętrznym: dym z papierosów w zamian za
mróz; czasem z balkonu obserwuję skostniałe ruchy przechodniów
i szron na szybach samochodów, niebo wtedy jest bezchmurne;
tej zimy skończyłem pewien etap swojej pracy i teraz krzątam się po
mieszkaniu, czytam, kota przestawiam z miejsca na miejsce, sprzątam,
próbując jakiś znikomy ład wprowadzić do naszego świata pełnego
miłosnych fajerwerków; potem myślę o najbliższych miesiącach, czy
nadejdą zmiany na jeszcze lepsze w naszym życiu, i czuję w kościach, że
owszem, tak;
muzyka jest zimna i idealnie współgra z temperaturą, kot grzeje mnie,
czytamy razem książki na kanapie; jest mi dobrze, spokojnie; zwiedzając
mieszkanie cały czas kolekcjonuję emocje; marznąc na balkonie, myślę
o wieczornym zanurkowaniu w kołdrę, gdy na zewnątrz szaleje piekło
mrozu; teraz dni stają się coraz dłuższe i jaśnieją śniegiem.

intuicja
ten rok jest przeklęty bardziej niż poprzedni; wolność działa na mnie źle,
wszyscy stają się samotni na własne i cudze życzenia; ja zaś doradzam im,
jak to jest żyć bez nikogo
trochę kłamię, bo nie do końca wiem, jak sobie radzić, ale robię złą minę
do gry dobrej, a potem prowadzę ich przez noc do moich ulubionych
miejsc i mówię im: wiecie, jak to jest
nie dostrzegam innych wyjść z tych pogmatwanych sytuacji, nie potrafię
czynić inaczej, robiąc tylko to, co podpowiada mi niby-niezawodna
intuicja, ale zawsze jestem do przodu
im bardziej się w tym gubimy,
tym możliwość odnajdywania
staje się dużo bardziej realna
98
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upał nad Ursynowem
wystarczy się przejść, popatrzeć na nagrzane bloki i puste ulice,
i poczuć się zgubionym w tym martwym powietrzu, przecież nic
nam nie każe robić rzeczy, których nie chcemy czynić,
choć może się mylę;
w trakcie nocy mówię o tobie, o niej też, i wyobraźcie sobie obie, że
cały czas jesteście w mojej głowie, a opowiadanie o was utwierdza
mnie w przekonaniu, że jednak było warto, przecież nic nie dzieje się
bez przyczyny;
a gdy wstajemy, w cudzym mieszkaniu, jesteśmy od razu
zmęczeni upałem, który grzeje ten las bloków z wielkiej płyty,
rozmawiamy o nim wysuszeni do cna, o rzeczach błahych,
i szukamy sensu wszystkiego –
Michał Dąbrowski

Michał Dąbrowski, Wiersze (zbiór 39
wierszy powstałych w latach 2009-2014).
Wydawnictwo Miniatura, Kraków 2015.
Stron 48. ISBN 978-83-7606-643-1
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Jerzy Binkowski
Ołtarz ofiarny
w pustce powietrza
pomiędzy kamieniami milowymi
w pustyni mego miasta
ginie modlitewny puls drzewa
jeszcze tylko czternaście kroków
na granitowo śmiertelne wzniesienie
jeszcze w krajobrazie dłoni
zadrży kilka głazów kilka bloków skalnych
łzy milczą gdy opadają
i ziemia pod nimi płonie w ogniu
złoty ciężar snu kryje w sobie
ściśnięte wrogo pola nieznajome
a wiatr bezcielesny
całą obojętność daremnie wywyższając
kładzie głowę na brzegu blasku
raz jeszcze bez uprzedzenia myśl otwiera
TY JESTEŚ
pion i poziom
drzazga w niebo
drzazga w bok
ŻERTWIENNIK

Jerzy Binkowski

________
Szkoda by było, żeby odeszły od nas na zawsze żertwiennik i żertwa. Rosjanie dalej wkładają
żertwy do skarbonki i w Donbasie też są żertwy wojenne i jak ktoś coś poświęca lub
podarowuje to po rosyjsku właśnie żertwuje. Żertwiennik to nie ten, co ofiarowuje, bo taki ktoś
to żertwowaciel, albo żertwowacielnica. Żertwiennik to ołtarz, na którym składa się ofiary.
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Jan P. Grabowski
Znów nad chryzoprazowym jeziorem
chciałbym siąść,
srebrem blasku się zachwycić
Znów nad chryzoprazowym jeziorem chciałbym
siąść, srebrem blasku się zachwycić. Zapomnieć
o wszystkim, nawet o tym, że mija czas, że niemal
wszystko mija bezpowrotnie. Gdybym patrząc na
chmury, wiedział, gdzie płyną, być może zabrałbym
się z nimi. Gdzieśbym odleciał: wyżej, dalej, poza
horyzont. Jeszcze dalej. Co bym zobaczył stamtąd?
Siebie, że jestem pośród ogromu świata także i tam,
nad jeziorem niedostrzegalny. Ono zamarznięte jak
lodowy okular na wiosnę czeka. Aż kiedyś – przejrzy1.
Tymczasem w mieście bez przerwy lutowy ziąb i
i nie wiadomo dokąd – i po co – wciąż się śpieszą
przechodnie. A u mnie na chełmskim wzgórzu cicho
i szaro jest, lecz od czasu do czasu już Słońce zajrzy.
Któregoś dnia za miastem niewielki lasek i drzewa
w zimowej szacie zobaczyłem. Jakże się tamtym
widokiem zachwyciłem. A więc to tak! Są zatem
miejsca, gdzie nie od święta takimi widokami jeszcze
można się zdumiewać! Kto jednak na takie widoki
uwagę zwraca? „Ot, lasek w śniegu”, „piękna zima”,
„w mieście przeważnie zimy nie ma” – słyszę. A gdy
mówię, że nad chryzoprazowym jeziorem chciałbym
siąść, srebrem blasku się zachwycić – popatrzy na
mnie, że niby jestem nie z tego świata i albo od razu
gazu dodaje, albo nie słucha… siebie słyszy. I oddala
się albo raczej – ku Niewiadomemu… się przybliża.
___________

1 „Jezioro jest najpiękniejszym i najbardziej wyrazistym elementem krajobrazu. To
oko ziemi, w które zaglądając, mierzymy głębię swej natury” – Henry David Thoreau,
Walden, czyli Życie w lesie.
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Cieszy mnie…
Cieszy mnie pogoda. I wiosna mnie cieszy. Maj?
Też, chociaż znów w tym roku taki jest kapryśny.
A jednak mnie cieszy. Cieszy ptak, jeden, drugi,
trzeci. Ich, nie wiadomo skąd, radość mnie cieszy.
Cieszą mnie również drzewa. Ich spokojna, nie…
narzucająca się, obecność mnie cieszy. Cieszy i
lektura książki (a jeszcze w zapasie dwie mam).
Cieszy i film (tutaj nieco mniejszy mam zapas).
Cieszy mnie sopran Natalie Dessay śpiewającej
Händla. Cieszy mnie muzyka, lecz szczególnie
ta „dawna”. Mozart oraz Debussy mnie cieszą,
Ravel, Mahler, no i również – Rachmaninow.
A najbardziej mnie cieszy, że gdzieś tam wciąż
na mnie jeziora czekają. O, gdybym tak znowu
szczupaka mógł złowić. (I od razu – rzecz jasna –
go wypuszczę. Niech i on wolnością się cieszy).
Cieszą – wreszcie – ludzie, ale tylko… niektórzy.
Bo gdzie by się tu ruszyć wszędzie w Gdańsku
tłumnie. Cieszy również tłum gwiazd wiosennych.
Ach, cieszy nade wszystko i ten Super-Księżyc.

Jan P. Grabowski
Ze zbioru „W czerni. I w bieli. Wiersze z lat 2012–2014”
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Małgorzata
Iwanowska-Ludwińska
Winnica
Kim był ten stary człowiek
w spłowiałej katanie
z kunsztownym kijem w rękach,
ręcznie wyrzeźbionym?
Z wyhaftowaną muszlą
świętego Jakuba,
na plecach swojej kurki
łopoczącej z wiatrem?
Zostanie w mej pamięci
symbolem Winnicy.
Schodził setkami stopni
w dół Trzeposkiej Drogi
ku Wiśle, ku najdalszym domom
w dole wielkiej rzeki,
a mury młyna Trzeposz
obmywała woda.
Wyjął z chlebaka pędy winorośli
i znad drucianych okularów
patrzył ku mnie w górę.
Rzekł: – Mam tu piękne pędy,
rośliny znalezione właśnie
w marszu przez Winnicę,
przez zapomniane chaszcze
w bezdrożach stromizny,
za mrocznym młynem Trzeposz
i zakrętem rzeki.
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To są pędy Mozeli
a obok Reńskiego,
które wzrastały tu od średniowiecza,
zdziczałe, odkąd zniszczono winnice
rosnące przed wiekami
na skarpach Torunia.

Pytanie
to słodycz jesiennego światła
nazywali ją - milde Luft.
Idąc cała w zachwycie
chłonąc milde Luft,
czy mogłam sądzić,
że już więcej tak nie będzie?
Wracałam w miękkim blasku
wzdłuż uliczki Borowiackiej
a głogi, grusze i jabłonie
stały w bezmiarze wspaniałości
w podmiejskim pejzażu.
Za nimi były świerki,
jak radosne wykrzykniki.
Chodniki starych płyt pod stopą,
ciepły wiatr jesieni,
a w oknie ceglanego domku
figurka Madonny
zatknięta przed półwieczem
w drewnianej framudze.
I jeszcze ciasto było. Grzebieniowe,
z wiśniową marmoladą,
prosto od Górskiego.
Jadłam powoli, idąc w słońcu
albo przystając w suchych liściach,
gdy mijał mnie powoli starzec na rowerze.
Jeszcze nie było robotników
w żółtych kaskach
1 04
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wytyczających nową drogę. Teraz są.
Co my zrobimy z sobą dalej,
moja maleńka ojczyzno?

Czułość
W łagodnym świetle września
śpią podmiejskie dęby
bruki z mijanką torów
w paśmie lśniącej stali
i mchem zarosłe ślady
po dawnym tramwaju.
Kontury wieży ciśnień
rodem z marzeń Schinkla
rysują zamek wodonośny
w koronie pejzażu.
Wieżyce, mury, czerwień jabłek
w wiekowych sadach i ogrodach,
płoty z kaskadą chmielu,
starte na pył progi,
widziane w brzoskwiniowym blasku
zogromniałego słońca o zachodzie.
Czułość, gdy kula święta
powolusieńku znika
wśród drzew owocowych,
a gwiezdna kropla blasku
wschodzi gdzieś w szafirach.

Małgorzata Iwanowska-Ludwińska
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Gabriela Kurylewicz
Bolimów
Boli? Mów!
Nic się nie dzieje w Bolimowie.
Baby kupują lekarstwa w aptece,
dziady alkohol.
A proboszcz liczy,
bo przeczytał u Mikołaja z Kuzy,
że transcendentne idee
można przeliczyć na wartości,
wartości na nominały
i tak świat wspaniały –
zbudowany jest.
Boli? Mów!
Nawet jeśli to coś niewiarygodnego,
spróbować trzeba.
W Bolimowie pada śnieg.
Cały rynek jest nakryty biało.
A później robi się ciemno
i wieje silny wiatr.
Chłopiec otwiera drzwi psu
zbłąkanemu i odtąd zostają
najlepszymi przyjaciółmi.
7 II 2010
w drodze do Nieborowa (przez Bolimów)
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Niebo
Niebo ma podniebienie,
a w podniebieniu płyciny,
jętki, zęby, freski
albo inkrustowane,
rzeźbione deski.
Niebo ma kominy światła,
ma balkony, wielki strop,
ma wąskie przejścia, sznury,
drabiny wiszące, zwijane
i rozwijane.
Niebo ma morskie oko
otoczone szczytami gór,
ma nieprzewidywalną,
mocną muzykę,
która dorównuje ciszy.
To wszystko było
w moim śnie ostatnim
i tak dokładnie, wyraźnie,
że później już nie.
12 III 2009

Końcóweczka
Pewnego razu
wszystko się skończy,
wylesi, wyłączy,
wydębi, wygoni,
skłębi i odsłoni.
Aż pomyśleć żal,
że się przybliży
taka dal –
że już nie będzie dalej.
8 VI 2010
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Prosty wiersz o wolności
Jeden sąsiad ściął drzewo,
drugi sąsiad zabił psa,
trzeci wyemigrował,
a czwarty to ja.
Jednak nie zostawię moich zielonych dębów,
lip, modrzewi, sosen i świerków.
Najwyżej się przeprowadzę kawałek dalej
i zasadzę nowe dęby, lipy, modrzewie,
sosny, świerki i malwy – dziesiątki, setki,
legiony,
żeby mój świat był lepszy,
szczęśliwszy, uwolniony.
23 V 2010

Gabriela Kurylewicz
Wiersze pochodzą z tomu „Rymki”, opublikowanego
w Wydawnictwie Fundacji Forma w 2014 roku

1 08
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Adam Lizakowski
Mój Różewicz
Nie pachnie różami
Ale jest różą w słoiku
Po dżemie stojącym na
Kuchennym stole
W pokoju
Ostrzy swój język i wzrok
Na kamiennym garnku
Na kiszone ogórki
A te śnią o zapachach
Z czasów partyzanckich
Gdzie w lesie lepiej było być
Kłodą lub drzewem
Drzwiami do lasu
Samym lasem
Który nigdy nie słyszał
O Adolfie – taka gra komputerowa
W której buduje się obozy koncentracyjne
I strzela do ludzi
Różewicz też strzelał
O świcie i wieczorem
Zza drzewa i zza kuchennego stołu

[Gdy w oknie lasu...

_______

Adam Lizakowski, ur. 24 grudnia 1956 w Dzierżoniowie – polsko-amerykański poeta,
fotograf, tłumacz poezji amerykańskiej m.in. Walta Whitmana, W.C. Williamsa, Allena
Ginsberga, Langstona Hughesa, Carla Sandburga, także z angielskiego przełożył
ponad 50 wierszy chińskiego filozofa i poety Lao Tse oraz wiele wierszy Rumiego. Od
lat promotor kultury polskiej za granicą. Studiował na Uniwersytecie Northwestern,
gdzie uzyskał tytuł magistra w creative writing-poetry. Prowadzi warsztaty poetyckie
kreatywnego pisania poezji w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago. Jest
członkiem SPP od 1993.
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Gdy w oknie lasu
Gdy w oknie sypialni
Gdy w oknie oka
Matka jak poranne słońce
Wstała rozpalić ogień pod blachą
Ognisko domowe
Serc ogień
Gdy złamana wpół wysypywała
Popiół z popielnika
Gdy złamana wpół gładziła
Delikatnie biały obrus na stole
Gdy złamana wpół wlewała
Odwagę do serca większego od kieliszka

Mój Miłosz
Mój Miłosz pisał
Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać.
Komputery
Internet
Ipody
Telefony
gazety
Jeszcze bardziej nić przywiązania splatają.
Miasto, panorama, ludzie, migawki z dzieciństwa
Wrastają w człowieka jak paznokcie
Tkanka tłuszczowa
Trzecia niewidzialna ręka
Noga
Druga głowa
Druga para oczy
Serce
Cholesterol
Cukier
Nadwaga
Coraz bardziej z wiekiem jest tego się pozbyć.
Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać.
Komputery
110
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Internet
Ipady
Telefony
gazety
Jeszcze bardziej tę nić przywiązania splatają.
Mój Miłosz pisał
Zmieniał się język a my z nim razem.
Język mielący mąkę na chleb z ziaren
Pól prerii amerykańskich gdzie
Bosonogie indiańskie dzieci o lepkich
Palcach od krwi bizonów odeszły
Do ogrodów Chochisa lub Gitche Manitou
Ludzkość maluje
twarz
Oczy
Paznokcie
Rzęsy
Język cierpki owoc myśli trzymany
W pudełku gęby blokujący krzyk gardła
Zmienia się kreuje stwarza ciebie
Mnie
Nas
Kim jesteś, czym jesteście.
Mój Miłosz pisał
W samej poezji jest coś nieprzystojnego.
Styl wysoko
Niska kultura
Parada na wysokich szczudłach języka
Długich spółgłoskach krótkich samogłoskach
Poezja coś nieprzystojnego
Przybiera kształt wiejskiego płota
Wielkiego muru
Trudno go przeskoczyć
Ciepłem bucha jak ognisko
Kto przy nim ogrzeje ręce
Czyje palce wyjmą gorącego kartofla
Poezja szczudeł na metaforach
Nimi poeci chcą się wywyższać
Nieprzyzwoicie
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Nieprzystojnie
Nieetycznie
A język niegiętki, banalny wyuczony
W mieście z którego trudno uciec.
Nigdy od ciebie, miasto, nie mogłem odjechać.
Komputery
Internet
Ipady
Telefony
gazety
Jeszcze bardziej tę nić przywiązania splatają.
Żadna siekiera go nie odrąbie
Piła odetnie
Zmieniał się język czekał na
Swoje mięso codzienności
Gdy poezja tak nieprzystojna
Na paradzie pokrzywdzonych
Przez los, życie, państwa, systemy
Mogła jedynie zdobyć się na opis
Analizę, refleksję, interpretację
Nigdy nie uderzała jak błyskawica
Oświetlając to co na języku leży
Sercu, wątrobie, nerkach, sumieniu.

Moja Małgosia R.
ultra planta est o ukształtowanym umyśle
gęstym od wiedzy o kabale kulturze
krwiobiegu informacji w kamiennym
mieście XXI wieku korporacji
jest żarliwa jak piec w którym piecze
ciasto ze śliwkami lub sernik z rodzynkami
delikatna jak porcelanowa filiżanka do herbaty
trzyma ją jak halabardnik halabardę
jej pamięć iskrzy przenikliwością i polotem

112
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w sercu ma ogromne pokłady miłości – potencjał
lubi postawnych mężczyzn – na powitanie
zdejmują kapelusz całują w rękę podają
jej dłoń na schodach domyślnym dowcipem
intelekt nakłują jak strzykawka żyłę
olśnienie – źrenice – kobieta – korba
nie z tej ziemi o złotym sercu i oczach
jak brylanty carskiej korony kreacja
cudeńko – koliber co przysiada na krześle i
zrywa się szum wiatru w dolinach na Marsie
– śpiewa językiem z innej planety
rudowłosa jazzowa Kasandra
– nadchodzi czas kiedy nie badzie poezji
książek filozofów ludzkiej wrażliwości
oczy mam pełne łez i wykrzywione usta
moja Małgosia
jota w jotę – dzisiaj tylko wariaci głośno
mówią to co myślą – bez maskarady
Adam Lizakowski
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Alicja Patey-Grabowska
Matki bohaterów
Dlaczego nikt
nie pisze o matkach –
madonnach bólu
których synowie
w imię ideałów
idą na śmierć
Dlaczego nikt
nie pisze o matkach
przez krzyż
przygniecionych
które nie mogą strącić
kamieni łez
a krew synów
zamienić w promień?

Odejście Pisarza
Pamięci Janusza Krasińskiego
Odszedłeś
w mrok
Przeszłość
rozwarła kościste ramiona
Nie mogłeś zrzucić

114
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balastu wspomnień
Więzienne kraty
zniewoliły umysł
I tylko skok
w przepaść
dałby wolność
I wybrałeś
Po Tobie wyrwa
Książki
nie zapełnią pustki
Chociaż pisarza
nie dotyczy śmierć

Piję poranną kawę
Godzina 9.03
Piję poranną kawę
Drzewa za oknem szumią
Śpiewa ptak
Piję poranną kawę
Włączam telewizor
News
Tam wojna
Strzelają
Rżną
Błyskają maczety
Ryczą rakiety
Błysk
Huk
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Piję poranną kawę
Tu spokój
Cisza
Jak długo?
Spoglądam w okno
Chmury
za nimi czai się śmierć?
Nie tu
Piję poranną kawę
Oddycham z ulgą
Lecz w zakamarkach mózgu
Włącza się film
Komputer zabrzmi hałasem
Świst kul
Krzyk
Rozprute ciała domów
od eksplodujących bomb
Piję poranną kawę
Godzina dziewiąta trzy
Października 2014 r.
Alicja Patey-Grabowska
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Jan Krzysztof Piasecki
***
Kosy skaczą po łące za oknem
jeden w żółtym dziobie gałązkę nosi.
Krzewy w wiosennej zieleni
stoją wśród drzew nagich.
My w odległych wioskach
nasyceni wczorajszym aktem.
W nocy spadał samolot, bolało serce.
Może to już nie pora
jesień zamieniać w wiosnę?

Pierwsza majowa burza
Ziemia i powietrze
czekają na oczyszczenie.
I spada deszcz gwałtowny
grzmoty błyskawice
pierwsza majowa burza
z Zalesia słychać dzwony.
Potem gdy już zmierzchało
łąki nagle rozbłysły niespotykanym światłem
rozśpiewały się ptaki
w tartaku zagrała piła.
Iluminację zakryła chmura po horyzont
łąki gasły, noc zaczynała dzieło.
Zapach bzów
od jeziorek rechot żab
kukułka dzień żegnała
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chrabąszcz przemknął jak kula świszcząc koło ucha.
Nagle żaby umilkły
drzewa za dolną łąką stały w majestacie
blaknącej zieleni
i ptak się rozświergotał
wtórował mu drugi
żaby wznowiły koncert
i kukułka
wiatr nocny pieścił olbrzymią topolę
owiewał mi włosy, gdym chłonął ten wieczór.
Nocą burze krążyły daleko
pod niebem gwiaździstym śpiewał słowik.

Sikorki na przedwiośniu
Dziobią i dziobią. Już się mnie nie boją.
Wiedzą że jestem panem słoninek na sznurku
na czereśni i jabłoni.
Z góry taka dziobie albo wisi główką w dół, huśta się
uczepiona słoninki na sznurku i dziobie.
Dzisiaj trzy pokłóciły się o miejsce, fruwały,
stroszyły piórka, podlatywały.
Dzięcioł usiadł na gałęzi, podlatywał, próbował,
wreszcie się uwiesił, poszarpał słoninkę.
Ale się nie najadł, za trudna pozycja.
Wczoraj siwiutka malutka przyfrunęła.
Inny gatunek? Na zmianę pogody?
Skórki tylko zostały a one dziobią.
Sznurki same zostały. Dziobią powietrze.
W lodówce mam dwie słoninki.
W lodówce też dziobią, w nocy słyszę, spać nie mogę.
Co ja im jutro powieszę? Chyba kota.
Od rana dziobią w szybę.
Za oknem śnieg, roztopy, rozdzioby.
W głowie mi dziobie.
Oj, skończ się już ty zimne podlaskie przedwiośnie,
potrafisz ty wymęczyć, zadziobać.
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Spóźniona zima
Do połowy stycznia ni skrawka biel
oziminy stęsknione śniegu
wiatr dmuchał od października
suszył ziemię, nasze głowy stroskane, napinał nerwy
zaklął deszcz, wysychały studnie.
Wreszcie Atlantyk wysunął język na wschód
nad Wzgórzami ronił deszcze, mokry śnieg
co zaraz się topił.
Mnie nie oszukasz, myślałem
uderzysz nagle zimo.
Przecinałem las. „Opał, opał” warczała piła.
„Uważaj, uważaj” świstał wicher,
kładł podcięte drzewa nie tak jak chciałem
uskakiwałem ratując życie.
Dwunastego jeszcze ciąłem,
po szaro-zielonej łące zwoziłem drzewo do stodoły.
Uderzyła w połowie stycznia.
Śnieżyce, lekka odwilż
wiatr się uspokoił, jeszcze dosypało
drzewa stały jak w baśni oblepione śniegiem.
Wschód natarł wielkim mrozem
zdmuchnął z drzew śnieżny lukier
minus piętnaście, dwadzieścia
trzyma, trzyma, niech trzyma!
Palę w piecu, za oknem biała łąka, sarny pod lasem
skrzeczy ptak, świeci zimne słońce
lodowaty wiatr hula.
Mówią ludzie: dobrze że jesteś zimo
wymrozisz robaczki, wirusy
wystudzisz nam głowy
zahartujesz na przedwiośnie kapryśne.
Zima musi być.
Tylko róży pnącej nie okryłem
podmarznie jak co roku
okryta też przemarza
na wiosnę długie pędy mozolnie buduje
rzadko zakwita na Wzgórzach.
Jan Krzysztof Piasecki
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Barbara Rosiek
ooo
mogę już odejść
zwinę się jak kłębek
babcinej wełny
tylko ona kochała
jest ciepło
jest samotnie
tyle mogę jeszcze poznać
z bólem nie do wypowiedzenia
ooo
wiosenna śmierć jest zbyt okrutna
w bezsenną noc
niczym zachodzący księżyc
wyobrażam sobie kim jestem
trochę ogłupiała fizycznym bólem
lubię pisać
mając za przewodnika diabła
wtedy jest naprawdę doskonale
świeżo i pachnąco
małym piekiełkiem istnienia
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ooo
przeszłość zamiera w umyśle paranoika
wizja świata kończy się na bezludnej wyspie
gdzie już nie dopadnie miecz niesprawiedliwy
gdzie samotny przechodzeń
nie zawładnie
nie otruje
wiem kim jestem
twoim wyobrażeniem bezmiłośći
która wypala
poezję
ooo
noc cała przede mną
za mną sztylet w plecach
a może inna tajna broń
przeciwko sumieniu
kocham cięcie
perfekcyjne zadumane ciche
krew już nie odpływa
trup mój krzyczy w czarnej dziurze
nie spodziewam się już
tej głupiej miłości
która zabiera wszystko
Barbara Rosiek
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Krzysztof Rudziński
Podlaskie zaścianki
Te fantazje zaścianków, te Rutki z Jatkami,
jak skora wyobraźnia w takich Sędziwujach,
jaką prywatność miejsca w Żabikowie czują
osobiście Prywatnym, albo w Długim Kącie.
Jaki Pisk, te Kaziuki razem Konowały
czynią też Piotrowięta, albo Koce Basie.
Nie dosyć, że Sikory, jeszcze Pawłowięta
jeszcze Wojciechowięta przechowują w czasie.
Nie wystarczą Dzięcioły, jeszcze Dalsze Bliższe,
tamten Brzeg tu się widzi, razem z Dobrym Lasem.
Na śniadanie Twarogi, raz Lackie, raz Ruskie,
są Kołaki Kościelne, albo Porośl Kije.
Jaką w sobie malarskość Kossaki Borowe
przechowują Wądołki, przecież jeszcze Bućki.
Jak się krzewi to Krzewo wespół z Plebankami
i te Łapy Pluśniaki, Zawisty Nadbużne.
Ziewają sobie Mieczki a razem Ziemaki,
Poziemaki też Mieczki, Zaręby Warchoły
straszne, przecież dworują z nich Dworaki Staśki.
Tymiankowe są Bucie, Tymianki Adamów
kwitną na Białym Błocie. Dalej w Piętki gonią,
które jeszcze są Żebry. Wołają wesoło
ciągle Małe Podłatki i Paczuszki Duże.
Bujały nas Gniewosze, Bujały Mikosze,
a Gąsówka ma Skwarki, a Łopienie Jeże.
Znają Roszki swe Włodki, Koce swoje Schaby,
a Pałapus Szlachecki zna Jarząbkę Młodą.
Wkrótce Kobyła pójdzie przez Borki Kosiorki,
Księżopole Komory puste, takież Budki.
I ostatni zaścianek wolno, po cichutku
uwiezie w czas zaprzeszły jak Rozbity Kamień.
1 22
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Agnieszka Stabro
***
Pamiętasz? Siedzieliśmy wtedy na werandzie, schowani przed światem za
szarą ścianą deszczu. Malinowa herbata w starych kubeczkach, które przez lata starannie zapisywały linie papilarne naszych dłoni, parzyła przyjemnie
w usta, przywracając nas tym samym światu ginącemu za ogromnymi strugami deszczu. Po werandzie snuł się spokojnie i leniwie czas, zapach malin niczym kurz zalegał na krzesłach, na stole, wplątywał się we włosy, chował
w dłoniach, łagodnym obłokiem opadał na drewnianą, od lat zapadającą się
podłogę.
Pamiętasz? I chodziliśmy bosy po tej podłodze z malin i kąpaliśmy się
w strugach tego ciepłego deszczu i ty śmiałeś się tym niebem niebieskim i tymi obłokami pierzastymi i mówiłeś tymi łąkami kwiecistymi, tymi sadami białymi, tym słońcem ledwo co złotym.
Pamiętasz? Pokazywałeś mi świat tymi dłońmi srebrnymi, pełnymi
gwiazd tymi oczami, które skrywały nocne niebo pełne kosmicznego pyłu
i sierp księżyca nad jeziorem. I otulałeś mnie tymi ramionami pachnącymi dalekim światem i spaloną słońcem ziemią i zorzą polarną i mgłą znad pól i łąk
kwiecistych, wiosennych, radosnych.
Pamiętasz? I żegnałeś mnie tylko na chwilę, tylko na moment, różowym
niebem, pomarańczową tarczą słońca, zapachem morza, krzykiem mew, srebrzystym blaskiem na spokojnych, wieczornych falach.
W ciemnych, jesiennych moich oknach nikłe światełko wieczornej lampy,
nieśmiałej nadziei. Kiedy wrócisz, znów zakwitnie bez...
***
W złotym blasku świecy odbijają się na stole cienie czyjś rąk, jakieś tęsknoty i żale rozbijają się po czterech ścianach niepewności. Niektórym wydaje
się, że to zmarli przychodzą, kładą ręce na naszych głowach kiedy odpływamy
w krainę snu, siadają w kuchni, wciąż przechodzą korytarzem. Sznury, cienie,
pochody. Ci dalsi i ci bliżsi. Znani i nieznani. Zapomniani i wciąż rozpamiętywani. Idą, wciąż idą obok, przed, za nami, czasem prowadzą za ręce, jak dzieci, którym wciąż trzeba wskazywać drogę. W głębokiej ciszy słychać ledwie
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wyczuwalny ich krok. Ale mało kto wie, że to strach. Strach, który siedzi
w kuchni i przemyka korytarzem, który zasypia obok nas na poduszce. Obłaskawiony, udomowiony, przygarnięty. Strach, przed znalezieniem się po tamtej
stronie lustra, na drugim brzegu rzeki. Przed ciszą i śladami stóp na piasku.
Bardzo bliski, wciąż obok, jak najlepszy przyjaciel.
***
Na starych fotografiach pozostały tylko odciski cudzych palców.
Z czarno-białych tafli szkła ulepionych z powietrza, patrzą przed siebie twarze obce, zastygłe na wyblakłym od słońc papierze. Czas zatrzymany w gestach, spojrzeniach, papierosowym dymie, nie płynie dalej po jasnych szynach
nieuchronności, spowity w szarości minionych dni. Pamięć, jak czarna studnia,
nie zna jasnych promieni słońca. Z mgły wciąż wyłaniają się tylko kontury.

Pewnego razu w barze
Kiedy weszłam do środka, za barem siedział duch tego miasta. Siedział
tak sobie spokojnie popijając złociste piwo. Może z sokiem. I chyba nikt poza
mną go nie widział, nikt oprócz barmana, który rozmawiał z nim tak spokojnie, jakby ten był stałym gościem w owym lokalu. Kto wie, może nim był.
Zdziwiło mnie, że siedzi on tak tutaj spokojnie, żeby nie powiedzieć bezczynnie. Co więcej, wyglądało na to delektuje się wręcz swoim lenistwem, obserwując beztrosko i z zadumą jak czas leci, przepływając przez puste szklanki, przez niedomknięte okno, przez wciąż otwierane i zamykane drzwi.
Prześlizgiwał się miedzy słowami, wkradał w przecinki i kropki. Niektórym
wplątał się we włosy, czasami dosiadał się na chwile do czyjegoś stolika, by po
chwili płynąć dalej, niewidzialny dla nikogo.
Kiedy podniosłam oczy znad stołu, pełnego płatków róż, pachnącego
bzem, gwiazdy zaśmiały się, a księżyc pokiwał z uśmiechem głową. Duch tego miasta wstał spokojnie z krzesła. Czarny kapelusz zasłaniał mu twarz kiedy srebrzystymi rękoma płacił za wypite piwo. Potem wyszedł, jakby nigdy
nic. Srebrny pył unosił się jeszcze przez chwilę nad barem, po czym wyleciał
przez otwierane drzwi. Barmanowi powiedział, że jutro też tu będzie. „Będę
czekać” ― powiedziałam, zawieszając na niebie kolejną śmiejącą się gwiazdę.
Agnieszka Stabro
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Konrad Sutarski
Jakieś znaki
Jakieś znaki pojawiają się ostatnio na niebie
niby błyski meteorytów prześmigi jaskółek
by znowu znikać za niespokojnymi chmurami szorstkim
horyzontem
Ponoć ich wiele
Nie kołują nie krążą
może za wcześnie – nie czują jeszcze krwi ni padliny –
lecz prześlizgują się coraz śmielej
powarkując nieraz
Przemykają tak nad naszymi kruszejącymi głowami
nad popiskującymi z trwogi krzewami róż
– O jakże kwiaty wcześnie przeczuwają
zdarzenia wyraziste dla nas dopiero przed
zgonem
Kiedyś nadciągały świetliste komety
Przysłaniały nieboskłon długimi puszystymi ogonami
majestatycznie sunęły w takt głuchych tąpnięć ziemi
niczym wspaniały orszak królewski
pomorem oczyszczały ludy pożogą
zwiastując
że sprawiedliwe światy już blisko
Zatem człowiek w pokorze ręce wznosił w powróz skręcał
i biczując się raniąc
pełen szlochu
win swoich żałował
Jakże inne są te dzisiejsze znaki
Pytam syna czy widzi
lecz i on gwiazdy do nieba przykute dostrzega jedynie
– i to tylko w nocy –
Tymczasem są tuż gdzieś nad nami
przyczajone
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od ślizgu do ślizgu
wyrafinowane i mądre mechaniczną pamięcią robotów
pełne utajonej energii nagłej złości
Pewnie wstydzą się że brak im lisiego ogona głowy
bazyliszka
że królewska pompa nie dla nich stworzona
Dźwigając zamkniętą w kodzie tajemnicę losu
głuche na lament na słowa pokuty
nie wieszczą niczego

Drzewa mądrości
O – drzewa mądrości filozofie systemy tego świata
tyle w was wiecznej pamięci
zamykają się w niej myśli umęczonego globu sny nędzarzy
zapomnijcie zatem codziennych złowrogich snów
KAMIENI
którymi w siebie nawzajem ciskacie
może one nawet ziarnami kwarcu błyszczą wzlatując
i skrzydła czują pod kanciastą skorupą
aż wierzyć poczynają że rozpostrą je za chwilę
by skowronkiem zawisnąć nad polami
nad każdą drogą zakrążyć maćkiem-bocianem
szykują się tam w górze do zbawczego świergotu
próbują hymn wszechmiłości zaklekotać
krainy pobłogosławić w locie
- lecz spadają twarde i nagle oniemiałe
ranią zabijają
O – drzewa pełne mądrości
krążą w was soki podzielonej ziemi
rosą na liściach rozświetlają się co rano
lecz korzystają z nich głównie fanatycy tyrani
i systemy jedynej prawdy tworzą pod opieką waszego cienia
Tam pyszniąc się ową pieczą hasła nieomylności do pni
przyczepiają
i krucjaty rewolucje głosząc ludom przynoszą niedolę
wam natomiast świątynie wznoszą i pałace
– lecz za mało w nich ducha bądź nie dość materii
Na próżno astronomowie gwiazdy teleskopami uczenie
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rozgarniają metafizycy zręcznie przechwytują każdy
szmer kosmosu
tylko chmury wciąż na nowo pęcznieją westchnieniami i
ołowiem
a kurom trwoga wciska się pod łapy
O – drzewa mądrości tego świata
po cóż różniące was liście liturgicznych szat
Być może osiadło na nich pierze rajskich ptaków sierść
gronostajów może połyskują diademami promieni
wszechświata
jednak dzielą was na jasność i na mrok
i zbyt wiele jest tego światła
zaś jeszcze więcej jest czerni
Odłóżcie zatem insygnia – szamańską maskę krzyż i
czerwień na fladze
zakopcie je w ziemi
niech zanikną tam w jej ostrych kwasach lub poddadzą
się cichej opiece bakterii i pracowitych glizd
Raczej znak dajcie swoim wyznawcom
co skupiają się na brzegach powolnych Gangesów
zbijają w pochody pod wzniosłymi trybunami wszystkich
Kremlów wonne świątynie piotrowe zapełniają na piaskach
Sahar z twarzą zwróconą na jakiś tam wschód co tylko do
nich należy
i waszych czekają objawień
Znak im dajcie zatem – snem błyskawicą najlepszym zdaniem
z Koranu przemówień Lincolna i z Kapitału –
że skazani na wyłączność swoich przekonań okrutnie samotni
są w tych tłumach
Niech spojrzą wokół – żaden pies tam nie zabłądzi
i nawet komety z dala ich mijają
O – drzewa wszelkiej mądrości
jakże ułomne jesteście w swej wyłączności
i my kalecy jesteśmy wraz z wami
- przecież ptaki miejsc zacisznych nie znajdują –
Czemuż nie pozwalacie
by wiatry gałęzie przygięły do ziemi
i kołysząc nimi
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granice osobnych królestw zamazały
Cała prawda dopiero wtedy wniknie w was i w nas otoczy miękkim
puchem pustoszejącego dziś powietrza
morza zafalują najcieplejszymi prądami
a pod promieniami roziskrzonego słońca zmiękną rysy wszystkich
jeźdźców Apokalipsy
O drzewa wszelkiej niepewności
chciałbym natknąć się na was już w tym zjednoczeniu
więc wychodząc za rogatki miasta w którym więcej jest złej gry
i złorzeczeń niż nadziei
już nawet teraz
w każdym napotkanym lesie was poszukuję

W dniu pogrzebu Jana Pawła II
Widziałem widziałem jak cię zabijano
i jak potem prawie że z martwych wstawałeś
i krzyż nasz jak niosłeś widziałem
w Colosseum na Golgotę przez glob cały
Widziałem też miliony co szły do ciebie w pokorze
co sztandary niosły i święte obrazy
i modliły się z tobą w ciebie zapatrzone
by dzień później szargać coś ty błogosławił
by słowem i ogniem znów zaprzeczać tobie
Takie bywają losy wybrańców i tłumu
taki więc także był dotąd los świata
co gwałt i pompę uwielbia wznosi piedestały
zaś spośród kolorów purpurę raczej a nie biel wybiera
Czy życiem swoim i przedśmiertną męką
zdołałeś przekonać tłumy – kapłanów wszech wyznań a i polityków
co hołd ci właśnie składają
że głaz pojednania za tobą i jutro na szczyt dźwigać winni
wszak nie wystarczy że głaz ten znów się na dół stoczy
że drzewa załamywać konary deszcze szlochać będą
i nie wystarczy że ciebie ktoś świętym Syzyfem ogłosi
8 kwietnia 2005
Konrad Sutarski
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Bogdan Świecimski
Wyczekiwanie
napoczęta butelka
dwa kieliszki
w jednym na dnie wino
drugi pusty
a za drzwiami cisza
i coraz gęstsza mgła za oknem

Przetarty szlak
wyszła od niego spełniona
na rozgrzebanym tapczanie
zostawiła dziewczęce obawy
czerwoną różyczkę na prześcieradle
nazajutrz przyszła do szkoły
w czarnych rajstopach
i wyznała koleżankom że straciła cnotę
trochę bolało ale to nic
za pierwszym razem tak musiało być
otwarta na pokusy
stała się łupem
dyskotekowych łowców
znęconych jej urodą
i przetartym szlakiem
________

Wiersze pochodzą ze zbiorku parapoetyckiego W pół drogi do Nieba, wydanego
nakładem LSW w kwietniu 2015, z jego części zatytułowanej Ostatnie liryki.
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kochała się z nimi w różnych miejscach
najczęściej w gablocie lub w toalecie
potem w domu brała kąpiel
nakrywała głowę kołdrą i śniła o księciu z bajki
a rano jeśli nie musiała pójść do szkoły
ubierała lalki którymi nie zdążyła się nabawić

Żal
przedwcześnie zerwana
róża
w głębi
spłukiwanej wodą
spóźniony żal
plusk
zduszony żal
nienarodzonego

Po latach
rozstali się
i po latach spotkali
na imprezie
w oparach alkoholu
w narkotycznym zwidzie
dopiero nazajutrz go rozpoznała
szybko się ubrała
i poszła do siebie
do swych tęsknot i wspomnień
pigułek na sen
i kochanków
z których żaden nie sprostał
jej oczekiwaniom i temu
którego wciąż kochała
lecz na jego widok przechodziła na drugą stronę ulicy
bądź mijała go ze spuszczoną głową
został po niej zapach
1 30

PODGLĄD ― Kwartalnik literacki OW SPP

nr 2 • 201 5

Poezja
który sprzątaczka usunęła w pralce
ale tego w jego nozdrzach
nie udało się jej usunąć
nawet za dodatkową opłatą
― jeszcze długo go czuł
i długo wspominał tę
co wbrew jego woli
w trosce o swą karierę
wyrwała z korzeniami owoc ich miłości
a drugiego nie mogła zrodzić
ani z nim
ani z innym mężczyzną

W poszukiwaniu perły
miała piętnaście lat
gdy jej chłopak pozbawił ją dziewictwa
a trzy dni później
poderwał jej przyjaciółkę
długo nie mogła im zapomnieć zdrady
i długo mściła się za nią
podrywając kolegów byłego chłopaka
i kolejnych partnerów byłej przyjaciółki
z czasem się opamiętała
poślubiona dużo starszemu biznesmenowi
przez całe lata była mu wierna
aż ujrzała jego nowego kierowcę
pokochała go od pierwszego wejrzenia
i to tak gorąco że nie zważając na nic
uciekła z nim na niewielką wysepkę
gdzie nie mógł ich odnaleźć zdradzony mąż i szef
jej ukochany był młody i wytrwały w miłości
unosił ją nie tylko nad ziemię jak na początku mąż
ale także ponad obłoki i jeszcze wyżej
ku słońcu
[wzleciał z nią tak...
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wzleciał z nią tak wysoko
że zazdrosny Helios spalił ją na popiół
i za zgodą Posejdona rozrzucił po morzach
w nadziei że zrodzi wyjątkowe perły których był kolekcjonerem
Przedstawioną tu w zarysie historię
opowiedział w przybrzeżnej knajpie
młody poławiacz pereł który nazajutrz rano
wybrał się na połów i jak bohaterka jego opowieści
zaginął bez śladu

Syk węża
lubią czułe słówka
kochają kwiaty
uwielbiają prezenty
brzęk złotych monet
wprawia je w niebiański stan
a syk węża przeraża
― i przyciąga jak ćmę
ogień i światło lampy
jak somnambulika
księżyca blask

Credo
Niech etapowi mądrale gadają co chcą
― sprawa jest oczywista i prosta
mężczyzna wznosi dom i go broni
a kobieta go upiększa i ociepla
Jeśli zakłócamy ten porządek rzeczy
do domu wkrada się diabeł
i kusi kobietę do zdrady
a mężczyźnie wciska do ręki butelkę lub nóż
Tako rzecze siedemdziesięciolatek
Bogdan Świecimski
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Andrzej Chąciński

Aktorka
(fragmenty)
W tym czasie pracowałem i stawiałem pierwsze kroki na uniwersytecie. Kiedy
uczyłem się do egzaminu, poczułem zmianę mego samopoczucia. Osłabienie,
pocenie się i ból głowy. Zdając sobie sprawę, że to może być coś poważnego,
zgłosiłem się do doktora. Dyżurny lekarz skierował mnie na prześwietlenie.
Lekarka, która obejrzała zdjęcie, powiedziała, że dostanę zwolnienie z pracy
i skierowanie do sanatorium. Kończąc rozmowę dodała, że dobrze zrobiłem,
że zgłosiłem się do przychodni. Gdybym zgłosił się później, nie wiadomo, ile
czasu zajęłoby leczenie. Choroba tego rodzaju jest szczególnie niebezpieczna,
kiedy atakuje ludzi młodych.
Pod koniec miesiąca złapał mróz i pola pokryła warstwa śniegu. Z pobytu w sanatorium zapamiętałem dwóch lokatorów. Pana Władka, nalanego na
twarzy technika ze Śląska, i pana Stanisława. Na posiłki schodziliśmy do jadalni, znajdującej się w dolnej części budynku. Znalazłszy się w stołówce obserwowałem kuracjuszki, wychodzące z sali.
Osobą, którą udało mi się poznać, była Halszka D. z Bydgoszczy. Poznaliśmy się między korytarzem a poczekalnią. Ona wchodziła do środka, a ja wychodziłem ze stołówki. W chwili, kiedy się pokazała, zerknąłem w jej stronę.
W tym momencie spostrzegłem, że ona również spojrzała na mnie. Wtedy
pomyślałem, że muszę skorzystać z pierwszej sytuacji i jak najszybciej ją poznać. Na wieczorku zapoznawczym poprosiłem ją do tańca. Zatańczyliśmy
parę razy i poszliśmy na spacer ulicą wychodzącą na Krupówki.
Godzinę później poczuliśmy się, jakbyśmy już długo się znali. Na temat
tego kim jestem i czym się zajmuję, podczas pierwszego spaceru starałem się
nie wspominać. Od niej zaś dowiedziałem się, że jest aktorką. Parę minut później zaczęła mi opowiadać o stosunkach jakie panowały w jej teatrze, o współpracujących z nią reżyserach i koleżance, która podczas konfliktu, który wybuchł w zespole opowiedziała się po stronie dyrektora. Później opowiadała
mi o kolegach, z którymi w Bydgoszczy dzieli mieszkanie. A także o tym, że
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w celu powiększenia swoich zarobków robi w radiu „chałtury” i deklamuje
wiersze na akademiach.
Umówiliśmy się, że na następny spacer pójdziemy zaraz po śniadaniu,
i po dziesiątej wieczorem wróciliśmy do swoich pokojów.
Nazajutrz już przygotowana do wyjścia, przyszła do jadalni. Szybko coś
zjadłem i wyszliśmy na ulicę. Na Krupówkach poszliśmy w stronę stacji kolejki. Na razie na rozmowę nie mieliśmy ochoty. Ona szła, trzymając mnie za rękę, niewysoka, w spodniach narciarskich i sznurowanych butach. Idąc obok
niej, czułem się jakbym wiele razy brał udział w takich spacerach. W bufecie
przy stacji kolejki na Kasprowy napiliśmy się herbaty. Siedzieliśmy tam dość
długo za stołem. Ja coś mruknąłem, próbując w ten sposób rozpocząć rozmowę. Ona się poruszyła.
― Nie musisz nic mówić ― powiedziała. ― Jest dobrze tak jak jest.
Ścisnęła mi rękę i dodała:
― Ty mi pomożesz się tutaj odnaleźć. Razem będziemy walczyć o poprawę naszej sytuacji.
To, co Halszka opowiadała mi o znanych jej aktorach, wydawało mi się
bardzo interesujące. Między innymi to, co mówiła o swoich koleżankach.
O jednej mówiła, że jej powołaniem jest praca społeczna i że jest przekonana,
iż sztuka powinna poprawiać stosunki międzyludzkie, natomiast o innej, że
jest zdolna zrobić wszystko, żeby choćby na parę minut znaleźć się na scenie.
Nawet gdyby miała grać w tak zwanych„ogonach”. Była też taka, o której mówiła, że ma„samorodny talent”, ale kiedy na temat nowej sztuki jest organizowana dyskusja, nie potrafi powiedzieć niczego, co miałoby znaczenie. Była też
taka, o której opowiadała z prawdziwą zazdrością. Postawnej i przystojnej
dziewczynie, która karierę aktorki mogła zrobić w podobnym stopniu w filmie, co w teatrze. „Co z tego, że ma warunki?”, pytała. „Powinna opanować
warsztat i więcej pracować nad sobą. Powinna się kształcić. Pracować nad
dykcją i w ogóle nad sobą”.
Po paru spacerach i spotkaniach w kawiarniach poznałem już wszystkie
osoby, z którymi pracowała. Wszystko to odbywało się podczas spacerów lub
odpoczynków w barach lub kawiarniach.
Któregoś dnia kupiliśmy bilety i pojechaliśmy na Kasprowy. Na miejscu
było zimno, więc zamiast podziwiać góry, schowaliśmy się w jakimś barze.
Przez okno obserwowaliśmy narciarzy, którzy przypinali narty i przygotowywali się do zjeżdżania. Kiedy na nich patrzyłem, przyszło mi do głowy, że ja
również możliwość jazdy na nartach mógłbym wykorzystać. Parę dni później
wypożyczyłem narty i zacząłem zjeżdżać z niewysokiej górki. Kilka razy upadłem, ale po tygodniu nauki poczułem, że mógłbym zjechać z Antałówki.
W pewnej chwili, kiedy po jeździe na nartach wróciłem do pokoju, przyszło
mi do głowy, że po trzech tygodniach pobytu przestałem być przygnębionym
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chorobą pacjentem, a stałem się turystą, który rano zjeżdża z Kasprowego,
a po południu w towarzystwie spędza czas w kawiarni.
Trzy tygodnie później spakowaliśmy walizki i nocnym pociągiem wróciliśmy do Warszawy. Halszka na jeden dzień zatrzymała się u przyjaciółki. Pani
ta, która też była aktorką, pracowała w teatrze objazdowym. Zajmowała
mieszkanko w kamienicy, która została poważnie uszkodzona w czasie wojny.
Pokój był tak mały, że mieściły się w nim tylko łóżko, stolik oraz szafa na
ubrania. Podczas rozmowy co chwilę powtarzała:
― Najważniejsze, że mam mieszkanie! Czas spędzam w terenie, ale mam
dokąd wrócić!... Nie wyobrażasz sobie, ile musiałam się nachodzić zanim udało mi się dostać przydział!...
Nazajutrz odprowadziłem Halszkę na stację i umówiłem się, że przyjadę
do niej za dwa tygodnie. Do pracy jeszcze nie zacząłem chodzić. W przychodni pani doktor skierowała mnie na prześwietlenie i powiedziała, że wezwie
mnie na badanie. Na skierowaniu znalazłem notatkę, że prosi o wykonanie
prześwietlenia warstwowego.
Matka, kiedy mnie zobaczyła zaraz po przyjeździe, spojrzała na mnie
uważnie i powiedziała:
― Lepiej wyglądasz. Widać, pobyt dobrze ci zrobił. Przyjemnie spędziłeś
czas w górach?
― Jeździłem na nartach ― odrzekłem. ― Wypożyczyłem narty i nauczyłem się zjeżdżania. Dwa razy udało mi nawet zjechać z Kasprowego...
Opowiedziałem jej o warunkach, w jakich mieszkałem w Zakopanem
i dodałem, że na niedzielę gdzieś wyjadę, ponieważ mam zamiar zobaczyć się
z kolegą. Wiedziałem, że jeśli powiem, że jadę do dziewczyny, wystraszę ją.
Poza tym, gdybym jej powiedział, że Halszka jest aktorką, na pewno nie powstrzymałaby się od różnych pytań i podejrzeń. Zaczęłaby pytać:„kim jest?”,
„gdzie pracuje?” oraz „ile ma lat?”, i możliwe, że przy końcu nasza rozmowa
skończyłaby się nieprzyjemnie.
Do Bydgoszczy poleciałem samolotem. Z lotniska do centrum miasta
dojechałem autobusem, który spod każdego światła ruszał z takim hałasem,
jakby za chwilę miał się rozpaść. Siedząc przy oknie zastanawiałem się, co będę odczuwał, kiedy tam się znajdę. Miasto miałem już okazję poznać, bo kiedy byłem w wojsku spędziłem tam dwa miesiące. Nie miałem możliwości
obejrzenia miasta i jedynymi obiektami, które mogłem oglądać, był budynek
koszar i usytuowana w pobliżu dworca żołnierska stołówka. W jakim miejscu
znajduje się teatr, w którym pracowała Halszka, nie miałem pojęcia.
Kiedy wysiadłem z autobusu, który zatrzymał się przed biurem „Orbisu”, szybko znalazłem ulicę, przy której stał dom z jej mieszkaniem.
Umyłem ręce po podróży i wyszliśmy do restauracji. Po obiedzie zaczął
padać śnieg. W „Delikatesach” kupiliśmy jeszcze coś na kolację i z butelką wi-
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na wróciliśmy do domu. Po drodze Halszka pokazała mi budynek radia oraz ulicę biegnącą do teatru i powiedziała, że do domu wróci po jedenastej. Jeżeli mam
ochotę obejrzeć ją na scenie, to w kasie zostawi mi kartkę. Jej obecność na scenie
potrwa tylko kilka sekund, ale z teatru nie będzie mogła wyjść aż do końca przedstawienia. Odrzekłem, że przyjdę, ale zajmę miejsce w dalszym rzędzie, bo nie
chciałbym, żeby grała z uczuciem, że ją obserwuję. W domu trochę słuchaliśmy
muzyki z adaptera, po czym poszliśmy do łóżka. Zbudziło mnie zimno, panujące w pokoju. Po cichu wstałem i włożyłem do pieca kilka kawałków drzewa.
Podczas spaceru Halszka opowiadała mi o wydarzeniach, jakie miały
miejsce w jej teatrze, a ja przypominałem sobie dwa miesiące spędzone
w 1954 roku w Bydgoszczy.
Mieszkałem wtedy w koszarach dla żołnierzy, pełniących służbę wartowniczą przy budynkach sztabu i chodziłem na zajęcia kursu. Po zakończeniu
komendant zdecydował, że powinienem jeszcze na kilka dni zostać w Bydgoszczy. Zbliżało się święto 22 lipca i byłem potrzebny do pomocy przy dekorowaniu budynku sztabu i sali, w której odbędą się uroczystości. Podoficerowie, z którymi miałem wykonać dekoracje, mieszkali w kwaterach wynajętych
w mieście, a ja spałem w wojskowym hotelu. Wieczory spędzałem na czytaniu. Na to, żeby w mundurze pójść do kawiarni, brakowało mi odwagi. Nie
byłem pewny, czy nie naruszyłbym jakiegoś punktu regulaminu, a także nie
wiedziałem, czy nie stałbym się obiektem spojrzeń rzucanych na sali. Słowem,
czułem, że jako żołnierz jestem kimś obcym w tym mieście.
Sztuka, w której Halszka grała dużą rolę, nosiła tytuł „Intryga i miłość”.
Z tego, co mówiły osoby występujące na scenie, niewiele słyszałem. Jednak
z miejsca, które zajmowałem byłem zadowolony, bo mogłem wzrokiem objąć
nie tylko scenę ale także salę. To pozwalało mi się zorientować, co podczas
przedstawienia działo się w całym teatrze.
Do Warszawy wróciłem zimnym i zapchanym pociągiem. W przychodni
pani doktor powiedziała, że nowy wyjazd do Zakopanego nie będzie konieczny. Muszę zażywać lekarstwa i co dwa miesiące zgłaszać się na kontrolę.
Dwa tygodnie później znowu pojechałem na nasze następne spotkanie.
Halszka powiedziała, że będzie zmuszona zostawić mnie samego, ponieważ
ma nagranie w radiu. Będzie czytać wiersze francuskiej poetki Minou Druet.
Odprowadziłem ją do radia i prawie godzinę chodziłem po mieście. Patrząc
na budynek radia, myślałem o tym, co od Halszki usłyszałem na temat jej znajomej. Nie wiadomo, co podczas tamtego wieczoru działo się w jej mieszkaniu, ale kiedy ona oraz jej przyjaciel znaleźli się w szpitalu, lekarzom udało się
uratować tylko jego. Nie wiedziałem, co o tej tragedii myśleć.
Wieczorem Halszka opowiadała mi o sobie. A podczas mojego czwartego pobytu w Bydgoszczy powiedziała, że była w Krakowie i spotkała człowieka, bez którego nie byłaby tym, kim jest obecnie.
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― Zdradziłam cię ― powiedziała.― Byłam z nim parę lat, ale odbiła mi
go żona reżysera. Ostatnio przysłał kartkę z pytaniem, kiedy wpadnę do Krakowa. Ponieważ w teatrze miałam parę dni wolnego, pojechałam. Wydarzyło
się to, co musiało się wydarzyć. I wiedziałam, że muszę ci się do tego przyznać.
Nie pamiętam jaka na to, co usłyszałem, była moja reakcja. Możliwe, że
powiedziałem: „nie przejmuj się” czy coś podobnego. Do spraw tego rodzaju
nie przywiązywałem wielkiego znaczenia. Poza tym przyszło mi do głowy, że
to nie ja zostałem przez nią zdradzony, a to ona zdradzała go ze mną, kiedy
poznaliśmy się w górach.
Po tym wydarzeniu nasza znajomość zmieniła charakter. Jednak dalej co
miesiąc jeździłem do Bydgoszczy. Spędziliśmy jeszcze parę ważnych wieczorów. Do ostatniego widzenia doszło, kiedy przyjechała do Warszawy. Zatrzymała się u przyjaciółki. Siedziałem z nimi, słuchałem, jak rozmawiają o zawodowych sprawach. W pewnej chwili poczułem, że byłyby zadowolone,
gdybym zostawił je same. Pożegnałem się i pojechałem do siebie. Następnego
dnia odprowadziłem ją na dworzec. Pożegnaliśmy się i przestaliśmy się widywać.
7.02.1015
Andrzej Chąciński
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Krzysztof Beśka

Krypta Hindenburga
(fragment)
Joanna Klose nie chciała, by zabójcę jej rodaków zabrała ze sobą miejscowa
policja. Któryś ze starszych stopniem funkcjonariuszy wdał się z nią nawet
w dyskusję, przywoływał jakieś przepisy. Ale ona nie miała zamiaru go słuchać. I postawiła na swoim.
Ostatecznie umówili się nazajutrz w komendzie wojewódzkiej, w gabinecie nadkomisarza Stawskiego, aby dopełnić wszelkich formalności. Potem razem ze swoim partnerem zaprowadziła więźnia do samochodu. Wszystko wyglądało na fachową robotę: więzień był skuty, jego rana opatrzona, a Böhme
chronił głowę Nejmana podczas umieszczania go w samochodzie.
Ericha Schwarza, któremu Nejman na szczęście nie zdążył nic zrobić, nie
licząc kilku guzów, pogotowie zabrało do szpitala na obserwację. Staruszek
był bowiem bardzo wystraszony, miał problemy z krążeniem i oddychaniem.
Joanna siadła za kierownicą samochodu. Trzasnęły zamykane drzwi.
– Wiedziałam. Wiedziałam, że skądś go znam – mruknęła pod nosem,
przekręcając kluczyk w stacyjce. – Monitoring to jednak dobra rzecz.
Ruszyli.
– Nic nie rozumiem. Zupełnie nic – nie przestawał powtarzać Tomasz
Horn. – Dlaczego ty to robiłeś, człowieku?
Siedzący obok niego Nejman milczał. Odkąd został zdekonspirowany
i pojmany, skutecznie udawało mu się unikać także wzroku znajomego. Horn
zaś jakoś ochłonął i od czasu do czasu instruował policjantkę, jak ma jechać.
Głowę zaprzątały mu jednak inne myśli i inne pytania, których pozbyć się
nie potrafił:
– Dlaczego?!
– Bo to jest moja praca. – Były oficer GROM-u spojrzał w boczną szybę
na śpiące przedmieście. – Co ja mam ci powiedzieć?
– Wszystko. Od początku.
Żołnierz westchnął.
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– Początku tej sprawy – zaczął – trzeba szukać dość daleko, bo aż w 1940
roku. Wtedy to właśnie, w czerwcu, Niemcy utworzyli nową jednostkę wojskową, składającą się z więźniów skazanych za kłusownictwo…
Horn zauważył, że także Joanna, skupiona na prowadzeniu auta, nieznacznie przechyliła głowę, aby lepiej słyszeć.
– Później zaczęli do nich dołączać ludzie skazani także i za inne, dużo
cięższe przestępstwa. Twórcą jednostki i jej pierwszym dowódcą został niejaki Oskar Dirlewanger, esesman, psychopata, mający na koncie wyrok za gwałt
na nieletniej.
Joanna gwałtownie kopnęła hamulec, auto stanęło dęba, aż siedzący z tyłu mężczyźni uderzyli czołami o zagłówki przednich foteli.
– Myślisz, że mnie tym wzruszysz?! – ryknęła, odwróciwszy się; w jej
oczach znać było autentyczny gniew. – Co to za jakaś pierdolona lekcja historii? I kim jesteś, by mi jej udzielać?
– Nikim. Jestem nikim. Wiem to. – Nejman wzruszył ramionami.
– Kropnę cię tu i teraz bez mrugnięcia okiem i nikt mi nic za to nie zrobi! W raporcie napiszę, że stało się to podczas próby ucieczki. Standard. Dla
mnie to tyle co splunąć. Oficjalnie nie ma tu ani ciebie, ani mnie.
Patrzył na nią nieporuszony. Pewnie nie takich gróźb i nie w takim wykonaniu już słuchał.
Z kolei Horn nigdy nie widział tej dziewczyny w podobnym stanie.
Z drugiej strony znali się przecież zaledwie kilka dni.
– Ja jednak chciałbym posłuchać – rzekł twardo, ale ze spokojem, choć
serce w piersiach waliło mu jak oszalałe.
Dziewczyna odwróciła się równie gwałtownie jak wcześniej. Splotła ręce
na piersiach, przez co wyglądała teraz jak obrażona nastolatka.
– To i tak niczego nie zmieni – burknęła. – Ale proszę bardzo. Mamy
mnóstwo czasu.
Minęła długa chwila, nim Nejman zaczął mówić dalej:
– Trzydziesta szósta dywizja grenadierów SS zaczęła swoją niechlubną
karierę od zbrodni wojennych dokonanych na tyłach frontu wschodniego. Palono, grabiono, gwałcono kobiety i mordowano wszystkich, bez wyjątku. Gdy
więc 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie wybuchło powstanie, dowództwo
wojsk niemieckich nie miało wątpliwości, kogo skierować na ulice zbuntowanego miasta. Współpracując z oddziałami policji dowodzonymi przez Heinza
Reinefartha, dirlewangerowcy zapisali jedną z najkrwawszych kart w historii
powstania podczas pamiętnej rzezi Woli, w wyniku której śmierć poniosło blisko sześćdziesiąt pięć tysięcy warszawiaków… Ludzie Dirlewangera z wyjąt-
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kowym okrucieństwem mordowali, pacyfikowali szpitale, zabijając pacjentów
i personel. Podobnie było w innych dzielnicach: na Starym Mieście, Powiślu
i Czerniakowie.
Lech przerwał. Oddychał ciężko. Stojący wciąż na poboczu samochód,
w którym siedzieli, minęło kilka taksówek.
Po chwili mówił dalej:
– Kiedy zakończyła się wojna, podobnie jak w przypadku wszystkich niemieckich formacji, część dywizji została pojmana przez Armię Czerwoną, inni zaś poddali się Amerykanom. Problem w tym, że zbrodniarze ci nie stanęli
nigdy przed polskim sądem za to, co zrobili w Warszawie. Wszyscy żyli sobie
spokojnie w Niemczech lub wyemigrowali do innych krajów Europy lub nawet poza nią. Sytuacja zmieniła się w maju 2008 roku.
– Co się wtedy stało? – zapytał Horn.
– Austriacki Czerwony Krzyż przekazał nam nieznane dokumenty, które
zawierały nazwiska, a także adresy blisko dziewięćdziesięciu byłych członków
oddziału. Wkrótce okazało się też, że dziewięciu z nich nadal żyje i mieszka
w Niemczech. Instytut Pamięci Narodowej wszczął śledztwo, którego celem
było postawieniem tych ludzi przed polskim sądem. Mało kto wie bowiem, że
za pacyfikację powstania skazano po wojnie zaledwie cztery osoby. Cztery!
Śledztwo jednak ślimaczyło się, zaczęto robić trudności, wreszcie stanęło
w martwym punkcie. Aż do momentu, gdy sprawą zainteresowała się specjalna, nowo utworzona, tajna komórka. To właśnie ci ludzie zwrócili się między
innymi do mnie, człowieka skazanego na wegetację, którego, jako kaleki, nie
chciała już polska armia. Wiedzieli, co potrafię.
– Żałosne – mruknęła Joanna.
– Dałem tego wiele razy przykład w Iraku i Afganistanie, wcześniej na
Haiti i w Bośni – wymieniał z dumą Nejman. – Kilka tygodni temu dostałem
wiadomość, że dwóch byłych członków oddziału kryminalistów Dirlewangera, którzy po wojnie, co oczywiste, zmienili nazwiska, ale których udało się namierzyć, będzie w Polsce. Na zwyczajnej wycieczce autokarowej.
– Dwóch? – odezwała się milcząca dotąd Joanna. – Prochnov, Miehlke,
Schwarz?
– W Malborku miał zginąć Schwarz – wyjaśnił Nejman. – Być może komisja lekarska miała rację, wysyłając mnie na zieloną trawkę. Gdybyśmy spotkali się półtora roku temu, pewnie nie dałbym się tak szybko załatwić. Tym
bardziej kobiecie.
Klose aż otworzyła usta. Horn widział to dokładnie we wstecznym lusterku. Ale nic nie powiedziała. Tylko przekręciła kluczyk w stacyjce.
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Po chwili jechali dalej. Lekcja historii była zakończona.
– To wszystko – powiedział Nejman, patrząc na Horna. – Chciałeś wyjaśnienia, dostałeś je.
Było wpół do drugiej w nocy, gdy zatrzymali się przed bramą aresztu
śledczego przy alei Piłsudskiego. Tu miał zostać na noc aresztowany.
Joanna bez słowa opuściła auto, zniknęła w drzwiach aresztu. Horn nie
wytrzymał długo – również opuścił wóz. Kilka chwil chodził wzdłuż auta
z rękami w kieszeniach. W pewnej chwili jego uwagę coś przykuło.
Nie wierzę – pomyślał. To przypadek albo… A jeśli to prowokacja i ktoś
pociągnie z więziennej wieżyczki serią z kałacha?
Teraz to on działał jak w transie: otworzył drzwi kierowcy, zgarnął leżący
na siedzeniu kluczyk od kajdanek i kazał wyjść Nejmanowi, po czym go
rozkuł.
– Jak ona powiedziała? Oficjalnie nie ma tu ani ciebie, ani mnie?
– Chyba tak – bąknął Nejman. – A ty?
– Co?
– Jesteś pewien?
– Jestem. Dasz sobie radę? Mieszkanie pewnie będzie spalone.
– Nie z takich obsesji się wychodziło.
– Nie zazdroszczę ci.
– Dzięki, Tomek.
Po chwili cień utykającego mężczyzny rozpłynął się w ciemnościach.
Gdzieś blisko odezwał się pierwszy ptak. Horn zajął swoje wcześniejsze
miejsce, zatrzasnął drzwiczki samochodu. Twarz mu płonęła. Jednak serce biło teraz spokojnie.
Krzysztof Beśka
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Michał Jagiełło

Tragedia w Żabiej Białczańskiej
Zdarzyło się to 85 lat temu, ale warto opowiedzieć o tym wypadku choćby
w największym skrócie. W poniedziałek 14 kwietnia 1930 r. Stefan Bernadzikiewicz, Zbigniew Gieysztor, Antoni Kenar i Wiesław Stanisławski wyszli
o 7.00 ze schroniska w Roztoce z zamiarem pierwszego wejścia zimowego na
Żabi Szczyt Wyżni. Pogoda zapowiadała się dobra, liczyli zatem, że zajmie im
to tylko kilka godzin. Nie zabrali z sobą ani maszynki spirytusowej, ani nawet
latarek. Ale nie dotarli na noc do swoich łóżek. Dopiero nazajutrz, we wtorek
15 kwietnia około 15.00 – jak zanotowano w Księdze wypraw TOPR - Wiesław
i Antek pierwsi dowlekli się do Roztoki, pół godziny za nimi przyszedł Stefan. Tylko Zbigniew wciąż nie nadchodził. Zawiadomiono telefonicznie TOPR.
Około 17.00 – pisze naczelnik – prosiliśmy gospodarza schroniska, żeby wyszedł naprzeciw. Zaraz też Andrzej Krzeptowski i Maryna Budzówna, jego
późniejsza żona, zebrali się do drogi z termosem i jedzeniem. Tuż nad progiem doliny Żabich Stawów Białczańskich, nad potokiem, znaleźli martwego
taternika. Jego zamarznięte ciało ratownicy pod kierownictwem Józef Oppenheima znieśli w środę 16 kwietnia.
Wspomnijmy, że Zbigniew Gieysztor (1903-1930) mimo niedowładu trzech
palców lewej ręki (wskutek postrzału w maju 1926 podczas walk w Warszawie) wspinał
się w Tatrach od 1928... – jak czytamy w jego biogramie [1].
Jeszcze w schronisku trzej taternicy sporządzili protokół uwiarygodniony
swoimi podpisami. Wybrane fragmenty: Rano – w poniedziałek – dość dobra pogoda zmieniła się w huragan około godziny 2 czy 3 po południu. Już w czasie burzy schodziliśmy ze szczytu Żabiego Szczytu Wyżniego granią na Przełęcz pod Młynarzem. Zjazd
na zlodowaciałych linach z uskoku grani zajął nam tak dużo czasu, że obawiając się nocy, poczęliśmy schodzić wprost ku dolinie Żabich Stawów Białczańskich. Urwisko, ponad
które zeszliśmy i noc, zmusiły nas do pozostania i biwakowania w śniegu. Siedzieliśmy od
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godziny 7 min 40 wieczorem do 4 min 30 rano. Głód, przemarznięcie (siedzieliśmy zupełnie przemoczeni), zmęczenie i odmrożenie nóg wyczerpały nas tak dalece, że dokończenie
grani (normalnie około 1 godziny) zajęło nam czas aż do 1 po południu. O tej godzinie zeszliśmy do żlebu z Przełęczy pod Młynarzem. Tu rozwiązaliśmy się i już każdy na własną rękę ratował gasnące z wyczerpania życie. Zygmunt szedł na końcu, [...] powiedział,
że sobie powoli będzie schodził (po owym noclegu śp. p. Gieysztor czuł się najlepiej z nas
czterech)... [2].
Redakcja „Taternika” opatrzyła te wyjaśnienia komentarzem, w którym
znalazło się stwierdzenie: Nie ulega zatem żadnej wątpliwości, iż czterej taternicy, zaskoczeni na grani przez niepogodę i zmuszeni do biwaku w warunkach, które dla nich były nowością, załamali się psychicznie pod działaniem zimowej grozy Tatr. Tym tylko można wytłumaczyć po raz pierwszy bodaj w dziejach taternictwa zdarzające się popadnięcie
uczestników wycieczki w rozsypkę (na Przełęczy pod Młynarzem). Tym tylko można również wytłumaczyć tak późne zatroszczenie się o los pozostawionego towarzysza. Podstawowym błędem czwórki wspinaczy było niedocenienie zimowych warunków
panujących w górach, co pociągnęło za sobą szereg następnych błędów: od
zbyt późnego wyjścia ze schroniska (powinni to byli zrobić 2-3 godziny wcześniej), przez brak urządzenia do zagotowania wody i zbyt skąpy prowiant, aż
po niepotrzebne zejście z grani w ścianę, co było trudniejsze niż grań. Jakby
tego było mało, na biwaku nie zdjęli butów, co spowodowało u wszystkich uczestników wyprawy dotkliwe odmrożenia nóg [3].
Wypadek był głośny, nic zatem dziwnego, że omówiła go Wanda GentilTippenhauer w swoim rękopiśmiennym „SOS w Tatrach”. Pisała ona, że czterech młodych wspinaczy chciało wykorzystać wielkanocne wakacje celem dokonania
emocjonujących zimowych wspinaczek. Lekceważąc sobie zimowe warunki w górach jak
i stan pogody, wyruszyli rankiem ze schroniska z Roztoce nieodpowiednio ubrani i z jedną
kromką chleba w kieszeni, licząc, że wrócą wieczorem na kolację [...] Mimo marnej pogody, podniesieni młodzieńczym ferworem i grubą nieznajomością zimowych trudności, dla odmiany szli, obchodząc dolinę Żabich Stawów Białczańskich okrężną drogą na Żabi Szczyt
Wyżni. Zapadali się po kolana w śniegu.
Zanotowała też, że Józef z Marią brnąc w zaspach śnieżnych po kolana, na wyżnim progu Doliny Żabich Stawów Białczańskich, przy potoku znaleźli trupa Gieysztora. Pozostawiony bez towarzyszy, u kresu sił widocznie ukląkł nad wodą, chcąc przełknąć
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parę łyków dla pokrzepienia. Tkwił głową w wodzie, bez życia. Zemdlał czy obsunął się
i z braku sił pozostał tak na wieki. W ogromie białej doliny – nikła i bez znaczenia, szara i ledwie widoczna z daleka plamka – leżał uosabiając nikłość człowieka wobec ogromu
górskiego świata. Na plecach tkwił, przygniatając go jeszcze do ziemi naładowany żelastwem haków i młotków plecak, i ciężka jak ołów, przemoczona i zamarznięta na kamień
lina.
Według cytowanej autorki, Oppenheim nie taił słów zdziwienia, iż trzej młodzi
taternicy mogli tak nieopatrznie pozostawić samego towarzysza w górach. Widział stan wyczerpania młodych, niedoświadczonych i lekkomyślnych wspinaczy. Znał głupie, młodzieńcze taternickie ambicje, które wyprowadziły ich w góry wbrew wszelkiej rozwadze. Rozumiał ich przeżycia zimową porą na grani i stan umysłowej aberracji, wynikającej
z krańcowego wyczerpania, w jakim się znaleźli po nocnym biwaku. Lecz sam wspinacz
i doświadczony taternik zimowy nie mógł wybaczyć faktu pozostawienia towarzysza na pastwę losu. Gdyby trzymali się razem, kto wie, a raczej prawie z całą pewnością Gieysztor
byłby przy życiu! Najcięższe mieli za sobą. Byli blisko schronienia i ludzi. Uparcie tłumaczyli się Oppenheimowi, że Gieysztor był najmniej z nich wyczerpany, że kiedy odwrócili
się, oglądając się za nim po raz ostatni, kiwał im tylko ręką z daleka dając znak, że idzie.
Zemdlał czy obsunął się do potoku ze zmęczenia dopiero przy nachyleniu celem zaczerpnięcia wody. Gdyby choć jeden z towarzyszy pozostał przy nim, byłby go z wody wyciągnął
i posłał drugich po pomoc. A tak... [4].
Bolesław Chwaściński w swoim opracowaniu Z dziejów taternictwa rozważał po latach: Na uczestników wyprawy padł cień. Choć gdyby nie poszli w rozsypkę, nie
zmieniłoby to biegu rzeczy, jednakże złamali podstawową zasadę każdej wyprawy – nierozdzielanie się od początku do końca [5].
Zauważmy, że to mocne zdanie trzech taterników: Tu rozwiązaliśmy się i już
każdy na własną rękę ratował gasnące z wyczerpania życie - można traktować nie tylko w kategoriach technicznych, ale i metaforycznych. Z chwilą zwinięcia lin
asekuracyjnych nasi taternicy przestali być czteroosobowym zespołem działającym w górach, wspierającym się wzajemnie fizycznie i psychicznie. Nie wiemy, co naprawdę działo się nad stawem. Czy któryś z tej czwórki głośno rzekł,
że skoro nie ma już przed nimi wspinaczkowych trudności – każdy schodzi
swoim tempem, nie oglądając się na pozostałych? Czy Zbigniew czuł, że słabnie, ale wstydził się o tym powiedzieć? Być może Zbigniewa nic nie mogło
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uratować. Ale nawet gdyby zmarł w obecności któregoś z kolegów-partnerów,
czulibyśmy się dziś lepiej – opowiadając o tym dramacie. Mielibyśmy bowiem
dowód na to, że próbowano mu pomóc podejmując np. decyzję: jeden z nas
zostaje przy słabnącym, a dwaj idą do schroniska po pomoc. Ja nie osądzam.
To tylko refleksja nad tym, na jakie próby wystawia się każdy z nas, wchodzących w ten wspaniały krajobraz – w góry.
Michał Jagiełło
Fragment powyższy ma się znaleźć w 9., poszerzonej i zaktualizowanej książce Wołanie w górach. Wypadki i akcje ratunkowe w Tatrach, planowanej w Wydawnictwie Iskry na
początek 2017 r.

Przypisy
1. Gieysztor Zbigniew, w: Z. Radwańska-Paryska, W. H. Paryski, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995, s. 330.
2. Stanisławski W., Bernadzikiewicz T., Kenar A., Protokół, w: Redakcja, Wypadek w Dolinie Żabich Stawów Białczańskich, „Taternik” 1930, z. 2, s. 34.
3. Redakcja, Wypadek w Dolinie Żabich Stawów Białczańskich, s. 34-36. Por. (Ts),
Śmierć turysty w Tatrach z wyczerpania, Ilustrowany Kurier Codzienny” 1930,
nr 103. Por. także J. Kurek, Księga Tatr wtóra, Kraków 1978.
4. Gentil-Tippenhauer W., SOS w Tatrach, Archiwum Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem. Por. także, W. Gentil-Tippenhauer, S. Zieliński, W stronę
Pysznej. Tatry, narty i ludzie, Warszawa 1961, s. 185-187; następne wydania
firmuje tylko sam S. Zieliński.
5. Chwaściński B., Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach, wyd. 2, Warszawa
1988, s. 181.
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Wiesława Oramus

Przemiany humorów
Y korzystali z obowiązujących wtedy, aczkolwiek niepisanych, praw przyjmowania gości jak szczęścia spadającego na dom, spływającej łaski, wyróżnienia
przez nawiedzających, otwierania dla nich spiżarni, gościnnych pokoi –
z uśmiechem. Niepisanym prawem było jednak przestrzeganie pewnych godzin, pewnych zwyczajów domowych, rytuałów wchodzenia w prywatną
przestrzeń, jednak w jakiś sposób, też dzięki niepisanym prawom, ograniczoną do tej, do której wprowadzali gospodarze.
X przyjęli ich pierwszy raz, respektując te prawa, z uśmiechem, szeroko
rozwartymi ramionami, chociaż pojawili się w niedzielę rano. Na szczęście –
to była wyjątkowa sytuacja – mieli jeden pokój, do którego można było wprowadzić bez konieczności przepraszania za niezasłane łóżko, walające się
przedmioty, nieprzeznaczone do pokazywania obcym.
Bo byli obcy, bo byli wtedy w systemie zależności, z korzyścią dla Y. To
bardzo komplikowało relacje i przestrzeganie niepisanych praw. Budziło też
zdumienie, takie odbierające mowę. Od pierwszego wejścia, gdy zamiast
usiąść na wskazanym miejscu, w pokoju do tego przeznaczonym i siedzieć,
ewentualnie o wskazanie łazienki poprosić, zapragnęli obejrzeć całość, zajrzeć
do każdego pomieszczenia, ocenić. Żona Y weszła do kuchni, usiadła przy
stoliku, co źle wpłynęło na proces parzenia kawy i herbaty, i kosztowało X
utratę dwóch filiżanek, zalanie podłogi, poparzenie palców. A przede wszystkim zalanie notatek, których nie zdążyła usunąć ze stołu przed wejściem Y.
Żona Y zainteresowała się nimi, zaczęła przeglądać, co początkowo wprawiło
X w stan niemal stuporu – bo było niepisanym prawem w tym domu, że do
notatek nikt nie tylko nie zagląda, ale nie ośmieli się choćby rzucić okiem.
I właśnie te notatki stały się punktem zapalnym w relacjach. Bo X mogła
już, ze względu na męża będącego wtedy w systemie podległości wobec Y,
przyjąć w milczeniu łamanie wszystkich niepisanych norm, czyli to poruszanie się po całym domu, odwiedzanie przed północą i w świąteczne poranki,
zaglądanie do przysłowiowych garów, ocenianie strojów, zasobów szaf, relacji
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między X, stopnia ich miłości, prośby o nieliczne przepisy kulinarne, które
znała, o tyle nigdy nie zaakceptowała zaglądania do notatek. A miała je na tym
stole, bo okazało się, że był najlepiej przystosowany do jej wzrostu, kręgosłupa, stał tak, by odcinać od świata, nie wychodził ani na parking, ani na śmietnik. Do tego okno zasłaniały drzewa jarzębiny i głogów, z usypanego trawnika przed sąsiednim budynkiem wtapiały się w tło wszystkie możliwe, nawet
nieznane z nazwy, krzewy, japońskie wiśnie, magnolie, forsycje i róże. Czasami
tworzyły żywy impresjonistyczny obraz, co było ważne, gdy odrywała wzrok
od książek, notatek, gdy zanurzona w abstrakcji słów, koncepcjach lingwistycznych, konstrukcji świata z układanek ze słów, odpoczywała, patrząc na
żywe pejzaże za oknem, albo księżyc, albo wschód czy zachód słońca w abstrakcjach chmur.
Kuchnia była bardziej kuchnią z nazwy, bo obiady jadali w stołówce,
a poza tym to bardziej pan X lubił coś tam pichcić. Dla pani Y było to jednak
„królestwo pani X” i przy każdej wizycie powtarzała jak klepankę „no to... zostawimy panów i pójdziemy do twojego królestwa”.
Kiedy Y zapraszali ich do siebie, było wiadomo, że będzie to pobyt
w „królestwie pani Y”, przy stoliku kuchennym, czymś w rodzaju biurka, na
którym stała maszyna do szycia, leżały kłębki nici, szydełka, pudełka, słoiki,
puzderka, włóczki.
Panowie dyskutowali o bardzo ważnych męskich sprawach, projektach,
obliczeniach. Czasami prosili o jeszcze dzbanek kawy, czasami o jeszcze odrobinę tych pysznych ciastek albo kanapek.
Pan Y lubił jednak również konwersacje towarzyskie, chociaż na poły
naukowe, na poły żartobliwe, codzienne. Lubił „schodzić z chmur” do kobiet,
do ich świata, gdy już skończyli omawiać „swoje sprawy”.
Kiedyś wszedł nawet tak niespodziewanie i, jak to miał w zwyczaju, zerknął na notatki i zaczął się śmiać. – Język komunikowania według twórców
interakcjonizmu symbolicznego? Kobieta czymś takim się zajmuje?
Wyjaśniła mu, że do własnej pracy, nad własnymi tekstami, dla szlifowania warsztatu poszerza wiedzę o języku. – Nie wszystko Muzy podyktują.
A może... podyktują komuś, kto słyszał o interakcjonizmie symbolicznym?
Rozśmieszyło go to jeszcze bardziej, stwierdził, że takie zajęcie może kobiecie zaszkodzić, przede wszystkim jej zdrowiu, zdolności do prokreacji...
A najbardziej podobają mu się wypowiedzi Weiningera, który to twierdził, że
nadmiar zajęć intelektualnych u kobiet może spowodować tworzenie się waporów, czyli humorów, czyli zepsucia się płynów organicznych, w tym żółci...
Kobieta zaczyna chorować, popadać w różne zaburzenia psychiczne. Bo prze-
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cież wiadomo, że kobieta stworzona jest do czysto biologicznych funkcji
i prac bardzo konkretnych. Najlepiej czuje się, zajmując się domem, układając
ubrania w szafie, szyjąc, haftując.
Wyjaśniła mu, że wie, co to są humory, zabrała notatki i wyszła z kuchni.
Jak się potem okazało, obraziła gości, za co X w pracy zapłacił „humorami”
przełożonego.
Od tej pory nauczyła się chować notatki, po prostu wrzucać je do szuflady na dźwięk dzwonka do drzwi. Co i tak nie dawało stuprocentowego zabezpieczenia, przynajmniej przed panią Y, bo ta lubiła otwierać szuflady, szafki,
jednocześnie pomagając jej kroić ciasta, przygotowywać kawę. Po prostu czuła się jak u siebie, bo przyjaciele to przecież coś takiego jak rodzina... Nie
zwróciła nawet uwagi na to mruknięcie: tak, prawie.
U siebie w kuchni pani Y była prawdziwą królową swojego królestwa. I to
było jedyne możliwe do zaakceptowania królestwo. Było – jak twierdził jej
małżonek – kwintesencja kobiecej duszy, duchowości... pani Y zaś była personalizacją wszystkich zamiarów, wszystkich, nawet stwórcy o kobiecie.
I wszystkich wyobrażeń, począwszy od wyobrażeń w epoce jaskiniowej... Tam
była ostoja życia, tam, gdzie dokonywały się rytuały wnoszenia pokarmów,
przygotowywania ich, zabezpieczania na następne dni, tam panowały rytuały
skrobania, obierania, pieczenia. Tam dbało się o odzież, reperowało ją, przygotowywało. To i nic ponad to...
Nigdy nawet nie dowiedziała się, jaki był właściwie zawód pani Y, chociaż
często Y wspominała o wychodzeniu do pracy i powrotach z pracy... Zawsze
jednak – tak to przynajmniej odbierała – mówiła o tym jak o straconych godzinach, zabranych temu, co jest istotą życia tej rodziny.
Nie przejmowała się tym, co jej szanowny małżonek – przy każdej okazji,
chociaż ze specyficzną czułością – mówił, cytując klasyka mizoginizmu. Zawsze na koniec informując jednak, że przecież popełnił samobójstwo z powodu odrzuconej miłości do jakiejś kobiety, do tej „jednostki biologicznej”.
Wydawało się, że swoją żonę kochał i stąd wynikała ta czułość, ciepło
w głosie, gdy cytował fragmenty dzieła słynnego mizoginisty, znikała, gdy odnosił je do innych. Stąd zaczęło dochodzić do przedziwnych towarzyskich sytuacji, gdy po prostu pytał: – Jeszcze nie poszłaś do kuchni, a ziemniaki obrane, a nie lepiej zająć się czymś właściwym dla kobiet, przecież od myślenia
może ci się żółć nadmiernie wydzielać.
Nadal aktualny był system podległości i nadrzędności w miejscu pracy
panów X i Y. I ta przedziwna reguła, że pan Y, przychodząc w jakichś sobie
wiadomych celach, „zabierał” ze sobą panią Y. Jak gdyby pani Y nie istniała
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niezależnie, indywidualnie... Było to tajemnicze, obce. Równie tajemnicze było dla nich zachowanie X, gdy na przykład dowiadywali się, że pani X idzie na
spotkanie ze swoimi znajomymi, sama, że sama jedzie, sama idzie; na przykład
na spacer.
Szykanowani byli za to oboje, ona zresztą bardziej, ale może z powodu
korzyści, jakie z tego miała, czyli uwolnienie się od ich obecności, przejmowała się tym mniej. No i nie obowiązywał jej system zależności, chociaż pracowała w tej samej instytucji co panowie, ale w innej komórce tejże. Do pewnego czasu, bo zaczęło się informowanie: gdzie i z kim była widziana w czasie
tych wyjść z domu. A fantazja ludzka – okazywało się – nie ma niekiedy granic. No a poza tym okazywało się, że jeżeli mąż nie „zabiera jej ze sobą”, to
znaczy, że nie szanuje. Nierozumiany był jej żart, że zabierać ze sobą może
swoją dyplomatkę.
No i tak to było, tak to objawiały się różnice kulturowe, wzory i normy
różnych systemów wychowawczych.
Wieczne było przekonanie państwa Y o wyższości i nieomylności ich sądów. Stałe było też chowanie książek, notatek przez X. Napisała coś, opublikowano coś, czegoś nie, czekała na opublikowanie czegoś parę lat, potem zaczęły plajtować pisma, kore chciały to opublikować, potem wydawnictwa.
Pani Y zaczęła sobie coraz śmielej pokpiwać z tych, co to piszą, a nikt nie chce
im tego publikować. I że korzyści z tego tylko takie, że wątroba zaczyna złą
żółć wydzielać, kobieta chorować.
Nadal jednak Y lubili nawiedzać ich dom, przyprowadzali z sobą dzieci,
żeby bawiły się z ich dziećmi. W pracy system zależności się zmienił, pan X
był już w stosunku nadrzędności do pana Y, za to w grupie dzieci system nadrzędności był inny – ze względu na wiek, to dzieci państwa Y były wcieleniem
wzorca idealnego dziecka. Książki jakieś tam X opublikowała, ukryła przed
panią Y, bo przecież był to dowód na zaniedbywanie obowiązków matki.
Czasy i obyczaje jednak trochę się zmieniły, zaczęto telefoniczne informować o zamierzonych wizytach, nawet ustalać godziny i trzymać się ich.
Częściej podróżowano, co doprowadzało do wielu „odkryć”, przemian. Kiedy
po powrocie z Paryża przywiozła jako souvenir pocztówki z wystawy Beuysa
jako ilustracje jego koncepcji „wszyscy jesteśmy artystami” kolekcję słoików,
weków, butelek, co jako żywo przypominało kuchnię pani Y i było też – jej
zdaniem – ilustracją koncepcji kobiety słynnego mizoginisty, pani Y żachnęła
się i stwierdziła: – Przecież od zawsze było wiadomo, że jestem bardziej twórcza niż ty.
Nie chciała jednak nic więcej na ten temat mówić. Zrobił to pan Y.
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W programie promującym udział kobiet w tworzeniu sztuki, kreowaniu nowej
rzeczywistości, twórczym udziale kobiet, które dzięki takim swoim cechom
jak bliskość praw natury, podporządkowaniu się im, związkom z praktyczną
i może nawet „przyziemną stroną życia”, niechęci do abstrakcji, odnajdują siebie i swoją aktywność twórczą w codziennym życiu, teorie pozostawiając raczej mężczyznom. Przemiany polityczne, społeczne doprowadziły do tego, że
kobieta nie musi już ukrywać prawdy o sobie, o swojej osobowości, swoich
pragnieniach i aspiracjach.
Pan Y zasiadał już wtedy w wielu komisjach, promował kulturę, był
otwarty na wszystko, co dotyczy udziału kobiet w życiu społecznym i kulturalnym.
I zaprezentowano serwetki, suknie, wypieki, pisanki, ozdoby na suknie
stworzone przez panią Y – po prostu jej kuchnię i wszystko, co tam robiła.
Pan Y podkreślał wielokrotnie w czasie prezentacji, że twórczym można być,
robiąc cokolwiek. W każdej chwili codziennego życia.
W czasie niedawnej tym razem zapowiedzianej wizyty pani Y zaproponowała X współpracę, bo mimo wszystko mogą udostępnić jej książce trochę
miejsca na swojej witrynie, bo rysunek na okładce jest dosyć ładny, bo są
otwarci, dają szansę nawet tym, którzy nie odnajdują się we współczesnym
świecie.
Wiesława Oramus
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Teresa Bochwic

Chwilowo nieczynne
Głos w telefonie był miły i ciepły.
– Czy pan Andrzej, mmmm... Lisek? Mówi Balicki... Nie znamy się... Pani Ola... Właśnie wracam ze Sztokholmu... Mam drobiazgi, które pan u niej
zostawił.
– Ach, mój płaszcz deszczowy – ucieszył się Andrzej. – Jak miło, że pan...
– Głupstwo, jechałem samochodem. Może pan wpaść jutro o dziesiątej
rano do „Corso”?
– Doskonale. Jestem dość wysokim brunetem w okularach...
– Och, widziałem pana na zdjęciu. Będę miał w ręku czerwoną siatkę. –
Balicki odłożył słuchawkę, zanim Andrzej zdążył zdziwić się, na jakim zdjęciu.
Ucieszył się. Panicznie się bał, że Ola o nim zapomni. Oczywiście, zaraz
po powrocie złożył wniosek o paszport, ale powszechne doświadczenie mówiło, że na Zachód puszczają w najlepszym wypadku najwyżej raz na rok.
Narastał upał lipcowego poranka 1978 roku. Wysiadając z tramwaju pomyślał, że może przed spotkaniem zdąży podrzucić obok torbę z „Gońcami”.
Czekali na nie kolejni czytelnicy. Ale już od przystanku na placu zobaczył
młodego mężczyznę z czerwoną siatką. Balicki, rudawy, w białej koszulce,
miał, jak Andrzej, około trzydziestu lat.
„Corso” było w remoncie. Przeszli wzdłuż Marszałkowskiej, zajrzeli
„Pod Arkady”, tam już był tłok, potem do małego barku obok, ale tu się Balickiemu nie podobało. W Sztokholmie – opowiadał Balicki – był niedawno
jako organizator jakiejś wystawy. Rzeczy dla Andrzeja przekazał mu jakiś
wspólny znajomy. Andrzej poczuł zawód, a więc nie mógł mu nic opowiedzieć o Oli. Co mu po samym płaszczu.
Weszli do „Galerii”. Kawiarnia była pusta, minęła dopiero dziesiąta.
Chłód i mrok przyjemnie kontrastowały z przeraźliwym upałem na zewnątrz.
Nie było nic zimnego do picia, zamówili kawę, którą przyniósł jakiś drab
w białym fartuszku. Andrzejowi zdawało się, że niedawno podawały tu kelnerki, facetów spotykało się raczej w restauracjach.
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Zamieszał starannie kawę. Podniósł oczy na Balickiego – ten patrzył na
niego z uwagą. Poczuł się jakoś nieswojo.
– A właściwie, to gdzie pan ma mój płaszcz?
– Płaszcz? – roześmiał się tamten. – Mówiłem panu, w samochodzie.
– Aha – powiedział Andrzej.
– Wie pan – Balicki podał mu papierosy. Andrzej podniósł oczy. Oblicze
dobrodusznego rudzielca zmienił uważny, zimny wyraz oczu. Uśmiechały się
tylko wargi. – Muszę pana przeprosić za mały wybieg.
– Wybieg...?
– Chciałem pana poznać na neutralnym gruncie – grymas uśmiechu pogłębił się. – Jestem funkcjonariuszem SB, ubekiem, jak wy to nazywacie.
Andrzejowi zrobiło się przeraźliwie zimno. Poczuł przy swojej nodze
torbę wypchaną „Gońcami”. Przesłuchanie? Nie wdawać się w żadne...! Ale
rozmowa już była zaczęta. Przełknął ślinę i poprosił prawie naturalnym głosem: – Mogę obejrzeć pana legitymację?
Balicki uśmiechnął się, rozchylił w lewej dłoni podłużny karnecik
i z pewnej odległości podniósł go na wysokość oczu Andrzeja. Na pewno pieczątka na zdjęciu nie była zrobiona za pomocą surowego kartofla i dwudziestogroszówki.
– A o co właściwie chodzi? – nie wytrzymał Andrzej.
– Och! – skrzywił się Balicki. – Czy nie możemy porozmawiać jak ludzie?
No i co u pana słychać, panie Jędrusiu?
Jędruś – tak mówił do Andrzeja tylko brat i ostatnio Ola. Andrzej miał
nadzieję, że tamten nie dostrzega ogarniającej go paniki. Gorączkowo przemierzał w wyobraźni wszystkie ostatnio pokonane trasy, punkty kolportażowe, spotkania. „Co on naprawdę może wiedzieć? – pytał siebie gorączkowo. –
Ktoś sypie? Co już wiedzą?”.
– Kłopoty w pracy, co? – podjął tamten. – I narzeczona za granicą, nie wiadomo, poczeka – nie poczeka? Dziewczyna ładna, no i... niezbyt wierna, z natury.
„To się nazywa, że wszystko wiedzą”.
Zapadło na chwilę milczenie. Andrzej zaczepnie podjął pierwszy. Odetchnął głęboko.
– Kłopoty w pracy zawdzięczam zapewne panu.
– Och, pan nas przecenia.
Czekał na odpowiedź Andrzeja. Zrezygnował.
– Może jeszcze coś do kawy?
– Nie, dziękuję, będę musiał już iść.
– Ooo, pracę zaczyna pan dopiero za dwie godziny, nieprawdaż?
„Jaka to słuszna zasada, nie umawiać się przez telefon! Nic nie wie”.
Chciał wstać, ale tamten stanowczym ruchem przytrzymał go za łokieć i posadził na krześle.
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„Zatrzymają na 48 godzin, znajdą paczkę z nielegalnymi drukami,
wprawdzie niewiele za to grozi, ale po co im nowy ślad; zawiadomią pracę,
wylecę dyscyplinarnie – pomyślał. – Eeee, zawsze mogę przecież przerwać tę
rozmowę”.
– Widzi pan? Nic złego panu nie zrobiłem, a już by pan wolał zmykać.
– Wolałby pan żebym poczekał, aż pan coś złego mi zrobi? – zaakcentował „coś złego”.
Balicki zmilczał, śledził uważnie każdy ruch Andrzeja.
– Powiem panu coś, ale w tajemnicy. Ja wcale nie jestem pracownikiem
Służby Bezpieczeństwa.
Andrzej zgłupiał.
– Jeżeli chce mi pan powiedzieć, że jest pan agentem CIA, to tym razem
nie uwierzę.
Nagle poczuł piekielną ciekawość. Rozejrzał się, w kawiarni nadal było
pusto, znikł nawet ponury kelner.
– CIA? – serdeczny śmiech tajniaka zabrzmiał zupełnie szczerze. – Skądże to panu przyszło do głowy? Nie – nachylił się do Andrzeja. – Naprawdę
pracuję w polskim kontrwywiadzie. Naszym. Zwalczanie wywiadu gospodarczego.
– Zapewniam pana – sytuacja zaczęła Andrzeja prawie bawić – że nie
mam zamiaru wykraść z zakładów Kasprzaka tajemnicy działania magnetofonów.
– Ależ z pana zabawny człowiek – tajniak śmiał się na cały głos. – I pomyśleć, że jesteśmy rówieśnikami! Czterdziesty ósmy rok – ja maj, a pan październik, spod Wagi, mogliśmy chodzić do jednej klasy, Jędruś, ja i pańscy koledzy: Staszek Winko, Józiek Maciak, Marylka i inni!
I tak pan zna wszystkie moje dane – wzruszył ramionami Andrzej.
– A tak poza naszą rozmową, może byśmy gdzieś wyskoczyli dziś wieczór? Lubisz wódeczkę, Jędruś? Lubisz czasem pożyć, co?
– Nigdzie z panem nie pójdę – powiedział Andrzej i dodał szybko: –
Mam bardzo pilną robotę.
– No, no – pogroził mu palcem Balicki. – My wszystko wiemy.
Andrzej uśmiechnął się pod wąsem.
– Niech pan nas nie lekceważy, panie Andrzeju – powiedział tamten z poważną miną. – Pańska żona ma dziecko z Koreckim, wiem, dlaczego odeszła;
i o tym, że pan ma kuzyna, Heńka, w KOR, też wiemy, tak, tak.
– W takim razie rozmowa ze mną jest zbędna? – Andrzeja ogarnęła chęć
natychmiastowej ucieczki.
– A nie, nie! I tu się pan myli! – zawołał triumfalnie Balicki. – Niech się
pan tak nie trzęsie, panie Jędrusiu, nie pomoże chowanie rąk do kieszeni. Zamiast się nas bać, lepiej z nami współpracować.
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„Ach, to tu jest pies pogrzebany. Jasne”.
– Nie to, o czym pan myśli! – zawołał Balicki. – Żadnych podsłuchiwań,
żadnego donoszenia na kolegów. Człowiek pana formatu? Z pana inteligencją?
Andrzej znowu był teraz bardziej zaciekawiony niż zdenerwowany. Trochę go połechtało. „Gońce” na razie były bezpieczne. Propozycję współpracy
uważano za częsty manewr SB przed wydaniem paszportu – a nuż się uda
skaptować kandydata na turystę?
Balicki trzymał mu dość stanowczo rękę na ramieniu: gdyby Andrzej
chciał wstać, musiałby brutalnie ją strzasnąć. Po chwili tamten ją zdjął. Splótł
ręce pod stolikiem, jakby o czymś dumał. Po chwili wyciągnął z paczki papierosa – odbył rytualne postukiwanie, nagniatanie – włożył go do ust, zapalił od
pierwszego razu ładną metalową zapalniczką.
– Niemiecka! – rozparł się w krzesełku. – Ktoś mi przywiózł. Wie pan,
trochę się przyjrzałem pańskim aktom. I tak sobie myślę: szkoda człowieka,
kolegą z klasy mógłby być. Tak się pan męczy z tym wszystkim, to nie na takiego wrażliwego człowieka. Trzeba wyjechać, związać się: ładna ta Ola, nie?
Rasowa. Chciałbym pomóc.
„Ktoś ich na mnie naprowadził? Musiał mieć zdjęcie – ale skąd?”. Nagle
uświadomił sobie, że nie będzie żadnego płaszcza ani listu od Oli...
– Ale ta pomoc to chyba nie tak za nic?
– Nie, proszę pana, żądać dla siebie niczego nie będziemy.
– Niemożliwe.
– Niczego, co byłoby niezgodne z sumieniem prawego obywatela PRL.
– Więc co jest zgodne z tym sumieniem?
„Po kiego licha ja w to brnę?”. Nagle zrozumiał, że właśnie zaczyna przetarg. Balicki najwyraźniej zrozumiał to samo. Machnął filiżanką na barmana,
który przeżeglował w okolicach barku.
– Widzi pan – zapalił nowego papierosa. – Nasz kraj jest biedny, tak?
– Zgadzam się. Z tym się zgadzam. Każdy się z tym zgodzi.
– Właśnie. Kupujemy licencje, to droga rzecz. Co robi człowiek, który
musi coś mieć, a nie ma na to pieniędzy?
– Stara się o pieniądze, o kredyt, pożyczkę...
– A jak nie ma skąd wziąć?
– No to rezygnuje.
– Ciężka z panem rozmowa. Spróbujmy inaczej.
Balicki wyciągnął świeżutki, granatowy paszport zagraniczny, uchylił, żeby Andrzej mógł zobaczyć w nim swoje zdjęcie.
– Stara się pan o wyjazd.
– Staram się.
Westchnął. Balicki wsunął paszport do swojej kieszonki na piersi.
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– No widzi pan. Tak, jak tysiące, dziesiątki tysięcy młodych, wykształconych ludzi w tym kraju. Też się starają. Niejeden z tych ludzi jedzie za granicę,
z punktu widzenia państwa, że tak powiem, na próżno. Oczywiście, korzystają, uczą się języków i tak dalej, ale państwo nic z tego nie ma. Rozumie pan
już?
– Nie bardzo.
– Okrutna, życiowa prawda jest taka, że jak ktoś nie może kupić, to musi
ukraść.
– Ej, chyba nie?
– Gdzie pan żyje, na Księżycu? To dziś patriotyzm! W czasie wojny zabijało się dla ojczyzny!
– Ja mam kraść? – Andrzej czuł, że jest za mało wymowny. Powtórzył
niemal teatralnym głosem, popierając słowa gestami. – Ja? – stuknął się
w pierś. – Ja mam kraść?!
– Wszyscy kradną – Balicki z rozbawieniem go obserwował. – Niech pan
będzie realistą. Pan, i ja także, nie ma się czym przejmować. Ja to panu przecież proponuję dla tej nieszczęsnej Polski, przecież pan też walczy, żeby tu było lepiej, prawda? A gdyby na przykład chodziło o nowy antybiotyk, nie
ukradłby pan leku dla swego umierającego dziecka?
– W ostateczności ukradłbym – zgodził się Andrzej. Już trochę ochłonął.
Nie miał dziecka.
– A ja wcale nie oczekuję, że pan będzie kradł. Ukradnie kto inny, funkcjonariusz państwowy, wszystko w glorii legalności. No więc – ocierał chusteczką spocony kark. – Jak ktoś z młodych obiecujących wybiera się za granicę, zwracamy się, proponujemy i rzadko zawodzimy się, panie Jędrusiu!
– Ludzie podejmują się takich akcji?
– Drobne usługi: skontaktowanie się z kimś, przekazanie pozornie niewielkiej informacji; skoordynowane przez naszego pracownika samo się składa... Każdy jest jakoś wykorzystany tylko raz.
„Tylko raz! – dudniło Andrzejowi w głowie. – Tylko ten jeden raz i nawiać!”.
Balicki zamilkł, patrząc na snujący się dym z papierosa.
– Panie Jędrusiu, nie lepiej byłoby panu w Akademii Nauk?
– W gruncie rzeczy moja praca mało mnie obchodzi – skłamał Andrzej.
– Szkoda, jakieś stypendium do Stanów, czy Kanady, pani Ola by dojechała. Ach, marzenia! Zawsze moglibyśmy trochę pomóc, jeżeli ktoś...
„Pomyślmy na trzeźwo – powiedział sobie Andrzej. – Zrobić coś raz.
I kto to sprawdzi?”.
– No, oczywiście musielibyśmy mieć zobowiązanie na piśmie, ściśle tajne
– dobiegł go głos Balickiego.
„Odpada – pomyślał Andrzej. – To odpada”.
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– Ale o co chodzi? – zapytał słabym głosem. Zobaczył nagle Adama.
„Pamiętaj, żadnych układów, z policją żadnych układów!”. Ale to było takie
ciekawe! Do czego on prowadzi?
Balicki ożywił się.
– Zna pan dobrze niemiecki, prawda? Chodziłoby o drobiazg. Jedno, jedyne zdanie przez telefon. Zadzwoni pan z budki w Sztokholmie pod numer,
którego się pan tu nauczy na pamięć. A my sobie potem takie zdania wielu
osób złożymy w całość.
„Ach... Chodzi o to, żeby zrobić ze mnie szpiega niemieckiego. I szantażować do końca życia...”
– To właściwie wszystko, czego ojczyzna od pana oczekuje – kończył Balicki. – Dostanie pan bilet lotniczy do Sztokholmu i, powiedzmy, za darmo
paszport, taki niby służbowy.
Andrzej wstał, zanim Balicki zdążył go znowu przygwoździć dłońmi do
krzesła.
– Muszę już iść, jestem umówiony, koledzy podniosą alarm – wyjął portmonetkę, wydłubał drobne. – Ja jestem potworny tchórz. Ojczyzna, to było
dobre w czasie wojny, ale teraz? Zawsze był ze mnie potworny tchórz!
– Firma płaci! Niech się pan jeszcze zastanowi – uśmiechał się ciągle Balicki.
– Żegnam – Andrzej położył na stoliku parę monet. Nie chciał powiedzieć „do widzenia”, przesąd głosił, że do klawiszów i policjantów tak się nie
mówi. Odwrócił się i podążył ku wyjściu. Przez chwilę miał groteskowe uczucie, że tamten strzeli mu w plecy. „Torba!”. Zawrócił, zignorował pełen nadziei wyraz twarzy Balickiego, złapał spod stołu torbę z „Gońcami” i poszedł
do wyjścia.
Balicki patrzył za nim od stolika, jakby chciał powiedzieć: poczekamy,
zobaczymy.
Pchnął szklane wahadłowe drzwi wyjściowe. Na szkle nalepiono białą
kartkę z ręcznie nagryzmolonym napisem: „Chwilowo nieczynne”.
Warszawa, kwiecień 2015
Teresa Bochwic
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Krzysztof Rudziński

ON
Nie wiem, czy mam się zwierzyć z tej intymnej tajemnicy, która mnie codziennie tak głęboko, tak nieodparcie dotyka, ilekroć powracam do domu.
Staję przed drzwiami i nasłuchuję, czy nie napłynie ze środka jakiś najmniejszy odgłos, jakaś choćby najniklejsza oznaka życia, które musi przecież
tam trwać podczas mojej nieobecności.
Czy nie doświadczało mnie w przeszłości niezbitymi dowodami na potwierdzenie swojej oczywistości? Czy nie narzucało się aż nazbyt wyraźnie,
aby można było je przeoczyć? A poza oczami?
Bo czyż można było nie dostrzec, że kiedy wychodzę, za moimi plecami
dzieją się pewne tajne rokowania i rozhowory?
Przecież nieraz słyszałem, siedząc w pokoju na parterze mojego domu, te
niewytłumaczalne wprost skrzypnięcia dobywające się z holu na piętrze, odgłosy stąpań rozbieżnych i zatraconych po trzeszczących schodach, te puknięcia w ścianę i szelesty, lub kroki podejmowane ni z tego, ni z owego w sąsiednim pokoju. Albo czy mogło ujść mojej uwadze to jakby w pół słowa
umilknięcie, kiedy otwierałem nagle drzwi do kuchni? To milczenie chytre
i skryte, dopiero co poczęte i z nagła zawieszone na niewidzialnych ustach, ten
kamuflaż zapatrzeń, ten wytrzeszcz oczu w zamarłym łypnięciu, przed momentem jeszcze rozbieganych, a teraz niewidzących? Albo to przelewanie
z pustego w próżne pustej i ciemnej łazienki, kiedy nagle otwierałem drzwi
z korytarza i udawało mi się ją zaskoczyć. Wtedy wyczuwałem ten popłoch,
który w niej powstawał, i gdy wpadałem tam z impetem, aby go schwytać na
gorącym uczynku, widziałem, jak wymykał się z rąk, przewracając za sobą
w pośpiechu taboret kąpielowy.
To wszystko działo się niecodziennie, ale na pewno każdy mógłby przytoczyć ze swojego życia, co najmniej kilka podobnych wypadków.
Mnie to wcale nie dziwi.
Dlatego tak długo stoję i nasłuchuję.
Przekręcam klucz w zamku i mocując się z ociężałością drzwi, przez
chwilę doświadczam tej niezachęcającej obcości, tej gęstej nieobecności, która
im towarzyszy za plecami. Mroczne wnętrze, ubogie jeszcze i nieprzyzwyczajone, wpuszcza mnie niechętnie i z ociąganiem. Dawno nieużywane, wyobco-
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wane powietrze w milczeniu protestuje całą nieugiętością tego ruchu oporu,
który w nim dojrzewał od ostatniego mego wyjścia.
Ale jest to opór do pokonania. Rezystancja o naturze gazowej, rzadkiej
tyraliery, łatwa do przezwyciężenia i na pierwszy rzut oka niewymagająca, która nie bardzo wzruszona tym nagłym wtargnięciem, wpuszcza mnie do środka.
I kiedy tak wchodzę nieświadomy jeszcze konsekwencji i niezaskoczony,
wciska się ze mną, niepostrzeżenie i nieuchronnie – On.
Przystaję na moment, aby oczy przyzwyczaiły się do mojego wnętrza
i gdy wreszcie rozeznaję się nieco i posuwam się w głąb, wychyla się powoli
zza drewnianej ramy i patrzy na mnie.
Podchodzę bliżej, a wtedy On także podchodzi.
W jego oczach dostrzegam wreszcie jakiś błysk zrozumienia i jestem już
pewny, że zostałem zauważony i rozpoznany.
Na jego smutnej twarzy maluje się z wolna pewna życzliwość dla mnie, co
więcej, może nawet szczypta zadowolenia, że wróciłem raz jeszcze.
Może tylko tak mi się zdaje, ale wygląda na to, jakby od dawna już na
mnie czekał i chciał mi powiedzieć coś bardzo ważnego. Patrzymy sobie
w oczy mocno i głęboko, ale mimo wszystko jest to spojrzenie, które nas nie
dosięga. Zatrzymuje się tylko przez jeden moment, w złudnej poświacie, że
każdy z nas nie mieszka tu samotnie.
Widzę jak jego ręka unosi się i życzliwie mnie pozdrawia. Patrzę, a moja
również odpłaca mu tym samym.
W tejże chwili jednak każdy z nas przypomina sobie o własnych obowiązkach. Jednym krokiem wychodzimy poza ramy rodzącej się przyjaźni
i tracimy ją z oczu.
Krzysztof Rudziński
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Maria Ulatowska

Rodzina z Sosnówki
1997, lipiec
(fragment)
Babcia Małgosia chodziła po całym domu, sprawdzając, czy coś gdzieś nie zostało. Wczoraj skończyła pucowanie okien i szorowanie podłóg.
– Ostatni raz to robię – odpędzała Janusza, który chciał pomagać i mamrotał, że przecież nie musi tego robić, bo dom i tak już sprzedany.
– Niech sobie sami posprzątają – mówił, zły na los, który spowodował,
że dom już nie będzie siedzibą Lipieńskich. – Musiałem go sprzedać, prawda?
– Patrzył na babcię, pragnąc, żeby go pocieszała i utwierdzała w przekonaniu,
iż w istocie nie było innego rozwiązania. Bo tak naprawdę to bardzo, bardzo
było mu żal. Dom był stary, niefunkcjonalny, absolutnie do remontu i modernizacji. Nie mógł go zatrzymać. Nie mógł go utrzymać. Nie był mu potrzebny. Nie miał innego wyjścia. Ale – był jego domem. Domem rodzinnym.
Mieszkali tu jego dziadkowie, rodzice, on sam wreszcie. Tyle lat.
– Nie pozwolę, żeby ktokolwiek oglądał kurz w tym domu. Dopóki jeszcze mam klucze. – Małgorzata krzątała się i przecierała po raz setny wszystkie
kąty. – Jesteś pewny, że chcesz zostawić te meble? – Z czułością głaskała irchową szmatką stary rzeźbiony kredens i brzuchatą szafę.
– Babciu, a co z nimi zrobię? Widziałaś przecież moje mieszkanie w Warszawie, więc wiesz, że nic więcej tam się już nie zmieści. Dobrze, że upchnąłem jakoś tę gdańską bibliotekę.
– A byłeś na strychu? – przypomniała sobie kobieta.
Janusz pokręcił głową. Nie był na strychu. Ale przecież wie, że tam nic
nie ma. Jakieś stare kuchenne graty, których mama nie chciała wyrzucić, bo
stanowiły dla niej pamiątki. Skrzynia ze starymi firankami, pewnie już zjedzonymi przez mole lub myszy. Też „pamiątki”. No, dobrze, ale przecież nie może ich zabrać, bo niby gdzie? Kufer z…, a właśnie, co jest w kufrze? Nie pamiętał. A może nigdy tam nie zaglądał? Bo co mogłoby być w takim starym,
zakurzonym, poobijanym kufrze?
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Nagle poczuł, że koniecznie musi to sprawdzić. Gdyby tego nie zrobił,
mógłby sobie wyobrażać, że w tym kufrze były… złote monety na przykład.
Pamiętniki pradziadka, które wyda drukiem. Ołowiane żołnierzyki, które zachowa dla własnego syna; będzie go miał, kiedyś… Stare obligacje, które raptem okażą się wypłacalne. Zasuszone bulwy czarnego tulipana.
Cokolwiek tam było, musiał to zobaczyć.
– Nie, babciu, nie byłem na strychu – powiedział. – Ale już tam idę.
W kufrze nie było prawie nic. Poza jakimś pakunkiem owiniętym lnianym
woreczkiem.
Delikatnie rozwinął płótno i ujrzał metalową skrzynkę, zamkniętą na
kłódkę.
– No, to sobie obejrzałem rodowe skarby – powiedział na głos. Pociągnął
za kłódkę, ale trzymała mocno i oczywiście nie otworzyła się. Zajrzał jeszcze
raz do kufra, ale już teraz, gdy wyjął tę skrzynkę, nic w nim nie było. Otworzył
więc skrzynię z firankami, pogrzebał między koronkami, ale nie wyczuł nic, co
przypominałoby klucz. Potrząsnął tą skrzynią, nie zagrzechotało. Zajrzał do
bielonego – teraz poszarzałego i spękanego – kuchennego kredensu, wysunął
po kolei wszystkie szuflady i dokładnie obejrzał każdą półkę. Otworzył małą
drewnianą szafkę, były w niej jakieś zardzewiałe narzędzia. Żadnego klucza.
Regał z pustymi słoikami. Duży kuchenny stół, z wysuwaną szufladą. Pustą.
Rzucił okiem nawet pod spód, myśląc, że może coś jest przyklejone pod
spodem blatu. Nic.
Ponownie zajrzał do szafki z narzędziami. Wyszukał coś, czym można
było podważyć skobel, spróbował, jeszcze mocniej i jeszcze… Chrupnęło
i ucho z kłódką odpadło od skrzynki. Otworzył, ujrzał kilka kopert. Na strychu było już ciemno, a nie miał latarki. Ale, chwileczkę, przecież tu powinno
być światło, pomyślał i rzeczywiście, znalazł kontakt. Zaświeciła się marna żarówka pod sufitem, światła było ledwo, ledwo, ale coś było widać. Z osłupieniem wpatrywał się w papiery. Wynikało z nich, że … nie jest prawdziwym Lipieńskim. Albowiem Lipieńskim tak naprawdę nie był jego ojciec. Ojciec był
dzieckiem adoptowanym. Poza dokumentami adopcyjnymi, był tam jeszcze
opis spotkania babci z pewną panią z Bydgoszczy, w mieszkaniu której przez
jakiś czas mieszkała matka, biologiczna matka, jego ojca.
– Moja babka – powiedział głośno. I głośno wymówił jej nazwisko.
Był tam jeszcze testament babci Jolanty. Nie tej biologicznej, oczywiście.
Babci Lipieńskiej. Z testamentu wynikało tylko, że dom jest własnością Lipieńskich, co zresztą i tak było jasne nawet bez testamentu.
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Wrócił do rozważania swojej „lipieńskości”. I doszedł do wniosku, że
jednak jest Lipieńskim. On i jego ojciec też.
Zniósł skrzyneczkę na dół.
– Babciu, czy wiedziałaś o… – opowiedział Małgorzacie, co znalazł
w kufrze, pokazując jej dokument po dokumencie.
Nie wiedziała. Aż zbladła. Ale po chwili się opanowała.
– Wiesz co, Januszku? – wstała z kuchennego krzesła; kuchenne szafki,
stół i krzesła zostawały w sprzedanym domu. – Nie mam pojęcia, czy twój tata o tym wiedział. Jeśli nie, to widocznie tak postanowili jego rodzice. Rodzice, synku, ci prawdziwi, którzy go wychowali od malusieńkiego niemowlaczka. A jeśli tak, to sam fakt, iż w ogóle chyba nie zajrzał do tego kufra na
strychu świadczy o tym, że cała ta historia mało go obchodziła. Z pewnością
nie szukał biologicznej matki, bo gdyby tak było, z pewnością bym o tym wiedziała.
Z pewnością? – pomyślał Janusz, ale nie skomentował tego.
Pieczołowicie owinął skrzynkę z płócienną szmatkę i zaniósł do samochodu. Może kiedyś odszuka swoją biologiczną babcię. O ile jeszcze żyje,
rzecz jasna. Ale priorytetem to w jego życiu nie będzie.
Maria Ulatowska

Maria Ulatowska, Rodzina z Sosnówki,
Wydawnictwo Prószyński i Spółka.
Stron: 424.
ISBN 978-83-7961-160-7.
Data wydania: 17.02.2015
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Małgorzata Karolina Piekarska

„Czucie i Wiara”
czyli warszawskie duchy
(fragment)
Rozdział szesnasty

Włochy
czyli… głosy w głowach
O tej sprawie słyszeliśmy od dawna, ale nie było chyba nikogo, komu by to, co
się dzieje, przeszkadzało, więc kompletnie się nie wtrącaliśmy. Nas przecież
też to nie dotyczy. Że nocami we Włochach spacerujący ludzie ni stąd, ni zowąd zaczynają mówić jakieś słowa, których wcale nie chcą wypowiadać? No
i cóż? Jak komuś to pasuje?
– Podobno jakaś siła im każe to robić – powiedział nasz znajomy, który
o wszystkim słyszał od jakiegoś ewangelickiego księdza z luterańskiego kościoła we Włochach. Ale my, jak to się mówi, wpuściliśmy to jednym uchem,
a wypuściliśmy drugim. Potem podobną rzecz opowiedział nam znajomy,
który miał we Włochach ciotkę. Jeszcze później takie rewelacje usłyszeliśmy
od znajomego taksówkarza i poety, Romana Domaniewicza, który choć rodem z Saskiej Kępy, miewał przecież kursy po całej Warszawie.
– Czegóż to się człowiek od pasażerów nie dowie – wspomniał nam kiedyś, wpadając na pogaduszki przy herbatce i przynosząc w prezencie swój kolejny tomik wierszy. – Ludzie opowiadają o szefach, polityce, sąsiadach, stosunkach rodzinnych i tak dalej. Gdy pracuję na noce i trafia mi się kurs do
Włoch, to zawsze wysłuchuję dziwnych opowieści.
– Zawsze? Od kiedy? Czy dziesięć lat temu też tak było? – gdy zasypaliśmy pana Romana gradem pytań, wówczas na jego twarzy pojawiło się skupienie.
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– Właściwie nie… – odpowiedział przeciągle i podrapał się za uchem,
jakby to miało pomóc w zebraniu myśli. – Nie wiem, czy to nie zaczęło się jakoś w lecie 2014… – mówił powoli, zastanawiając się co chwilę, jakby chcąc
odtworzyć w myślach pierwszy kontakt z kimś, kto opowiedział mu o tym zjawisku. – Wiedzą panowie, że były wtedy takie straszne upały. Ludzie, których
woziłem i mi to opowiadali, sami tłumaczyli, że może z upału mają omamy.
– A co dokładnie opowiadali?
– Wszyscy to samo. Że nagle jakaś siła każe im coś głośno mówić, ale nie
potrafili powtórzyć co. Pożartowaliśmy przez chwilę z panem Romanem, że
może pijani, bo przecież czasem po pijaku ludzie mówią różne rzeczy, których
potem mocno żałują. Często jeszcze tłumacząc się z nich, twierdzą, że coś im
kazało to mówić. Opowiadaliśmy, że w ogóle to trochę zwariowana dzielnica,
bo nazywa się Włochy, a odmienia nie tak jak słoneczna Italia. Nie mówi się
więc „we Włoszech”, a „we Włochach”, co jednak brzmi trochę „fryzjersko”
i dość zabawnie. I tak pośmiawszy się z tego i owego, zmieniliśmy temat. Po
jakimś czasie spotkaliśmy prezesa fundacji zawiadującej kilkoma warszawskimi noclegowniami. Kiedyś pomogliśmy mu rozwiązać pewną zagadkę w noclegowni w Ursusie. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. Między innymi o piciu alkoholu i nowych alkomatach, bo przecież wchodzący do noclegowni są
sprawdzani pod kątem trzeźwości. I nagle prezes opowiedział nam następującą anegdotę. A zaśmiewał się przy tym na początku do rozpuku!
– Mamy tam czasami takiego podopiecznego, który w zimie się wciska do
nas na nocowanie, ale tylko jak jest ostry mróz. No i zawsze z nim jest problem, bo on uważa, że regulamin o trzeźwości powinien być w zimie zniesiony. Kiedyś tak do mnie mówi: „Bo to jak się, szefie, człowiek nie rozgrzeje, to
myśli, że nie żyje!” – prezes opowiadał to, imitując dziwny akcent, więc rozumieliśmy, że przedrzeźniał swojego podopiecznego. Po chwili dalej śmiejąc
się, kontynuował opowieść. – No i w każdym razie pewnego dnia znów przyszedł, jak to się mówi, na fleku. I my mu mówimy, że nie wejdzie, bo jest pijany. A on na to: „Ale przynajmniej nie bredzę! A teraz we Włochach, jak
u kumpla byłem, to tam jeden taki elegancki szedł i na głos bzdury gadał!
A trzeźwy!”. No i się potem okazało, że tam, rzeczywiście we Włochach,
a konkretnie na tych osiedlach Stare Włochy i Nowe Włochy, to ludzie sami
z siebie o zmierzchu gadają jakieś dziwne rzeczy na głos. Spytaliśmy, w jakich
miejscach, i usłyszeliśmy, że na Cietrzewia, Cienistej, w parku Kombatanta,
w okolicach glinianek. Czyli tam, gdzie jest rejon miasta-ogrodu, gdzie czas
zatrzymał się, jakby nadal Włochy były osobnym miasteczkiem, a nie dzielnicą Warszawy. Sprawa nas ciekawiła, ale… ponieważ nikt się do nas nie zgła-
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szał z prośbą o jej wyjaśnienie, a nas nie dotyczyła w żaden sposób, więc zajmowaliśmy się czym innym. Akurat przyszło zlecenie od dyrekcji Zamku
Zbrojowni w Liwie, byśmy pomogli wyjaśnić, czemu co rano miecze i zbroja
z zamkowej kolekcji nie są na miejscu, a na ziemi widać krew. Dlatego zapomnieliśmy o dobiegających nas z Włoch opowieściach o tajemniczej sile, która zmusza ludzi do mówienia dziwnych rzeczy. Jednak pewnego styczniowego
dnia wszystko wróciło do nas ze zdwojoną siłą. Oto przyszedł do biura pewien dość dziwny człowiek po czterdziestce. Powołał się na naszego sąsiada
Leonka, któremu kiedyś pomogliśmy wyjść z alkoholizmu i wyleczyć się
z młodzieńczej miłości, wyjaśniając sprawę tajemniczego napisu na filarze
mostu Poniatowskiego. Z taką rekomendacją ten dziwny człowiek zasiadł na
brzeżku kanapy w naszym biurze. Na czym polegała jego dziwność? Był jakiś
wyciszony, jakby wycofany w głąb samego siebie. Analizowaliśmy przez chwilę dlaczego, a wtedy on cichutko i bardzo nieśmiałym głosem rozpoczął swoją opowieść. Był antykwariuszem. I alkoholikiem. Od trzech lat niepijącym.
Stąd znajomość z naszym Leonkiem. Poznali się na odwyku. To wszystko
w jakiś sposób wyjaśniło nam jego wycofanie. Nasz nowy klient od trzech lat
mieszkał we Włochach. Tam też prowadził swój malutki antykwariat, choć –
jak twierdził – i tak większość książek sprzedawał przez Internet. Nazwaliśmy
go w myślach Antykwariuszem.
– Mam fajną babkę i tak razem zamieszkaliśmy – mówił cicho Antykwariusz. – To fajny rejon, bo blisko glinianek. Tam tak jak na wczasach jest!
Zwłaszcza w lecie. No i wszystko fajnie, ale ostatnio wieczorem wracaliśmy
pieszo od znajomych i nagle… coś we mnie wstąpiło i zacząłem mówić jakiś
tekst. Znałem go, ale nie wiem skąd. Moja Iwona prosiła, bym przestał, a ja
nie mogłem. Po prostu coś kazało mi to mówić. Próbowałem układać usta, by
wydobywały się z nich inne słowa, ale one same jakby siłą formowały się, by
mówić coś zupełnie innego, niż chciałem.
– A co to było? Jakie słowa?
– Moim zdaniem z książki… Być może nawet kiedyś ją czytałem.
– Ale co było w tekście?
– O nogach, Zośce… – Antykwariusz mówił coraz ciszej. Nagle zamilkł.
Jakby coś w nim walczyło ze sobą. Czekaliśmy cierpliwie, aż wznowi swoją
opowieść, ale on spytał tylko: – Mogę herbatę? Gdy po kilku minutach stawialiśmy przed nim filiżankę, usłyszeliśmy ciche westchnienie i opowieść o tym,
że ukochana Iwona zrobiła najpierw scenę zazdrości o tę Zośkę, bo z tekstu
wynikało, że to jakaś ulicznica z tej Zośki była, potem, gdy powiedział jej, że
nie zna Zośki, to twierdziła, że się upił.
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– A ja przecież nie piję od trzech lat! – cichutko pożalił się Antykwariusz.
– Dla Iwony to zrobiłem! Dla siebie też, ale głównie dla niej… – Mówiąc
to, ożywił się. Z dalszej opowieści dowiedzieliśmy się, że przyszedł prosić
o pomoc za namową naszego Leonka. A wszystko dlatego, że Iwona mu nie
wierzy. Nie wierzy w to, że jakieś dziwne coś kazało mu to wszystko mówić.
Zwątpiła też w jego trzeźwość. A on tak bardzo chce, by Iwonka znów mu
ufała.
– Bez tego ciężko! – zakończył i spojrzał na nas z taką nadzieją, że zrozumieliśmy. Dla niego to sprawa życia i śmierci. Antykwariusz, choćby przez to,
że zajmował się książkami, budził naszą sympatię. Obiecaliśmy mu przyjrzeć
się sprawie. Ale prawda była taka, że nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać.
Mamy chodzić nocami po Włochach? Po tym terenie wokół glinianek? Mamy
iść za każdym, kogo spotkamy i podsłuchiwać, czy to, co mówi, to jego słowa,
czy jakiś cytat? Pełna groteska! Ale… nie mieliśmy innego pomysłu. Dlatego,
na początek, zdecydowaliśmy się właśnie na to. Nie będziemy opowiadać
szczegółowo tego, co się wydarzyło, bo to żenujące. Faktem jest, że pierwszy
raz w karierze naszego biura zostaliśmy zabrani z ulicy w kajdankach radiowozem na posterunek. Trafiliśmy na ten na Ochocie, na ulicy 17 Stycznia. To, co
działo się na posterunku, też nie było przyjemne. Jakie to szczęście, że kiedyś
przyszło nam do głowy założyć naszemu biuru stronę internetową. To ona
nas uratowała. Bo kiedy mówiliśmy policjantowi, który nas zatrzymał, że prowadzimy Biuro Historyczno-Detektywistyczne „Czucie i Wiara”, które zajmuje się wyjaśnianiem pewnego rodzaju zjawisk paranormalnych, to popatrzył jak na idiotów, a potem spytał dyżurnego, czy nie ma zgłoszeń ze szpitala
psychiatrycznego w pobliskich Tworkach o ucieczce jakichś wariatów. Przyznajemy, że było nam trochę przykro. W końcu mieliśmy już w Warszawie jakąś markę. Niektórzy ludzie nawet polecali nas sobie nawzajem! Jeździliśmy
też po Polsce, a także zaczynaliśmy dostawać zlecenia spoza kraju. A tu taka
przykrość. Ale cóż… już Henryk Sienkiewicz pisał, że „nikt nie jest prorokiem między swymi”. I wpadliśmy wtedy na pomysł, by pokazać wizytówki.
Tam był adres naszej strony www (czucieiwiara.pl). Dopiero gdy funkcjonariusze na nią zajrzeli i zobaczyli kilka dyplomów z podziękowaniem, w tym jeden z Kancelarii Prezydenta RP za wyjaśnienie sprawy latającego dywanu
z Belwederu, to spojrzeli na nas łaskawiej. Pochylili się też nad naszym problemem.
– Że niby ludzie wbrew swojej woli coś mówią… – powtórzył podkomisarz i po chwili spytał dyżurującego sierżanta: – Słyszałeś coś?
– No… jak by to powiedzieć – zająknął się sierżant, a po chwili lekko ru-
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mieniąc się, wyjaśnił, że właśnie w miejscowym areszcie siedzi facet, który
mówił coś o jakimś włamywaczu, jakimś kucharzu i jakimś kapitanie… W tym
momencie sierżant zerknął w notatki i jąkając się, odczytał: – Mizery… mizery… mizery… Kur… cholera jasna! Mać! No siebie nie mogę odczytać! –
krzyknął zezłoszczony i rzucając na blat biurka notes, burknął: – Mizerycośtam w każdym razie.
Małgorzata Karolina Piekarska
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