
 1 

Czarek przyjaciołom 

O poezji dedykowanej Mariana Cezarego Abramowicza 
 

 Książka Mariana Cezarego Abramowicza Czarek przyjaciołom jest ewenementem na 

rynku wydawniczym poezji. Mocno osadzone w realiach leśniczówki Biała Królikowska 

wiersze, wybrane z wydanych dużo wcześniej tomików (Urzeczenie, Twarze na piasku, 

Sennik niedzielny, W kantyku ziemi, Confiteor, Uroki i zadziwienia, Listy nie wysłane) 

uwypuklają cechy twórczości pisarza. Wrażliwość skierowaną na człowieka, szczególnie 

tego skrzywdzonego, potrzebującego wsparcia i pomocy. Dobór utworów odsłania nam 

postać autora w serdecznych kontaktach z osobami, które były mu bliskie, dla których czuł 

wdzięczność i sympatię.  
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Przedwiośnie 

                          Pamięci mojej babci Franciszki Skowrońskiej 

 

Jeszcze wczoraj 

na przedwiosennym śniegu 

czarne ślady kościstych stóp 

mrozem patrzyły oczy 

i słońcu urągał zimny kruk. 

A dziś rano stopniał śnieg – 

już skowronek 

na rozsłonecznieni i radość 

szarość nieba przekłada. 

i zieloność przywołuje na pola. 

Ciszej i głębiej boli 

przedwiosenny grób. 

 

 

 Z natury spokojny i opanowany poeta emocje okazywał we właściwy sobie sposób 

– obdarowując bliskich wierszami, które były wyrazem obserwacji ludzi i przyrody, malując 

postacie w krajobrazie otaczającego ich świata, często w sferze duchowości. 

 

 

Piołun 

                    Jerzemu Masiakowskiemu 

 

Piołun – 

Aremisia Absinthium – 

bylina zwyczajna, 

gorzka i zaradna tak 

niczym wszystkowiedząca 

w cudzej potrzebie 

niezamężna ciotunia. 

Przed nią gną się dziś 

żołądkowcy ukryci i jawni. 

Znajomości z nią 

nie wstydzą się już nawet 

dostojni profesorowie 

i habilitowani doktorzy. 

 

 

 Tomik zawiera pięćdziesiąt osiem wierszy z siedmiu zbiorków pisanych w latach 

1970-1996. Adresaci wierszy to członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, znajomi, literaci, 

artyści i pracownicy służby zdrowia. Głównym sprawcą a jednocześnie redaktorem 

wydania jest Jan Majewski – współwłaściciel poznańskiej Apteki pod Złotym Lwem, 

wieloletni przyjaciel zmarłego pisarza. To on od lat z pietyzmem i znawstwem zbiera 

materiały dotyczące życia i twórczości Abramowicza. Dokumenty i utwory literackie, w tym 

także powstałe po śmierci pisarza, poświęcone jego pamięci. Kolejnym zamysłem Jana 
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Majewskiego jest wydanie zbioru tych właśnie utworów, czyli odwrócenie obecnego 

zamierzenia i stworzenie tomiku Przyjaciele Czarkowi.  

 

  To, co się dzieje wokół twórczości M. C. Abramowicza, jest wyrazem żywej 

pamięci o człowieku i pisarzu. Jest przykładem przyjaźni, która przetrwała śmierć. 

 

 

Jaskółcze lato 
                          Konstancji i Janowi Majewskim 

 

Skrzydlata Niobe 

i mały przecinek  

w odwiecznej księdze 

Matczynego bólu 

przymilnym świergotem 

nie zdołała przywołać słońca 

śpiącego na dnie zimnego lata 

na niebo w deszczowej todze 

tylko ludzi zbudziła 

gasnącym kwileniem 

na sąd bezradności 

i skamieniała na gniazdku 

rozpostartymi skrzydełkami 

chroniąc wciąż jeszcze 

nieżywe pisklęta.  

    

 

 Promocja tomiku odbyła się w październiku 2012 r. w Tomicach (gm. Gizałki), w czas 

zbliżających się Zaduszek. Wieczór wspomnień o pisarzu i poecie miał niecodzienny klimat i 

zgromadził grono przyjaciół, znajomych i miłośników twórczości Mariana Cezarego 

Abramowicza.  

 

 

Magdalena Krytkowska 
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