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Urszula Benka

*   *   *

Chodziła na bagna wieczorami 
By się spotkać z umarłymi kobietami 

Bała się, że nie kochała 
Więc ręce ku błotu wyciągała 

Tylko z nimi, w miękkiej ciemności 
Śmiała zmacać dotyk miłości 

I tylko w ich chichocie pośród zorzy 
Na wznak ośmielała się położyć 

A umarłe też się ośmielały 
Wyznać prawdę jak w życiu kochały 

Prawda drżała na wodzie i w błocie 
I na niebie w granacie i złocie 

I księżyca fazą się zmieniała 
I deszczem ku ziemi opadała 
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w tym punkcie sinusoidy, w którym człowiek piszący ma wra-
żenie, że nie napisze już nigdy w życiu ani słowa i wstydzi się 
wszystkiego, co do tej pory napisał. To jest ten punkt sinusoidy, 
w którym masz wrażenie, że cokolwiek będzie dalej, to tego nie 
poniesiesz: jeśli nadejdzie popularność to jej nie poniesiesz, jeśli 
nadejdzie obojętność, to nie poniesiesz jej tym bardziej. To jest 
ten punkt sinusoidy, w którym był Cobain jak do siebie strzelał; 
to jest ten punkt sinusoidy, w którym była Sylvia jak wkładała 
głowę do piekarnika; to jest ten punkt sinusoidy, w którym był 
Magik, jak wyskakiwał z okna. 

Ja już nie jestem w tym punkcie sinusoidy; jestem, jak chyba 
widać gołym  okiem, w zupełnie innym. Ale jeszcze tam, nie-
stety, kurwa mać, wrócę, i to prawdopodobnie prędzej niż bym 
chciała, więc apeluję w imieniu własnym i wszystkich piszących 
krwią: ludzie, trochę wrażliwości! 

Dominika Ciechanowicz

Napisałam i wydałam książkę, a potem wpadłam w otchłań. 
Po intelektualno-emocjonalnym zrywie przyszedł najgor-

szy zjazd ever, pojawiła się pustka, której nic nie było w stanie 
wypełnić. 

Więc nalałam do niej alkoholu. 
Długie, puste i samotne noce; tylko ja, litry wina i alfabet, z któ-

rego nie dawało się ułożyć ani jednego sensownego zdania. Cza-
sem jakiś pseudo-wiersz, wrzucony w sieć jak desperackie S.O.S. 
Komentarze: „zajebisty tekst”, „może być”, „niezłe, Domka, ale stać 
cię na więcej”. Chciałam krzyczeć, że nie zajebisty tekst, nie nie-
złe Domka, tylko, kurwa, ludzie, słoniocy! Ja tu tonę w winie, w 
bólu i we własnej głowie. 

Zabrakło jakiegoś doświadczonego przyjaciela, kogoś, kto był-
by w stanie zauważyć, na co się porwałam i ostrzec przed kon-
sekwencjami. Kogoś, kto rozumiałby, co to znaczy publicznie się 
obnażyć, odsłonić się przed obcymi ludźmi na poziomie, na któ-
rym nie jesteś w stanie odsłonić się przed najbliższymi. Jedyny 
człowiek, który mógłby taką rolę spełnić właśnie wtedy zwinął 
się z mojego życia, przeleciawszy mnie uprzednio w krzakach. 

Za sprawą szatańskiego wynalazku na literkę f każdy czło-
wiek, który mnie zna wiedział o tym, że napisałam i wydałam 
książkę. I teraz skumajcie: idę przez własne życie zanurzona po 
cycki w jakiejś lepkiej cieczy, mam problem z wyjściem z domu, 
nie mogę pisać i w dodatku zaczynają po kolei umierać wszyscy 
bliscy, których posiadam. Kiedy mimo to czasem z tego domu 
uda mi się wyjść i spotkać kogoś znajomego, kto prawdopodob-
nie nie podszedłby zagadać w normalnych warunkach, ale teraz 
podchodzi, bo napisałam i wydałam książkę, to ten ktoś nieod-
miennie mówi jedną z następujących rzeczy:

a) Jak ci się książka sprzedaje?
b) O, Domcia, widzieliśmy twoją książkę, bo Michał sobie kupił 

i ma. (Co się na to odpowiada, do kurwy nędzy?! Serio: co się na 
to odpowiada? Bo ja odpowiedziałam: taak? Yyy...aha). 

c) O czym ty tam piszesz właściwie? Że cię wszystko wkurwia 
i że wszystko w tym kraju jest beznadziejne, tak? Bo widzisz, ja 
się z tym nie zgadzam.

d) A jakbyś tak w dwóch zdaniach miała mnie zachęcić do 
przeczytania twojej książki, to co byś powiedziała? 

e) To kiedy wydajesz następną książkę?
Ja się niniejszym zapytuję publicznie: skąd się w ludziach bie-

rze taki rodzaj emocjonalnej ignorancji? Odsłoniłam się totalnie, 
wylałam z siebie wszystkie swoje żale, obawy i kompleksy, a ludzie 
chcą gadać o pieniądzach. Uwierzcie mi: w takiej chwili nie ma 
się czym zasłonić. Nie ma się również czym zasłonić, jeśli przy-
padkiem jest się samiczką, a faceci z karierą, pieniędzmi i fajnymi 
samochodami, odsuwają na chwilę komórki od uszu i z ostenta-
cyjną samczą arogancją żądają, żebym im się w dwóch zdaniach 
zarekomendowała, żebym im w dwóch, rozumiecie, zdaniach 

Dominika Ciechanowicz
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Ryc. Marzena Ablewska-Lech

Jaką kulturę można dać ludziom, którzy myślą tylko o jednym 
– jak po dniówce zapomnieć o życiu? Jaką formę i treść zapro-

ponować im w zamian? I czy państwo powinno o takich ludziach 
myśleć? Państwo – to znaczy właściwie kto? Czy państwo w ogóle 
powinno odpowiadać za coś tak nieuchwytnego jak jakość życia 
duchowego swoich obywateli? Czy raczej należy robić wszystko, 
by państwo trzymało swoje ręce od naszego życia duchowego jak 
najdalej? – powyższe pytania zadał na forum publicznym kilka 
lat temu Stefan Chwin, gdański powieściopisarz, krytyk i esei-
sta podczas debaty Po co państwu kultura? Przytaczam je niemal 
w całości, ponieważ w kontekście obowiązującej przez ostatnie 
dwadzieścia pięć lat doktryny gospodarczej wydają się być pyta-
niami nadal aktualnymi, jeśli nie kluczowymi.

Procesy projektowane wyłącznie w sferze ekonomii nie są w 
stanie w sposób jedynie pozytywny oddziaływać na sferę spo-
łeczną, a prawa rynkowe traktowane literalnie mogą przyczynić 
się do nieodwracalnych strat nie tylko w sferze kultury, ale przede 
wszystkim w obszarze stosunków społecznych. Jeżeli ktoś uważa, 
że pięcioprocentowy podatek VAT nałożony na książki przyczynił 
się do poprawy stanu finansów publicznych, popełnia zasadni-
czy błąd w myśleniu, nie wpisując w koszty tej decyzji obniżenia 
poziomu czytelnictwa, upadku ogromnej liczby małych hurtowni, 
księgarń oraz bibliotek – wszystkich tych niepowetowanych strat, 
których nie da się przeliczyć na żadne pieniądze. To tylko jeden z 
wielu przykładów, kiedy to próbowano kulturę, jej animatorów, 
twórców i odbiorców, wtłoczyć w karby pojęć i definicji rodem 
z innego porządku („towar”, „produkt”, „obrót”, „przychód”). Tym-
czasem kultura to działalność „miękka”, to zaledwie „gleba” (ety-
mologicznie pojęcie to wywodzi się z łac. colere i cultus agri, co 
znaczyło pierwotnie dbanie, pielęgnowanie, uprawianie roli) pod 
przyszły zrównoważony rozwój społeczeństwa.

W dobie spustoszeń, dokonywanych w naszej mentalności 
przez opresyjny system ekonomiczny, za którym kryje się spaupe-
ryzowany blok edukacyjno-informacyjny, służący przede wszyst-
kim wzbudzaniu określonych potrzeb konsumpcyjnych, czas 
pomyśleć o „zastygłej lawie”, unieruchomionej mentalnie masie 
ludzkiej, wyznającej pogląd, że tak zwane dobra duchowe nie 
są jej do niczego potrzebne. W końcu można żyć bez dostępu 
do dziedzictwa kulturowego, ale jest to życie jałowe i powierz-
chowne, przekładające się na swoją zewnętrzną formę – bezre-
fleksyjną, pozbawioną wyobraźni i wrażliwości. Egzystujemy w 
społeczeństwie zunifikowanym, nastawionym na „bezkolizyjny” 
dostęp do pozornych wartości (typowy model to placebo; chęć 
uczestniczenia w imprezach masowych, stricte rozrywkowych, 
których organizowanie jedynie przypomina działalność kultu-
ralną, a w rzeczywistości jest ucywilizowaną wersją igrzysk). To 
truizm, ale warto go przypomnieć: obcowanie z kulturą wyso-
ką wymaga pewnego wysiłku intelektualnego, indywidualnego 
sposobu, aby po pierwsze – wygenerować pewien rodzaj opo-
ru przed wszechobecną masowością, a po drugie – znaleźć dla 
siebie ocalającą niszę. 

Nie będzie to łatwe. Nasze codzienne życie nie jest bynajmniej 
uduchowione. Zupełnie tak, jakby rytuały i tradycje polskiego 
wesela przeniesiono nie tylko na wszystkie kanały radiowo-tele-
wizyjne i estradę, ale na cały obszar domeny publicznej. Obcuje-
my ze zwykłym chamstwem, to ono kryje się za prymitywną roz-
rywką. Z niekończącym się festiwalem kabaretów o repertuarze 
bazującym głównie na zerojedynkowym wyśmiewaniu naszych 
najgorszych narodowych cech. Przez dwadzieścia cztery godzi-
ny na dobę serwuje się nam kulturę uliczną, podpartą pustym 
rechotem i literaturą z garkuchni. Tworzy kulturowy humbuk, 
o którym śpiewał profetycznie Kazik (Głowy pustoszy komuna 
mentalna). W głównym (a raczej – w „gównym”) paśmie kreuje 
się wzorzec: kolorowy tabloid dla mas, pseudo-kulturową paszę, 
sprokurowaną podług preferencji estetycznych wyjałowionego 

robola, który haruje na życie w rozmaitych dziwnych miejscach, 
przy czym żadne z nich nie zapewnia jego rodzinie godziwego 
utrzymania. Zatem przestaje walczyć o siebie, popada w popo-
łudniowo-wieczorny somnambulizm, zalegając na kapanie lub 
w fotelu, aby przy pomocy pilota bezmyślnie dawkować papkę, 
która dzień po dniu przeżera mu żołądek i mózg.

Czy należy się więc dziwić, że kilka lat temu wirus stadnej „jar-
marcznej bylejakości” zaatakował „rybę od głowy”? A ściślej był 
to encefalon osoby odpowiedzialnej w Ministerstwie Kultury 
za treść nekrologu, opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” na 
okoliczność śmierci Henryka Berezy? Wiem jedno – tym, którego 
odkrył jeden z najwybitniejszych krytyków literackich, na pewno 
nie był Edward Stachurski. Ale skąd o tym mógł wiedzieć mini-
sterialny urzędnik, przygotowujący treść nekrologu? Aż strach 
zapytać wprost: czy w Ministerstwie Kultury nikt niczego nie 
czyta? Odpowiedź na to pytanie u większości powinna wywo-
ływać dreszcze: niesławny autor treści przedmiotowego nekro-
logu nie czytał Stachury. Za to pewnie słuchał Stachursky’ego. 

Wydaje się więc, że odpowiedzi na pytania, które padły w cza-
sie wspomnianej debaty o kulturze, będą oczywiste. Od czego 
jest jednak poeta? Ot, choćby od tego, aby je ubrać przynaj-
mniej w jakiś zgrabny bon mocik, efektowny cytacik, zmetafo-
ryzować i spuentować po swojemu, lecz przede wszystkim pod 
publiczkę: Na lubocheński konkurs ubijania masła przybyło ponad 
półtora tysiąca ludzi… – informuje na pierwszej stronie gazeta, 
mój lokalny prasowy imperator. I takie też mogłoby być resume 
większości społecznych oczekiwań w temacie dostępu do kultu-
ry, gdyby niezamierzona gorzka ironia, sprokurowana zupełnie 
niechcący przez redaktorów wspomnianego tygodnika informa-
cyjnego. Oto, na ostatniej stronie tego samego numeru, znala-
zło się miejsce na skromną, cykliczną rubryczkę – „Z księgi przy-
słów”, a w niej sentencja na bieżący tydzień: Znał kto kiedy poetę 
trzeźwego? – nie czynił taki nic dobrego.

Piotr Gajda

Czy ten świat da się przepłynąć tylko w ł(w)ódce?

Czego nie należy mówić pisarzom
przedstawiła całą pełnię mojego człowieczeństwa i oni mi wtedy 
szybko powiedzą, czy warto się z nią zapoznawać czy nie. Czuję 
się w takich chwilach tak, jakbym musiała przepraszać za to, że 
w ogóle ośmieliłam się to zrobić. Jakbym musiała przepraszać 
za to, że jestem takim człowiekiem, jakim jestem: skrytym, nie-
śmiałym i niepewnym siebie. Więc proszę bardzo: przepraszam, 
że się takim człowiekiem urodziłam i że takim takim człowiekiem 
umrę. Ale próbuję przy tym wykorzystać jedyny talent, jaki mam, 
żeby z tej skrytości, nieśmiałości i niepewności stworzyć coś, co 
przetrwa trochę dłużej niż ja. Próbuję z różnym skutkiem i jeśli 
kogoś stać na rzetelną i konstruktywną krytykę, to z miłą chę-
cią zabiorę na pokład wszystkie rozsądne uwagi i spróbuję nie 
popełnić tych samych błędów następnym razem. Tyle tylko, że 
w moim rozumieniu wyrażenia „konstruktywna i rzetelna kryty-
ka” nie mieści się zdanie: „nie czytałem tego, ale wydaje mi się, 
że napisałaś tam rzeczy z którymi się nie zgadzam, broń się”. Nie 
umiem się przed taką postawą obronić, zwłaszcza jeśli jestem 
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CZARNE SKRZYNKI LUDZKOŚCI

Stulecia historii utrwala się teraz na twardym dysku.
Chociaż hełm Achillesa, kirys Aleksandra,
armaty Napoleona 
wciąż jeszcze nie zostały odstawione
 na dobre do muzeum.
I wciąż nie ustępuje to  targanie się po mordach.
Gdzie nie spojrzeć – od Troi po Donieck.
Imponujące statystyki: sumy zadźganych, zagazowanych,
spalonych, zdetonowanych naprawdę robią wrażenie. 
Czarne skrzynki ludzkości wciąż pozostają  otwarte
na kolejne kliknięcie szaleńca.
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1. Brzydota
Brzydota sztuki sakralnej, narastająca w Polsce już od lat 

70-tych, intryguje socjologów i historyków sztuki, ubolewają 
nad nią intelektualiści życzliwi Kościołowi – wymienię przykła-
dowo Adama Szostkiewicza – ale jej fenomen zaciekawił również 
artystów, stając się dla nich bądź tworzywem, bądź to tematem 
samym w sobie. Swoiście pikantnym.

Fotografka, którą tu omawiam, poświęciła zagadnieniu tekst 
Czy kicz jest grzechem? Otóż podnosi kwestię, iż kamp, świado-
my kicz, przesycił całą chyba już współczesną kulturę; że mie-
sza się z kiczem. Sfera religijna nie jest wyjątkiem, przeciwnie 
– pełną piersią uczestniczy w kiczu i… pobudza masową pro-
dukcję właśnie kiczu. Kamp kpi sam z siebie. Albo dokumentu-
je kicz. Pytanie tylko, dlaczego, tak konserwatywna, nieinwen-
cyjna artystycznie, dała się sztuka kościelna porwać fali nowej 
a kwestionowanej estetyki? I – czy błądząc pograniczem pop’u i 
kontrkultury, zakreśla sobie granice nonsensu? Na pewno z sie-
bie nie kpi. Teoretycznie, walczy zaciekle z tym, co konsumpcyj-
ne, domaga się mistycznej odnowy. Żąda, aby w niezdarnych i 
niesmacznych, względnie duchowo mdłych rekwizytach, jakimi 
rozporządza, odbiorca potwierdzał obecność sensów malarstwa 
Giotta, Fra Angelico, Rublowa. Dla ilustracji Agata Grzych przy-
wołała mural ze stacji Marymont warszawskiego metra: przed-
stawiał ulatujące w niebo bielutkie Baranki Boże, zgoła jak dmu-
chane zabawki z sex shopu1. 

Cenzura konfesyjna jednak oszczędza brzydotę, gładzi ją po 
głowie. Długo zatem wydawało się, że zawinił prowincjonalny, 
kiepski gust duchownych. Krytycy zwykle wytykali pośpiech 
wykonania, sztampę, bigoteryjność, toporny zbytek, pompę i 
gigantomanię (obiekty takie, jak Chrystus w Świebodzinie albo 
sanktuarium w Licheniu pobiły światowe rekordy rozmiarów), 
szczególnie może rażącą wobec nikłej empatii u duchownych, 
szczególnie u celebrytów medialnych. Budowle i rzeźby ogląda-
my częstokroć na smętnych blokowiskach z całą ich, oczywistą 
dla znawcy problemów społecznych, pustką młodzieży bloker-
skiej oraz atomizacją osiedlowego życia. Murszejący beton ścian, 
upstrzony graffiti, daje wizualną oprawę dla niejednej enklawy 
kościoła z wielkopańskim domem parafialnym. Do tego jesz-
cze show-biznes i polityczna, językowo brutalna agitacja. Mar-
cin Fabjański, filozof i badacz m.in. buddyzmu, styl oraz poziom 
kazań porównał do reklamy telewizyjnej. Niewiele tu w istocie 
miejsca dla sacrum.

Sztuka jest przede wszystkim czuciem, co ma (podobnie jak 
samo chrześcijaństwo) wiele wspólnego ze współczuciem, a prze-
to uderza coś jeszcze, jeśli przyglądamy się kościołom z bliska, 
w mikroskali. Głośniki wiszą tak, że osoba niedosłysząca odbie-
ra tylko skrzek, a nie Ewangelię. Klęczniki zbyt pochyłe. W ław-
kach zamiast klęczeć, opieramy się pupą. Chodzi o to, że powsta-
je wymuszona imitacja spontanicznych gestów modlitewnych, 
otwierania się na słowo boże, zaś imitacja to falsyfikat, podrób-
ka, łatwizna, odmiana obłudy. Wymienię dalej. Śliskie posadzki 
bez profilu dla niewidomych. Wreszcie drzwi głucho zamknię-
te, z obawy przed kryminałką. Modlić się można tutaj zbiorowo, 
a tym samym w intencjach podanych odgórnie, w porze nabo-
żeństwa (wcześniej zgłoszone indywidualne intencje są odpłat-
ne). Indywidualizm zastąpiła kolektywizacja.

Niuanse współtworzą realną przestrzeń psychiczną. Kiedy więc 
mowa o kiczu, znawcy opisują w szczególności wszechobecne 
kiepskie podobizny polskiego papieża, realizowane zwykle w 
brązie, w spiżu, w afektowanych postawach zasmucenia nad 
grzesznym światem. Pogodny, energiczny uśmiech, który zjednał 
Karolowi Wojtyle tyle szczerej sympatii u początku pontyfikatu, 
jest właściwie w tych rzeźbiarskich realizacjach nieobecny. Tak-
że krzyże przed kościołami z cierpiącym Chrystusem dopełnia-
ją definicji miłości w omawianej przestrzeni: miłować kogoś to 
mianowicie martwić się o niego, zamartwiać, wytykać niedosko-
nałości2. Obserwujemy głęboką – powiem wprost: neurotyczną 
– nieufność, i Fabjański poświęca jej osobny esej, Terapia Epiku-
rem, nawiązujący do poglądu Epikura, iż zło płynie ze strachu, 
jaki ludzie żywią wobec bogów. Zirytowany lęk i nuda towarzy-
szą przydługim homiliom, a także odczytywaniu tasiemcowych 
ogłoszeń parafialnych podczas mszy.

Kler wdraża przede wszystkim cnotę posłuszeństwa. Nie odwa-
gę osobistą, nie hojność ani prawdomówność subiektywną – 
ta bowiem zostaje wiernym zobiektywizowana, istnieje nawet 
cała teologia, jakkolwiek wyciszana przez papieża Franciszka, o 
zawodności sumienia jednostki. A głównym tematem  naucza-
nia – co wiadomo powszechnie – jest seks i prokreacja, w ska-
li, jaka obecnie przybiera w Polsce znamiona fallokratyczne, by 
użyć określenia Jeana Baudrillarda z jego kapitalnej pracy Symu-
lakry i symulacja; zauważę, iż narzędzia analityczne Baudrillarda 
znakomicie opisują dotknięte tu dopiero co gremialne imitowa-
nie pozycji modlitewnych.

Seks i prokreacja jako temat dominować istotnie zaczynają z 
końcem lat 70, i ostatecznie wyparły idee Vaticanum II, zarazem 
dopuszczając szokującą nieraz dezinformację, gdyż pouczenie 
wyparło refleksję jeszcze zawzięciej niż ta wyrugowała –  w swo-
im czasie – kontemplacyjność.

 W niniejszych rozważaniach chcę podkreślić sensualny zwią-
zek treści officium z cierpieniem, dyskomfortem, zatroskaniem 
oraz właśnie brakiem wyjścia naprzeciw ludziom schorowanym, 
niepełnosprawnym. Swoistym maluczkim. W starzejącym się spo-
łeczeństwie takich będzie przybywać. Zamiast dobroci otrzyma-
ją zbiurokratyzowaną i celebrycką filantropię.

O muzyce kościelnej, lansowanej na Sacrosongu, powiem tyl-
ko, że zaczerpując pewne (nieliczne zresztą) instrumenty i rytmy 
muzyki pop’u, nie pozwala sobie na jej ekstatyczność, na jej zmy-
słowe szaleństwo i ekstremalność tekstów. Teksty są oczywiście pod 
kontrolą kurii, ale nie w tym rzecz, że są słabe poetycko. Teksty te 
i muzyka stanowią dokładne przeciwieństwo koncertów, na któ-
re ściąga statystycznie biorąc, ta sama, doprawdy, widownia, toteż 
niejako w odizolowanej przestrzeni (szeroko rozumianego spek-
taklu estradowego koncertu) przeżywa ona i wyzwala coś diame-
tralnie przeciwstawnego niż na najbardziej nawet masowej uro-
czystości kościelnej. Sensem muzyki „nowoczesnej” jest bunt, jest 
uwolnienie się z cywilizacyjnych obramowań. Intuicyjnie rozpozna-
wanych jako groźne, jako toksyczne dla jednostek, a także całych 
społeczności zainfekowanych bakcylem wpisywania się w role 
zadane odgórnie. Naiwność słów estradowej piosenki współgra z 
elementarnym uwolnieniem tego, co antycywilizacyjne w człowie-
ku.  Słowo cywilizacja (pochodzące od wyrazów miasto oraz pań-
stwo) należy rozumieć jako chorobę i kultur, i jednostek, ponieważ 
zarówno jednostka jak kultura przedstawia dla cywilizacji wartość 
tylko utylitarną; kultury to jedne z organizmów ginących na Ziemi.

Ale tym samym kościelna muzyka wykonywana podczas nabo-
żeństw nie ma ani maestrii „klasycznej” – są to bowiem rachitycz-
ne chórki, monotonia aranżacji, ubożyzna technik instrumental-
nych i wokalnych. A na domiar, bunt zastąpiło posłuszeństwo, 
czyli wciąż nie osobista prawda, a tylko dobro wspólnoty. Czyli 
źle rozumiana pokora. Czyli uniżoność. I… bez eksplozji.

Odbiór sztuki jest procesem psychicznym. Zauważę jednak, 
że mecenat nad artystycznym kiczem sprawuje wierny i po pro-
stu nie pytany o zdanie podatnik. 

2. Kanon i dekonstrukcja
Osobny problem stanowi sam kanon przedstawiania wizerun-

ków świętych postaci. Czy wolno go naruszyć? Co oznacza jego 
deformacja? Po pierwsze, deformacja znaku zawsze coś komuni-
kuje, istnieje też swoista ekonomia polityczna znaku3 

 Istotą prac Agaty Grzych jest oczywiście dekonstrukcja kano-
nu, tak w wymiarze czysto formalnym, stylistycznym, jak poprzez 
dodatkowe zastosowanie techniki kolażu. Artystka łączy elemen-
ty posiadające już własne „znaczenia”, czerpane z parafiańszczy-
zny artystycznej oraz kultury popularnej z niskiego zgoła piętra: 
piętra supermarketu. Świata potrzeb wmówionych, wmanipulo-
wanych bądź udawanych. Ugruntowanych nie na samopozna-
niu, lecz na – powiada Baudrillard – neurotycznych przesądach 
(zdaniem George’a Bataille’a trudno w ogóle mówić o natural-
ności jakichkolwiek potrzeb niezwierzęcych).

To więc nawet nie niskie piętro, ale dno, w całej jego wymo-
wie symbolicznej. Na filmie Lecha Majewskiego Onirica super-
market służy za obraz dantejskiego Piekła.

U Grzych długa noga „kultowej” lalki Barbie wysuwa się spo-
między fałd sukni Matki Boskiej (plastikowe butelki w kształcie 
figurki Matki Boskiej artystka kupiła w sławnym cudami maryj-
nym sanktuarium, rozcięła butelkę, po czym instalowała w środ-
ku specyficzne elementy) – na jej stópce lśni landrynkowo różo-
wy pantofelek. Ma wysoki obcas.

Albo ręka podtrzymująca Dzieciątko zastąpiona piszczelem 
z fosforyzującego szkieleciku-zabawki. W rozchyleniu dekoltu 
Matki Boskiej widać żebra i część kręgosłupa. Tytuł cyklu: Mat-
ka Boska też była człowiekiem. W ten sposób powstają niezwykłe, 
perfekcyjnie wykonane fotografie, oddające barwę, a także teks-
turę materiału. Pogodne w tonie, zachowujące w dalszym ciągu 
– to paradoks! – coś z naiwnych intencji rzemiosła Ars Christiana.

Kolaż ujawnia niejednorodność struktury obiektu. Należało-
by, interpretując, mówić o sugerowaniu złożoności, wewnętrz-
nej komplikacji Matki Boskiej, w efekcie o jakimś rodzaju jej 
nieciągłości psychicznej. Należałoby o podobnie teologicznie 
absurdalnej sugestii: „jest inaczej, niż zakładaliśmy”. Kolaż fak-
tycznie pojawia się w tym celu, w epoce wielkich rewindykacji 
filozoficznych, w epoce postulatów „zacznijmy pisać historię od 
początku”. U Agaty Grzych wtrętem w znajomą „strukturę” Matki 
Boskiej jest, jak nadmieniłam, cielesność z aluzją do sfery „cywi-
lizacji śmierci”, supermarketu. Z aluzją do Barbie jako lalki bez-
imiennej, sterylnie bezimiennej. Połączonej w jedność z też ste-
rylnie bezosobową figurką-butelką.

Osobnym przełamywaniem kanonu jest oczywiście samo 
ukazanie nogi Matki Boskiej. Jej „kościelne” ciało poza dłońmi i 
twarzą pozostaje w całości wstydliwie zakryte (i „ukryte”): sto-
pę dopuszcza się tylko, kiedy depcze Węża, na znak bezgrzesz-
ności i w rezultacie triumfu nad złem. Ta stopa jest koniecznie 
bosa (żadna pośrednia warstwa nie amortyzuje „ciosu” w Węża). 
U Grzych tymczasem seksowna francuska szpilka, seksowny róż. 
I obnażone damskie udo.

Jednak odsłona kośćca to już wyczuwalnie dalszy etap w 
wytyczonym kierunku. Kościec jako anatomiczna oczywistość? 

Bynajmniej. Szkielet od dawna jako alegoria śmierci stoi w 
sprzeczności z dogmatem – aczkolwiek najnowszym, uchwalo-
nym dopiero 1 listopada 1950 roku – Wniebowzięcia. Wniebo-
wzięcie, wierzenie starsze bodaj od chrześcijaństwa o 2 tysią-
ce lat4, oznacza, że śmierć jako kara za grzech pierworodny nie 
dotyczy Niepokalanej, wolnej odeń, co też jest ujęte osobnym 
dogmatem z 8 grudnia 1854 roku. Być wniebowziętą duszą i 
ciałem, to zachować tkanki miękkie, zatem w żadnej mierze nie 
móc kośćca obnażyć

Czy artystka przekreśla to wierzenie? Nie, podnosi jedynie 
równie ważką sprawę: że chodzi o rzeczywistą kobietę, a nie o 
metaforę, do jakiej to pojęcie dąży, jeśli je zarezerwować do sfery 
teologicznej, gdzie obojętnieje jako życiowo nieuzmysławialne, 
abstrakcyjne. Oraz, że cud moralnego standardu Marii z Nazaretu 
utraciłby moc, gdyby obstawać przy samej nadprzyrodzoności.

Agata Grzych wie, że mistrzowie Renesansu nader pilnie studio-
wali strukturę ciała przedstawianych świętych postaci, ukazując 
również obszary i gesty później uznane za intymne, wręcz szo-
kujące, i były one – poza wyjątkami, jak dzieło Andrei Mantegni 
Martwy Chrystus, opłakiwany przez Dziewicę i św. Jana (leżące na 
wznak ciało oglądamy w perspektywicznym skrócie; wyekspo-
nowane są podeszwy wieśniaczych, spuchniętych od gwoździ, 
zarazem sinych już podeszew stóp Jesusa-perypatetyka wszak, 
a przede wszystkim ledwo okryte cienkim całunem lędźwie, któ-
rych centralna dla obrazu bryła jest starannie wymodelowana 
światłocieniem) – na różne sposoby usuwane z fresków i obra-
zów. Genitalia Dzieciątka, tak jak i delikatnie pieszczące je palce 
Matki Boskiej zwykle w tym celu zamalowywano wstęgami, co 
wychodzi na jaw podczas prac renowacyjnych w Italii i Francji, 
i co omawia specjalnie temu poświęcony album zatytułowany 
The sexuality of Christ5. Renesansowe oblicza tych samych osób, 
tworzonych przez tego samego mistrza w różnym czasie, bar-
dzo więc różnią się od siebie, są całą gamą typów urody, nawet 
antropologicznych. Nie obowiązywały sztywne reguły. Kierowa-
no się co najwyżej fizjonomiką.

Kiedy w swojej błyskotliwej analizie Martwego Chrystusa Tatja-
na Pauli powiada, iż „dramatyczne i przejmujące jest samo prze-
kroczenie konwencji oglądu, naruszenie intymności przez to 
spojrzenie [widza – UMB], które jest w jakimś sensie niedopusz-
czalne”6, to wolno słowa te odnieść i do Agaty Grzych, w per-
spektywie artystycznej odwagi. Nie ma chyba sensu rozważać 
tego, które z dwojga artystów stało wobec boleśniejszego ryzy-
ka; ryzyko popełnienia profanacji pozostaje zawsze w jakiejś mie-
rze względne, ale oboje je ponoszą, oboje należą do wyjątków, a 
zarazem uczestniczą w kulturze poszukiwania i podstawowych 
pytań o zasadność powszechnie uznanych pewników. Renesan-
sowa uniwersytecka Padwa i postmodernistyczny Wrocław… I 
dwie nisze wielkich mainstreamów, obie niezwykłe, zarazem też 
obie otwarte na kontemplację. 

Co więcej, demontaż kanonu u Agaty Grzych ma wymowę 
ludyczną – skojarzenie z zabawą wywołuje samo już użycie 
popularnych zabawek dla dzieci. Wciąż jednak mamy do czy-
nienia z wykorzystaniem wizerunków o tyle uznawanych, że 
sprzedawanych jako popularne dewocjonalia. Wizerunków zara-
zem umieszczanych na przedmiotach użytkowych, jak butelki 
do czerpania cudownej wody (w Licheniu – za nakrętkę służy 
korona Matki Boskiej).

Podkreślę: kanon stoi na straży powagi prawdy objawień: zna-
ne nam oblicza Chrystusa i Matki Boskiej zgodnie z tym prze-
świadczeniem mają być notacją wizji, jak na ikonach. A przecież 
dotykamy też zagadnienia o wiele głębszego i, niestety, tragicz-
niejszego: dzisiaj, w przeciwieństwie do czasów Mantegni, ponie-
waż dopuszcza się tylko wizje oficjalnie uznane, spełniające zatem 
szereg zbiurokratyzowanych procedur, co też różni je zasadniczo 
od ikon jako „zapisu”. Jednocześnie na sprzedaż wystawiane są 
nowe zgoła wizerunki Matki Boskiej, udziecinnionej, laleczkowato 
odczłowieczonej. Rozpoznajemy taką lalkę po maryjnych kolorach: 
błękicie i bieli. Są, w swojej ładności, specyficznie brzydkie. To też 
rodzaj dekonstrukcji kanonu, sans le vouloir ni savoir.

Agata Grzych uparcie podejmuje ten złożony problem – brzy-
doty. Osiąganej niechlujstwem wykonania dewocjonaliów albo 
podkreślonym dopiero co uładnianiem (Witkacy rzekłby: wyli-
zaniem) sensów mistycznych, jakich ukazywaniu służą. Przeka-
zy są nachalne. Grzych je osobno notuje w krótkich filmach: oto 
krucyfiks albo figurę Matki Boskiej oświetlają barwne lampki. Jak 
choinkę. Żaróweczki migocą. Powstaje efekt podniecającej bie-
ganiny przedświątecznych zakupów w okresie, który hasłowo 
określić można Świętym Mikołajem Coca Coli – w supermarke-
cie, nie piekle już, a nowej świątyni. Mamy więc zderzenie dwóch 
przestrzeni „sakralnych”, zresztą współistniejących i rzeczywiście 
na siebie zachodzących, podobnie zachłannych, powierzchow-
nych, na chybcika – i pełnych otępiającej tandety.

Ale nawet nie w bylejakości wykonania tkwi zasadniczy błąd 
– tak to nazwę – projektanta. Święte wizerunki zaczęto tworzyć 
wbrew starej wersji II przykazania Dekalogu: Nie będziesz spo-
rządzał żadnych wizerunków, bo (pomimo obaw bałwochwal-
stwa) sprzyjały kontemplacyjnemu i modlitewnemu skupieniu.

Decydowała o tym ich „odwieczna” nieruchomość. Nasz świat 
nieustannego ruchu a tym samym nietrwałości i skończoności, 
dawał się dzięki „wzorcom” zdjąć jak zasłona przesłaniająca świat 

Urszula Benka Cześć dla tego co wstrętne
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święty: wieczny, nieśmiertelny, ponieważ śmierć i kres uważano 
za synonimy. Oznaczało to (w tym eonie), wszechobecne i nie-
dające się uśmierzyć cierpienie Chrystusa z Golgoty, wieczny i 
absolutny triumf Chrystusa zmartwychwstałego, a także nieprze-
mijającą chwalebność Jego przemiany na górze Tabor. Każdy w 
istocie epizod Ewangelii (i całej Biblii) nosi w sobie identycznie 
niezmąconą aktualność, przemawiającą pełnym głosem pod-
czas stosownych świąt, z ich zakazem aktywności a nawet spo-
żywania potraw powszednich. Chodzi o tę samą moc narzuce-
nia treści mitu, jaka bierze nas w posiadanie, kiedy zapatrzymy 
się na pozostałości sztuki starożytnej. Czy byłby to ateński akro-
pol, czy głowa Nefretete, czy piramidy Majów, czy uśmiechnięci 
Buddowie, patrzącego przejmuje wzruszenie, zachwyt albo lęk, 
chociaż wyrósł daleko od generujących te dzieła religii.

Otóż Huxley podkreśla w Niebie i piekle – stałą tutaj jest niezmą-
cony spokój objawienia. Ja dodam, że nawet dawna choinka, sprzed 
elektryczności, koiła duszę w porównywalny sposób. Elementy 
ruchliwe, jak płomyki, jak gra cieni i pobłyski krystalicznych ingre-
dientów farby, szlifowanego kamienia albo metalu, kontrapunkto-
wała zawsze statyka samego przedmiotu. Ruch – ale już w odręb-
nym znaczeniu, alegorii życia – zawierał się w tańcu i pantomimie, 
przy czym cielesność uczestniczenia w święcie istniała na wielu 
poziomach (ludzie poddawali się postom, przyjmowali rytualne 
halucynogeny, traumatyzowali się zakazanym seksem lub mordem 
ofiarnym, nawet samokastracją). Był więc okazały kontrapunkt, roz-
pisany na wiele dni święta, czas opłakiwania, czas ekstazy, gniewu, 
wreszcie marazmu po przykładowych bachanaliach. Jeśli to rozu-
miemy, pojmiemy też, że dorywczość obcowania dzisiaj z obraza-
mi scen Golgoty uniemożliwia jej przeżycie. Cynicznie mówiąc, ci, 
którzy obstalują sztukę dzisiaj, zapewne nie mają autopsji kontem-
platywnej, a modlą się nie tyle DO, ile O COŚ. Pacierz zamiast mod-
litwy. A w rezultacie nieznośność spokoju. Nieznośność także cie-
nia jako naturalnej oprawy Lux in tenebris. Sztuki zresztą wysokiej 
na ogół nie znają, nie domagają się jej nauczania w szkole. Puste 
galerie kwitowane są z kolei przez wyrafinowanych znawców – 
że znowu powołam się na Baudrillarda, było nie było, wybitnego 
fotografa artystę – tymi słowy: „współczesna sztuka, przeżywszy 
własną śmierć, w zombicznej postaci przetrawia własne resztki”7.

Pamiętam targowisko pod Jasną Górą: sprzedawano tam por-
trety Jana Pawła II wykonane tak, że pod pewnym kątem twarz 
była budująco uśmiechnięta, a pod innym smutniała. Obok słod-
ka Matka Boska betlejemska i, raptem, Mater Dolorosa. Można 
było przestawiać te nastroje obracając sobie w ręku obrazek. Dla 
zabawy, na złość, z nerwów. Żaden z przedstawionych stanów 
ducha nie posiadał ukorzenienia w czasie, nie wiązał się z porą 
roku kościelnego i gwiazdami na niebie, z wydarzeniem obja-
wianym w mszalnym czytaniu. Święta logika ustąpiła komplet-
nemu przypadkowi.

3. Kolekcja Agaty Grzych
Agata Grzych fotografuje popularne figury i figurki Matki 

Boskiej. Na zdjęciach są wzrostu widza. Zupełnie jak jedna z 
osób mijanych na ulicy. Chodzi właśnie o ich „przybliżenie”, o 
spersonalizowanie jako odwrotność banalizacji. Oczywiście, 
postaci mają białe i niebieskie szaty, ale rysy właściwie tak samo 
pospolite jak my sami. Niedoszlifowanie gliny figurki daje efekt 
dziobów po trądziku, a nawet czarnej ospie. Zbyt grube, czarne, 
Breżniewowskie brwi – jak w wyniku przesadnej henny zrobio-
nej w pipidówce, może wręcz nie na trzeźwo. Usta tych Matek 
Boskich są maciupcie.

Dziobata, źle umalowana Matka Boska miewa wyraz twarzy 
ponury, tępy, miewa niezamierzenie chytry, cwany uśmieszek 
kobiety po przejściach. Próba przedstawienia jej nabożności 
owocuje wyrazem oczu mdlejącego karpia albo po kilku cho-
ciaż małpkach, jeśli nie dopalaczu. Suknia bywa zapaćkana źle 
nakładaną farbą, sprawia wrażenie naddartej. 

Z drugiej strony, sztuka to w jakiejś mierze autoportret i same-
go wykonawcy, i zbiorowego amatora-konsumenta. Gdybym 
posunęła się do wniosku, że Grzych fotografuje obraz własny 
Polaka lub Polki (bo uwagi wyżej odnoszą się też do oblicz Chry-
stusa: mściwe, tępawe, minoderyjne, bezmyślne, cwane albo 
ckliwie obłudne), tolerujących w SWOICH świątyniach te masz-
karki, zazwyczaj owoc niewolniczej pracy w Chinach, Polaka i 
Polki sponsorujących je, co wato potraktować jako znak iden-
tyfikacyjny zbiorowego mecenasa, to byłaby to diagnoza bliska 

refleksjom zarówno socjologów jakich jak Lyotard, Derrida, 
Deleuse, jak i samych duszpasterzy, grzmiących na letniość 
religijną, na uleganie podszeptom demona komercjalizmu 
oraz… podnoszących potrzebę ewangelizacji.

Terminy opisu socjologa są inne, księdza inne, ale sens 
wydaje się wcale nie tak odległy: mamy do czynienia z zapaś-
cią kulturową. O przyczynach można pisać i pisać, można pre-
zentować krępujące okładki tygodników, jak udzielanie przez 
prymasa Glempa eucharystii skinom („Wprost”, początek lat 
90-tych), cytować „Zerowość estetyczną” filozofa Jana Kurowi-
ckiego, ponadto próbującą Polakowi spopularyzować współ-
czesną filozofię „Politykę”, aż i wreszcie dopiero co odbytą 
debatę, zorganizowaną przez Archidiecezję Warszawską i Cen-
trum Myśli Jana Pawła II (stronę kościelną reprezentował prze-
wodniczący papieskiej Rady ds. Kultury kardynał Gianfranco 
Ravasi, a stronę świecką profesorowie Hołówka, Środa, Osia-
tyński, dziennikarze jak Adam Michnik i politycy jak Marian 
Jurek). Na niepokój o stan ducha w Kościele natrafimy zresz-
tą sięgnąwszy nawet po „Nasz Dziennik” albo „Gazetę Polską”.

Zdjęcia, jakie pokazuje Agata Grzych, dotykają spraw pod-
stawowo ważnych, a przy tym wydają się raczej wciąż jeszcze 
otwartym pytaniem niż hipotezą. Trudno przeczyć, że mają 
wdzięk. Polska maryjność to zjawisko słabo rozumiane, ideolo-
gizowane, niemniej – jest w nim coś rozbrajająco autentyczne-
go. Ten sensus sacralis – z punktu widzenia refleksji o estetyce 
– pozwala niewątpliwie na oddawanie czci poprzez kreowanie 
wizerunku kobiety pięknej, pięknej do utraty tchu, obecnej w 
marzeniach tak mężczyzn jak kobiet. Pozwala wykroczyć poza 
szczególnego rodzaju zakaz teologii, tworzenia mianowicie 
dzieł zbyt pięknych. Funkcja dekoracyjna dzieła sztuki religij-
nej nie powinna przesłaniać przekazu duchowego, powiada 
teologia. Tym samym wizerunek przestaje być notacją wizji, on 
tylko unaocznia treść, aczkolwiek, jak zaznaczał Sobór Tryden-
cki, treść stosowną dla odbiorców określanych mianem idioti, 
niepiśmiennych i niezdolnych myśleć samodzielnie. „Święty 
Bernard z Clairvaux ubolewał nad powszechnością przekona-
nia, że im obraz piękniejszy, tym świętszy – co w konsekwen-
cji prowadzi do tego, że bardziej uwielbia się piękno obrazu, 
niż marzy o świętości” – zauważa osobno ks. Andrzej Draguła 
w eseju Copyright na Jezusa8. Podkreślił on bezsporny a kapi-
talny fakt: „Prawdziwy mnich nie potrzebuje żadnych pomo-
cy i pośrednictw. Pobożność intelektualna, uwielbienie Boga 
i kontemplacja Słowa, które dokonują się w jego sercu, są 
wystarczające, by stać się źródłem radości i łaski”9.

Podobnie uważa historyk i fenomenolog religii Karl Kerényi 
w Dionizosie, kiedy uznaje pojawienie się rytualnych modyfika-
torów świadomości za symptom uwiądu wrażliwości sakralnej. 
Inne jednak wnioski obaj autorzy wyciągają – Draguła bliższy 
jest myśli o względnym znaczeniu piękna (przy, co oczywi-
ste, wykluczeniu jakiegokolwiek turpizmu, współczesna pla-
styka religijna stroni od niemłodej nawet awangardowości), 
Kerényi zaś – że piękno to prawda. Że rozpoznajemy pewne 
kwestie na sposób właśnie estetyczny, w analogii poniekąd 
do rozpoznawania przykrym zapachem lub smakiem tru-
cizn, a bólem niebezpiecznych dla ciała temperatur. Tak więc 
prawda jako piękno rzeczy samych w sobie. Brzydota sztuki, 
jej niemoc bycia piękną w sposób katartyczny, to precyzyj-
na notacja schorzenia duszy współczesnego człowieka, scho-
rzenia powstałego wskutek zaburzeń jego religijności. Uwiąd 
piękna wypływa, jego zdaniem, z trywializowania się przeżyć 
sakralnych, czy to wskutek zaniku wrażliwości, czy też innych 
jeszcze powodów, jak choćby duchota beznadziei. Przykład, 
jakim się posłużył, faktycznie trwoży: Indianie Pueblo sięgnę-
li do zażywania rytualnego meskaliny dopiero przegrawszy 
wojnę białym człowiekiem USA.

Natomiast Agata Grzych ciągle szuka i stawia ważne pyta-
nia. Czy brzydota to grzech? Na razie, odpowiedziałaby, że 
tak, jak najbardziej. Grzech to znieczulica wewnętrzna. Tu 
estetyka przemawia równie ekspresyjnie jak na ciele oznaki 
gangreny, ale zarazem też, ilekroć poeci i filozofowie zapusz-
czają się na obszary wcześniej niepochwytne dla mowy bądź 
myśli, a więc gdy zawłaszczają je dla języka i myślenia – te ich 
wypady, mówi Kerényi „same są aktualną, dziejącą się właś-
nie  historią ducha.”

Urszula M. Benka

(Wystawa planowana jest we wrocławskiej galerii Entropia)

1 http://www.19a.eu/index_pliki/Page532.htm – Mural właśnie wskutek skoja-
rzenia z sex-biznesem wywołał oburzenie i został usunięty. Przytaczam za: 
Agata Grzych, Czy kicz jest grzechem? (Magisterska praca dyplomowa napisana 
pod kierunkiem dr hab. Jolanty Dąbkowskiej-Zydroń, Uniwersytet Artystyczny  
w Poznaniu, wydział komunikacji multimedialnej, Poznań 2011). Nadmienię, że 
w toku sporu autorka muralu deklarowała swoją prawowierność.
2 Znamienne, że w miejscach tragicznych kraks stawia się zwyczajowo krzyże, 
lecz nie lepsze oznakowanie albo nawierzchnię.
3 Por. studium Baudrillarda Pour une critique de l’economie politique du signe.
4 Tradycja sankcjonuje dwa miejsca tego wydarzenia: na górze Syjon oraz w Efe-
zie; w obydwu są odpowiednie sanktuaria. Efez zasłynął „cudem świata” jeszcze 
w antyku, mianowicie świątynią Artemidy, bogini dziewiczej, walecznej, zara-
zem „Pani dobrej śmierci”, tzn. szybkiej, bez długiej agonii.  Również tutaj Maria, 
matka Jezusa, na synodzie w 431 roku otrzymała tytuł Matki Boskiej (gr. Theo-
tokos). Idea ta budziła wątpliwości o zbytnie zapożyczenia pogańskie i została 
przez Marcina Lutra odrzucona.
5 Leo Steinberg, The sexuality of Christ in renaissance art. And in modern oblivi-
on, , New York and simultaneously Toronto 1983.
6 T. Pauli, tekst w: Mantegna. Seria wydawnicza Klasycy sztuki, ,Mediolan 2005, 
Warszawa 2006., s. 83.
7 J. Baudrillarda, Spisek sztuki.  Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.
8 A. Draguła, Copyright na Jezusa. Język, znak, rytuał między wiarą a niewiarą. 
Biblioteka Więzi, Warszawa 2012.
9 Tamże, s. 78.
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GDY NIC NIE POZOSTAJE

Nasza ostatnia wigilia
kiedy już tylko pozostało wierzyć
łamiąc się opłatkiem,
że co słowo się spełni
a nim stoczą się łzy.

Co wspomnę widzę
twoje zamglone oczy,
drżące w uśmiechu wargi,
gdy ściszonym głosem
wymawiałeś życzenia
które się nie spełnią.

Wiemy to, przeczuwamy,
lecz jak nie uwierzyć w cud
gdy nic prócz wiary 
już nie pozostaje
a diagnoza jest tylko
bezlitosnym wyrokiem.

Wierzyć, do końca wierzyć,
po oddech ostatni
i póki tętno serca.

Patrzymy sobie w oczy
I mówimy do siebie
w tym czworoboku wigilii: 
matka, ojciec, ja i ty –
ty najmłodszy.

Masz 18 lat
i jeszcze wszystko przed tobą,
nim okaże się, że prócz życia,
ale czy jest jeszcze coś więcej
prócz życia  za życia na ziemi.

Pozostaje wierzyć,
do końca wierzyć,
przełamując kruchy opłatek,
który drży w palcach
i jest nie do przełknięcia.

Co oddech,
co spojrzenie,
co słowo –
naszej ostatniej wigilii,
kiedy cud się nie zdarzył.

A byliśmy pełni wiary
w twoją wszechmoc miłosierny Boże.

Tadeusz Kijonka

OSACZENIE

Ta kobieta co nosi
twe imię, choć już inne nazwisko,
wciąż jeszcze tam czeka.

Czuję jej wzrok na wylot
gdziekolwiek jestem,
a wiem, że muszę się strzec.

Ma twoje stalowe oczy,
ostre, perłowe zęby
i jędrne rozchylone usta
o smaku papierosów Carmen.

Znów może mnie zaciągnąć
pod tamten dąb
czy w łamliwe paprocie,
by pozostawić krwawe ślady
na mojej szyi.

Wtedy wydarłem się śmierci
z przegryzioną tętnicą.
potem bywało różnie –
ale zawsze osobno.

Lecz wiedziałem, że tamten
niespełniony wyrok trwa,
i nie umknę
nie umknę
dopóki żyjesz.

Ty i ja,
choć pół wieku mija,
w ustach wciąż smak
pierwszej krwi-
i lęk przed wysokością
bez dna
do końca życia.

Dziś dojrzałaś mnie nagle
stojącego przed kasą
w koncentrycznych lustrach hallu.

– Ty!...

Jeszcze chwila a drzwi
zakleszczą się i osaczą:
biegiem!

Lecz przyjdzie dzień
a nie umknę
przed wyrokiem,
gdy taka piękna,
że ledwo przymknę oczy
umieram.

Teraz co dnia przeglądam
w gazetach nekrologi,
lecz nie znajduję osoby
o twoim imieniu i nazwisku…

Ty żyjesz, ty żyjesz –
a ja
co ze mną?

Z NASŁUCHU

Czy słyszysz co mówi cisza –
co mówi w tej chwili
stąd, co i do kogo?

Nie słyszysz – znów za późno,
a mogła powiedzieć ci wszystko.

WYPRAWA

Na tę ostatnią wyprawę życia
z której się nie wraca,
a nie znasz miejsca, dnia i kierunku,
udaj się jak jesteś 
i nie zabieraj na drogę niczego.

Bo jaki w istocie masz wybór
nie licząc kropli wody,
drobiny chleba i łyku tlenu
po ostatnie uderzenie serca?

To czy tamto,
tamto czy to –
gdy wszystkie rzeczy okażą się zbędne
i nic się nie przyda w nicości –
jeśli odrzucić pozory
w zgodzie z logiką życia.

Po prostu żadnych potrzeb i spraw
szczególnie niezałatwionych
słowem – koniec bez reszty.

Jesteś jak ten żołnierz trafiony
ślepą kulą w ostatniej chwili,
gdy nie ma nagle żadnego znaczenia
krzyż walecznych i awans po walce
o wszystkie gwiazdki zbędne.

BEZSENNOŚĆ

Oczy rozwarte w środku nocy – nie śpij,
Równanie gwiazd o wszystkich niewiadomych
Czeka na rozwiązanie. Tak samo jak układ
Liczb od początku świata niezmienny po kres
Co spojrzenie z dna ziemi. Patrz i zapamiętaj –
Czas ogarnąć granice wieczności do końca,
Tej która się rozwiera w bezdennościach nieba.
Stąd ten lęk ostateczny i mroźna bezsenność,
Kiedy już nawet unieść przeciążonej głowy.

Góry zwarły się w sobie. Wszyscy dawno zeszli
W doliny, gasną zwolna konstelacje okien;
Jesteś sam – z sercem ziemi co jak echo w tobie,
Na wprost bezkresów nieba, by związać naocznie
Kontury gwiazdozbiorów podług map odwiecznych,
ich imiona co spojrzeć - z astralnej litanii
Gdy wymieniasz do nieba wyciągając rękę: 
Pegaz, Byk, Kasjopeja, Syriusz, Andromeda…
Wywołane jaśnieją i pulsują w głębi, 
Czyżby twój głos tam dotarł – a co niewiadoma:
Twe imię i nazwisko jak z wyroku losu.

Dzień po dniu wynik błędny, więc wciąż trzeba 
ścierać
Ciąg liczb z czarnej tablicy wczesnego dzieciństwa,
Ten zapisany kredą przed klasą szyderców?
Widzisz, wszyscy rechoczą, bo się pomieszały
Dwa podstawowe znaki: plus – minus… sprawdź 
sam.
Przecież nic się nie zgadza w tym rachunku życia.
Choć to jedno niezmienne co noc – układ gwiazd.

Patrz, a odnajdziesz siebie, nic, że bez odwrotu 
Przepadniesz z tym zadaniem nie do rozwiązania:
Gdy nie ma odpowiedzi – liczą się pytania.
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Henryk Grynberg

Szczęśliwy, który nie był miedzy złymi w radzie 
Ani stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie,
Ani siadał na stolicy, gdzie tacy siadają... (Psalm 1). Nie „mię-

dzy”, lecz „miedzy” jak na miedzy. Recytowałem tę strofę bardzo 
dawno temu w amerykańskiej synagodze jako ojciec bat-micwy 
(konfirmowanej córki) po hebrajsku i po angielsku, nie znając 
jeszcze wersji polskiej, która najbardziej do mnie przemawia. 

Dam ci w dziedzictwo wszytko ludzkie plemię,
Będziesz panował, będziesz rządził ziemię
I tam, gdzie wschodzi, i gdzie słońce padnie (Psalm 2). Tu widzi-

my, skąd u Miłosza „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”.
Kiedym Cię kolwiek wzywał w swojej potrzebie,
Zawżdym ucho łaskawe nalazł u Ciebie (Psalm 3). 
„Kiedym Cię kolwiek” - nigdy nie widziałem ani sobie nie wyob-

rażałem takiego szyku, a jest świetny i pokazuje się, że po pol-
sku wszystko można.

Co noc to rozbierajcie dnia przeszłego sprawy:
Tom przystojnie uczynił, tum Bogu nieprawy (Psalm 4). Dzień 

„przeszły” dokładniej wskazuje przeszłość niż nasz zeszły albo 
ubiegły, a „przystojny” uczynek (taki, jaki przystoi) jest z pew-
nością ważniejszy niż przystojny wygląd. 

Więc nie baranem ani wołem Go błagajcie (tamże). Śmiały skrót 
i celniejszy od łamańców i dziwolągów dzisiejszej poezji.

Tyś Bóg świętobliwy prawie (Psalm 5). „Świętobliwy” jak święto, 
święty i świętość (kto wymyślił „świątobliwego” i po co?) „Prawie” 
(od prawo) znaczy i powinno znaczyć „prawdziwie” -  a nie „nie-
omal” ani „bez mała” jak w dzisiejszym słowniku.

Pościel płaczem napoję; płaczem wypłynęły Oczy, a krzywdy ludz-
kie siłę mi odjęły (Psalm 6). Przerzutnia wyprzedzająca o parę wie-
ków romantyczną rewolucję.

Odstępcie precz ode mnie, którzy źle czynicie,
Odstępcie, upadkiem się mym nie nacieszycie! (tamże). „Odstęp-

cie” jak odstęp jest naturalniejsze i zrozumialsze niż „odstąpcie”. 
Pan swój miecz ostry, Pan łuk nałożony
na ręku trzyma i strzały gotuje
Śmiertelne. Zapadł w zazdrość człowiek płony (Psalm 7). Znów 

pionierska przerzutowość, za którą oklaskuje się Mickiewicza.
Gdziekolwiek słońce miece strzały swoje,
Wszędy jest zacne święte imię Twoje,
A sławy niebo ogarnąć nie może
Twej, wieczny Boże! (Psalm 8). Osiem tak zbudowanych strof.  

A oto:
Smutno mi Boże! Dla mnie na zachodzie / Rozlałeś tęczę blasków 

promienistą, / Przede mną gasisz w lazurowej wodzie / Gwiazdę 
ognistą, / Choć mi tak niebo Ty złocisz i morze, / Smutno mi Boże! 
Też osiem takich strof - u Słowackiego. No comment

Ciebie będę, Boże prawy,
Całym sercem wyznawał,
Twoje wszytki dziwne sprawy
Będę światu podawał (Psalm 9). Porównaj Wszystkie nasze dzien-

nie sprawy / Przyjm litośnie, Boże prawy Franciszka Karpińskiego, 
śpiewane na koniec lekcji w Dobrem w roku szkolnym 1944/45, 
w Łodzi w roku szkolnym 1945/46, w Głuszycy koło Wałbrzycha 
w roku szkolnym 1946/47 i we wszystkich innych polskich szko-
łach do roku 1949.

Bezbożne myśli jego, sprawy brzydliwe (Psalm 10).  Nie „obrzyd-
liwe” - bardzo przydatny i poręczny niuans.

Upatruje chudzinę, a w cieniu skryty 
strzeże, jako w jaskini lew jadowity (tamże). „Jadowity”, bo jada 

i zjada – jeszcze jeden okaz inwencji poety i giętkości polskie-
go języka.

Powstań, Panie, a wynieś rękę swą k’woli
Niewinnej krwi ubogiej! Przebóg, długo li
Zły człowiek ma doświadczać Twej cierpliwości (tamże). Techni-

ka wersyfikacyjna XX wieku.
Panu ja ufam, a wy mówicie: miedzy góry
Uciekaj co nadalej jak ptak prędkopióry (Psalm 11).  Pomysło-

wy rym i chyba pierwszy taki młodopolski ptak.
Sprawiedliwych doświadcza, nieprawymi się hydzi (tamże). Dla-

czego dzisiaj nie wolno „hydzić się”, choć wolno „zohydzać”?
Nie usłyszysz, jedno kłam; usty-ć pochlebiają
A w chytrym sercu jadu śmiertelnego tają (Psalm 12). „Kłam” 

jest celniejszym wyrazem od naszego kłamstwa (por. „zadawać 
kłam”), a „usty-ć” pięknym zabytkiem zapomnianego języka. 

Dokąd mię deptać będzie człowiek zazdrościwy? (Psalm 13). 
„Zazdrościwy” – jak litościwy, czy miłościwy - jest bliższy zazdro-
ści i właściwszy od zazdrosnego. 

Że mię Ty nie opuścisz, a ja w głośne strony
Będę imię Twe sławił, Boże niezmierzony! (tamże). Były niezmie-

rzone puszcze, bogactwa naturalne, zasoby. Są niezmierzone 
obszary, ilości, tłumy. Lecz naprawdę niezmierzony jest Bóg.

Nie masz Boga, przecz się boim? (Psalm 14). A cała literatura 
światowa myśli, że to Dostojewski.

Jaka okwitość tych omylnych bogów (Psalm 16). „Okwitość” tu 
znaczy obfitość i  sugeruje obfitość kwiatów, a nie ich utratę jak 
w dzisiejszym słowniku.

Ode mnie ofiar nie odniosą ani
Będą wzywani (tamże). Nowoczesna przerzutnia i  pojedyncze 

przeczenie logiczniejsze od naszego podwójnego. 

A mnie racz jako źrzenice bronić
I cieniem swoich skrzydeł zasłonić (Psalm 17). „Źrzenice” są inten-

sywniejsze od źrenic. Por. „wejźrzy” (Psalm 25) i „ujźrzę” (Psalm 
140).

Przez Cię-m ja wojska poraził niezwyciężone,
Przez Cię-m ja mury ubieżał niedoskoczone (Psalm 18). Cudow-

nie ruchome „m”, dla którego nie ma niemożliwości, a któreśmy 
lekkomyślnie  porzucili. Mury zaś „niedoskoczone” (bo ich nie 
doskoczysz) są genialnie prostym wynalazkiem ad hoc.

Kiedy do kresu przed wszytkimi bieży,
Gdzie dar zwyciężcy obiecany leży (Psalm 19). „Zwyciężca”, 

bo zwycięża, brzmi właściwiej a przy tym ładniej i łatwiej niż 
zwycięzca.

Niedługi czas temu (a każ na to śmiele!),
Że znacznie porazisz swe nieprzyjaciele (Psalm 20).  Ledwie 

widoczna licentia poetica jest ogólną zaletą tego poety i jego 
uległego tworzywa.

Bo na wet tył podadzą sromotnie, a w oczy
Twój łuk nieuchroniony przedsię im zaskoczy (Psalm 21). Czy to 

nie z Sienkiewicza?...
Boże, czemuś mię, czemuś mię, mój wieczny
Boże, opuścił w mój czas ostateczny? (Psalm 22). Piękniej tego 

powiedzieć się nie da i teraz wiemy, że powiedział to ktoś star-
szy niż Jezus.

Przebili ręce, nogi mi przebili,
Wszytki me kości przez skórę zliczyli (tamże). To już wyprzedza-

jąca fakty interpretacja chrześcijańska.
Podzielili się moimi szatami,
O suknią moję miotali kostkami (tamże). A to jeszcze większe 

wyprzedzenie faktów.... 
Mój wiekuisty Pasterz mię pasie (Psalm 23). Najłynniejszy wers, 

recytowany we wszystkich językach, lecz nigdzie nie brzmi lepiej. 
By dobrze stała śmierć tuż przede mną,
Bać się nie będę, bo Pan mój ze mną (tamże). To nie przekłady, 

lecz adaptacje, transktypcje, wariacje na temat.
Otwórzcie się wysokie, niedobyte brony,
Król wieczny się przybliża, Król niewysłowiony. (Psalm 24). Jak 

wyżej.
Wejźrzy na ciężkość, wejźrzy na me troski,
Zabacz mych grzechów, uskrom’ gniew swój boski! (Psalm 25). 

To wynalazca języka jak Shakespeare, jego współczesny, i jak u 
Shakespeare’a jest to  język w procesie tworzenia.

Włóż w ogień serce moje; jako kruszec złoty
Pławią, tak i Ty sprobuj mej cnoty! (Psalm 26). Jak wyżej. 
Strzegłem jako żyw cnoty i tej-em nadzieje,
Że w zborze wspomnę Twe sławne dzieje (tamże). Mozartow-

ska łatwość i lekkość.
Uwiódł mię i stawił cale
na niedostępionej skale (Psalm 27). „Uwiódł” znaczy tu jeszcze 

to, co powinno znaczyć.
Nie kryj przede mną swej twarzy
Ani mię gniewem karzy (tamże). Lekka, naturalna i ledwie 

zauważalna licencja poetycka.
Królu niebieski, zdrowie dusze mojej,
Do Ciebie wołam, a Ty twarzy swojej
Nie kryj przede mną albo mię już z temi
Licz, co są w ziemi! (Psalm 28). Słowa Dawida, ale muzyka Jana.
Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu,
Nieście chwałę, królowie, Królowi więtszemu (Psalm 29). Dosko-

nale zwarta retoryka z maksymalnym efektem minimalnych 
środków.

Co za korzyść, mocny Boże,
Mego zginienia być może?
[....]
Zalić proch cześć będzie dawał
Albo Twą dobroć wyznawal? (Psalm 30). Znana żydowska argu-

mentacja, której nie może odeprzeć nawet Bóg. Zwłaszcza w 
tak pięknej wersji.

Przyjaciela ci ze mnie na wieki nie mają,
Którzy w rzeczach niepewnych pewności szukają (Psalm 31). 

Świetny przykład retoryki skomplikowanej, gdy trzeba, a jak-
że klarownej.

Szczęśliwy, komu nie przyczetł Pan wady
Ani się żadnej nie domacał zdrady (Psalm 32). Ta fizyczna nama-

calność zdrady bardzo by się przydała dzisiejszemu językowi.
A niewidome sumnienia szczypanie (tamże). To szczypiące 

sumienie jest subtelniejsze od  naszego gryzącego.
Wspomieńcie Go na cytrze i na wielostronej
Dzięki Mu czyńcie harfie złoconej! (Psalm 33). Jeszcze swo-

bodniejszy iście polski szyk wyrazów. „Wielostrona” to oczywi-
ście wielostrunna. 

Gdzie wieczór słońce gaśnie, gdzie wschodzi po ranu,
Wszyscy niechaj się kłaniają Panu (tamże). „Wschodzi po ranu”, 

wspina się po nim. Poufałość z językiem, który temu poecie na 
wszystko pozwala.

Zachowaj swój język od wszetecznej mowy

A nie myśl inaczej, niźli mówisz słowy (Psalm 34). Mowa bardzo 
ściśle wiązana, a jakże naturalna i wyrazista.

Lwi drapieżni, którzy siłom swym ufają... (tamże). Deklinacja męsko-
-osobowa w genialnie prosty sposób wyjaśniająca, że to nie lwy.

O Panie, kiedyż wejźrzysz? Pozbaw mię tych
Pośmiewców kiedy a broń od przeklętych
Lwów dusze mojej (Psalm 35). Teże starożytne lwy w lżejszej, 

nowoczesnej wersyfikacji.
Obrońca wieczny ludzi utrapionych, 
Do Ciebie w swoich krzywdach niezliczonych
Ja się uciekam (tamże). Trzydzieści takich trójwersów, których 

wcześniej nie znałem, więc nie wiem, jak to się stało, że pewnej 
nocy podczas samotnego czuwania w redakcji Głosu Ameryki 
przyszły do mnie w następujących słowach:

Ciemno a Ciebie ni śladu / odezwij się choć na chwilę / bo coraz 
ciemniej // trochę światła choć trochę miłości / na życie tylko na 
chwilę / nic nie ma // więc błądzę coraz obłędniej / w ciemnoś-
ci coraz ciemniejszej / coraz bezradniej wołam // a Ciebie nigdzie 
w zasięgu / tylko noc wieczna tu mieszka /

między nami // daj znak a pójdę gdzie zechcesz / powiedz gdzie 
można Cię spotkać / z której strony nocy („Z ciemności” w: „Wśród 
nieobecnych” Oficyna Poetów i Malarzy, 1983).

O Panie, dobroć Twoja do nieba przestała,
Prawda obłoków sięga, góry przerównała (Psalm 36). Pomy-

słowy i naturalny czasownik, a my w naszych marnych czasach 
umiemy najwyżej „dorównać”.

Jasna jest zorza, jasno słońce pała (Psalm 37).  Vide: „panień-
skim rumieńcem dzięcielina pała”.

Potrwaj, a złego wnet nie będzie; przyjdziesz
Na miejsce jego, już go nie nadyjdziesz (tamże). Rym naciągnię-

ty lekko, naturalnie i niemal niezauważalnie.
Niesprawiedliwy źle myśli dobremu (tamże). Świetny skrót myślo-

wy i wynalazek konstrukcyjny. Czemu z niego nie korzystamy?
Bo upad nad nim nieuchronny widzi (tamże). Nie eufemistycz-

ny upadek. Patrz także: upadem opoki (Psalm 6), upad złego czło-
wieka (Psalm 52), upadem zazdrości (Psalm 54), chytrego upad 
czeka (Psalm 55), etc.

Miał od sędziego wyniść przesądzony (tamże). Jakże brak dziś 
w sądownictwie tego precyzyjnego terminu.

Zdrowia nie masz w mym ciele prze strach gniewu Twego
Kościom nie masz pokoju dla występu mego (Psalm 38). Występ, 

a nie eufemistyczny występek. Występkami są raczej rozmaite 
dzisiejsze występy.

Jawna jest żądość moja Tobie, wieczny Boże (tamże). Ta „żądość” 
jest trafniejsza i sprawniejsza niż nasze słownikowe „pożądanie” 
i „pragnienie”.

Byłem jako głuch albo ten, co dotknion słowy (tamże). Krótsze, 
lżejsze i sprawniejsze niż „głuchy” i „dotknięty”.

Przychodzień-ciem ja na ziemi (Psalm 39). Nie „przechodzień” 
jak w załączonym do psałterza słowniczku, bo „przychodzień” 
to gość, obrazowy i rdzennie polski, po którym została nieste-
ty tylko przychodnia.

Woli Twej dosyć czynić, Boże nieprzeżyty! (Psalm 40). „Nieprze-
żyty” to więcej niż nieśmiertelny i ładniej, bo z emfazą na życie, 
a nie śmierć.

Nie odwłócz, proszę, pomocy swojej! (tamże). Od „włóka”, „włó-
czyć” - wyraziściej i zrozumialej niż „nie zwlekaj” czy „nie odwlekaj”.

Nigdy go nieprzyjaciel jego nie zhołduje (Psalm 41). Pomysłowy 
i sprawny czasownik, którego niesłusznie już nie ma.

Że go leżąc na marach ostatnim ujźrzemy
A tym wdzięcznym widziadłem oczy napasiemy (tamże). 

„Widziadło” jest dosłowniejsze od naszego „widoku” i – jak widać 
- nie musi być straszne.

Jako na puszczy prędkimi psy szczwana
Strumienia szuka łani zmordowana (Psalm 42). Dlatego „szczwa-

ny” znaczy dziś doświadczony, sprytny, przebiegły. Taki co był 
szczwany. Jak szczwany Żyd. 

„Gzie teraz on twój, nędzniku wygnany:
Bóg zawołany” (tamże). Jedyny chyba taki atrybut Boga, a jak-

że trafny. Pytanie takie nieraz zadawano Żydom i sami je sobie 
zadawali.  A „nędznik” tu oczywiście znaczy biedak, nieszczęśnik.

Za którym i ja pójdę
I Twych wysokich dójdę
Pałaców... (Psalm 43). Jeszcze jeden rym naciągnięty w poufa-

ły a naturalny sposób.
Tam d’ołtarza świętego
Pójdę przed Pana mego (tamże). Takoż poufała a sprawna elizja.
Jesteśmy jako owce na rzeź odłączone;
Rozprószyłeś nas między pogaństwo zelżone (Psalm 44). Precy-

zyjniej i obraziściej niż „rozproszyłeś”. I proroczo.
Wstyd oczom nie dopuści pojźrzeć wzgórę śmiele
Widząc zewsząd naśmiewce i nieprzyjaciele (tamże). W „Słow-

niku współczesnego języka polskiego” jest „prześmiewca” jako 
„osoba prześmiewająca się z kogoś”,  a „naśmiewcy” nie ma. Za 
to jest czasownik „naśmiewać się”, a „prześmiewać się” nie ma. 
I bądź tu mądry.

O języku psalmów 
i dlaczego kocham Kochanowskiego

cd. str. 8
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Zdrów bądź, o królu, ciebie ja wdzięcznymi
Nie przepamiętam nigdy rymy swymi (Psalm 45).  W załączonym 

do psałterza słowniczku „przepamiętam” znaczy „zapomnę”, lecz 
w giętkim i wieloznacznym języku tego poety „nie przepamię-
tam” sugeruje więcej niż zapamiętam, jeśli nie jedno i drugie. 

Bo tam sam Pan przemieszkawa
I w potrzebach ratunk dawa
  [....]
Pan, który zastępy władnie,
Zawżdy nas obroni snadnie (Psalm 46). Język w akcie tworze-

nia i przetwarzania jak wyżej.
Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie,
Wszyscy śpiewajmy Panu chętliwie (Psalm 47). Nie ma w tym 

giętkim języku niemożliwego wyrazu ni rymu. A nasze ręce, oka-
zuje się, mają coś wspólnego kleszczami. 

Słusznie oddawa chwałę Syjon Tobie, 
Syjon, kwiat gór wysokich, rozkosz świata wszego (Psalm (48). 

Najstarszy atest syjonizmu w jego najprawdziwszym znaczeniu. 
A Tyś je tak rozprószył jako nieujęty
Wiatr morzolotne rozstrząsa okręty (tamże). Oto od kogo uczy-

ła się młodopolszczyzna. 
Słuchaj, co żywo, wszytki ziemskie kraje
Nakłońcie uszu, i kędy dzień wstaje
I kędy gaśnie, i którym słoneczny
Promień dojmuje, i którym mróz wieczny (Psalm 49). Romantycz-

ne przerzutnie i barokowe kontrasty z Mozartowską lekkością. I 
znowu zobacz „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada” u Miłosza. 

Przyzowie nieba i ziemie przyzowie
Chcąc, aby byli przy jego rozmowie (Psalm 50). Liczba mnoga, 

która powiększa, pogłębia i upiększa.
Wzów’że mię w trosce... (tamże).  Wołacz odręcznie skrócony, 

a raczej wynaleziony. 

Zawżdy praw nalezion i czyst w sądziech Twoich (Psalm 51).  
Oto potencjał rytmiczny polszczyzny przez potomnych lekko-
myślnie utracon.

Miej dziękę, dobrych obrońca 
A złych skaźca! (Psalm 52). „Dziękę” jak podziękę. „Skaźca” w 

załączonym słowniczku przetłumaczony jest jako „niszczyciel, 
burzyciel”, lecz gołym okiem widać, że to skazujący sędzia – 
notabene bardzo przydatny termin. 

Choć nie będzie nic strasznego,
Będą się bać cienia swego (Psalm 53).  Oto komu zawdzięcza-

my tę obrazową frazę. 
Obróć wszytko złe na nie; w też co na mię doły  
Kopali, wpraw’, o Panie, me nieprzyjacioły (Psalm 54). I to wiecz-

nie modne porzekadełko.
Obrońca uciśnionych, Boże litościwy, 
Usłysz modlitwę moję i głos żałościwy (Psalm 55).  Żałościwy” 

jak litościwy, miłościwy, złośliwy, życzliwy. Czemu tego natural-
nego przymiotnika nie ma? 

By mię był nieprzyjaciel jawny mój szacował (tamże). Naturalny 
czasownik szacunku. Kto i po co nam kazał  „szanować”? 

Pomnię ślub swój, Panie, i będęć dziękował, 
Żeś mię nagłej śmierci łaskawie uchował (Psalm 56). „Pomnię” 

jest bliższe pamięci i ładniejsze niż „pamiętam”.
Doły brali pode mną, ale ciż, co brali, 
Zdarzył Bóg, że na koniec sami w nie wpadali (Psalm 57). Jesz-

cze jedna wersja tradycyjnego kopania dołków.
Zęby oszczepów sroższe i strzał prędkopiórych (tamże). I jeszcze 

jedna wczesna młodopolszczyzna. 
Ruszwa różanorękiej zarze z jej pokoja (tamże). Jak wyżej – ze 

szczególną orkiestracją. 
Ty sam wszeteczne potłucz gęby, Panie, 
Aż w nich żadnego zęba nie zostanie (Psalm 58). Hebrajska i 

łacińska wersja nam zazdrości takiej sprawności i obrazowości.  
Broń mię przeciw zuchwalcom i jawnogrzesznikom,
Ani mię w moc podawaj bezecnym głównikom (Psalm 59). Słow-

niczek tłumaczy „główników” jako przestępców, morderców, 
choć słowo to najwyraźniej wskazuje głównych przywódców. 

Słowa ich (aż ich słuchać strach człowieka) krwawe,
Jadowite, śmiertelne... (tamże). Oto jak bardzo obaj psalmiści 

- biblijny i renesansowy – boją się oszczerców. 
Za Twym powodem serce się nam wróci, 
A nieprzyjaciel prędko tył obróci  (Psalm 60).  Słowniczek tłu-

maczy ten „powód” jako przewodnictwo. Por. „za twoim prze-
wodem złączym się z narodem”.

A Ty go łaską i swym szczyć opiekiem (Psalm 61). Według słow-
niczka „szczycić” znaczy bronić, ochraniać. A dosłownie osłaniać 
szczytem, czyli tarczą. Stąd nasze za-szczyty.

W nieszczęściu i w każdej trwodze 
Nasza ufność zawżdy w Bodze (Psalm 62). Rym na poczeka-

niu zmyślony. Bo to początek języka, gdy wszystko jeszcze było 
możliwe.

Ku służbie Twojej, Boże, mój obrońca,
Wstaję ranego nie czekając słońca;
Pragnie Cię dusza, pragnie ciało moje
Jako dżdża ziemia w srogie letnie znoje (Psalm 63). Czy to się 

śpiewa w polskim kościele? A jeśli nie, to czemu? 
Ich język dotkliwy
Miecz jest przeraźliwy,
Słowa – strzały żywe,
Niewinnym szkodliwe (Psalm 64). O tym, że najgroźniejszą bro-

nią jest oszczerstwo przekonało nas średniowiecze, a najbardziej 
wiek XX. Żydzi się o tym przekonują do dziś.  

A język piekielny
Dla swojegoż jadu (tamże). Jak wyżej. 
Rok wszytkorodny wieniec znakomity
Niesie na głowie Twoją łaską wity (Psalm 65). Elegancja formy 

i treści. Nie znam piękniejszego wieńca ze słów.
Wszytka ziemia, wszytki kraje,
I gdzie jasne słońce wstaje,
I gdzie w bystre, szumne morze
Zapadają pozne zorze (Psalm 66).  Innymi słowy: Kiedy ran-

ne wstają zorze, / Tobie ziemia, Tobie morze... naszego poety 
szkolnego. 

Bo Ty wszytki narody sprawiedliwie sądzisz
Ty jako Pan wszechmocny okrąg ziemi rządzisz (Psalm 67). 

Poręczniej i logiczniej niż okręgiem ziemi rządzić i podobnie 
jak w innych językach. 

Ten swe nieprzyjacioły skruszył, a zuchwali 
Ziemię plugawą zębem śmiertelnym kąsali (Psalm 68). Oto skąd 

nasze obrazowe „gryzienie ziemi”.  
We krwi nieprzyjacielskiej nogę omoczycie
I psy swoje obfitym ścierwem nakarmicie (tamże). Tylko po pol-

sku może tak jędrnie i obrazowo mówić starozakonny Bóg. 
Niechże im też ich pokarm kością w gardle stanie (Psalm 69). 

Jeszcze jedno obrazowe porzekadło do zawdzięczenia.   
Bo ten na gród syjoński wspomni w krótkim czesie
A judzkie miasta z rumów wyniesie (tamże). W „czesie” jak wczes-

ny, doczesny, współczesny, a więc całkiem uprawniony rym. I po 
co nam rumowiska, gdy możemy mieć „rumy”. 

Niech się weselą, niechaj naświętszemu
Uczciwość czynią imieniowi Twemu (Psalm 70). Bo uczciwoś-

cią było - i powinno być – czczenie, oddawanie czci, a nie try-
wialnych pieniędzy. 

Nie porzucajże mię w moim zeszłym wieku (Psalm 71).  „Zeszły 
wiek” jest prawdziwszy od podeszłego, który jest oczywistym 
eufemizmem. 

Wróciłeś mi powagę i miejsce uczciwe,
Pocieszyłeś z łaski swej serce frasowliwe (tamże). „Frasowliwe”, 

bo przecież mówimy „frasować”, a nie „frasobać”. 
Ten wesprze chudych, ten sirot będzie
Bronił, a wytknie potwarcę wszędzie (Psalm 72). Jeszcze raz ów 

obsesyjny lęk nie tylko prażydowskiego autora, lecz i prapolskiego 
współautora, który nie bez powodu uciekł z królewskiego dworu. 

I pan i państwo znikną w ocemgnieniu,
Prosto jako sen na pierwszym ocknieniu (Psalm 73). Nie wiem, 

dlaczego „ocemgnienie” a nie okamgnienie, ale wiem teraz z 
czego jest ocknienie. 

Tyś wpośrzód morza drogę szeroką osuszył (Psalm 74). Pisemne 
potwierdzenie pradawności tego paschalnego podania. 

Na Twoje rozkazanie zdrój wyskoczył z skały (tamże). Jak wyżej. 
Wejźrzy na swe przymierze (tamże). Pradawny atest wiary w 

Przymierze.
A Ty nam szczęścić będziesz nasze sprawy (Psalm 75). Naturalna i 

łatwo zrozumiała kondensacja, jaką nasz współczesny język zatracił.   
Strachem, Boże wieczny, Twojej grozy
Stały wryte i konie, i wozy (Psalm 76).  Nawet hebrajski nie mógł 

silniej i zwarciej tego wysłowić.
Widziały Cię, o Boże, wody, widziały
I lękły się, a morskie przepaści drżały (Psalm 77). A tej misternej 

wersyfikacji  może nam pozazdrościć  zarówno hebrajski orygi-
nał, jak i łaciński mediator. 

Twardą skałę przeraził, a oto z kamienia  
Zdrój przeźroczysty wypadł nowego strumienia (Psalm 78). „Prze-

raził” mocnym razem Mojżeszowego pasterskiego kija. Oczywi-
sty wynalazek językowy, po którym zostało nam tylko przera-
żenie, a żal tak zredukowanego wyrazu. 

Ocucił się Pan jako gdy kto snem zmorzony
Wyspał wino wczorajsze i wstał wytrzeźwiony (tamże). „Wyspał 

wino” – świetna fraza, bardzo przydatna i niezastąpiona.  
Miasta i zamki budowne
Położyli z ziemią rowne (Psalm 79). Nie tyle licentia poetica, co 

natualny proces tworzenia języka.
Chciej przed oczyma naszymi
Okazać pomstę nad tymi,
Którzy krew sług Twych przelali
I niewinne mordowali (tamże). Starotestamentowy nabożny pre-

cedens nieprzebaczania w imię sprawiedliwości. Któremu nota-
bene jest wierny końcowy akord mojego „Dziedzictwa”(Londyn 
1993) i takiż akcent poetyckiego „Komentarza” w „Rysuję w pamię-
ci” (Poznań 1995). 

W płaczu ciężkim (ach, niestety) chleb troskliwy jemy,
Wino żałosne na poły ze łzami pijemy (Psalm 80). Przymiotniki 

„troskliwy” i „żałosne” mają tu swoje pierwotne i właściwe zna-
czenie, które później - ze szkodą dla języka - zleksykalizowano.

Słuchajże mię, cnego Izraela
Potomku, wybrany z wiela! (Psalm 81). Misterna i elegancka 

kondensacja. 
A dobry w swej doległości 
Nie dojdzie sprawiedliwości? (Psalm 82). „Doległość”, która 

dolega, jest zręczniejsza i logiczniejsza od „dolegliwości”, któ-
ra „doleguje”.

Złoto i drogie kamienie
w małej są u śmierci cenie (tamże). Jeszcze jeden klejnot mowy 

mocno wiązanej.
Tak i tych odpraw, Panie: niechaj zmierzą sobą 
Kraj żydowski, którego dostać chcą pod Tobą (Psalm 83). Pra-

stare świadectwo hipoteczne kraju - warte przypomnienia i 
podkreślenia. 

Tam dopiero poznają, że Pan imię Tobie, 
A jako świat jest wielki, nie masz równia sobie (tamże). Świetny 

rzeczownik, po którym została tylko równia i do tego pochyła. 
O Boże władogromy, szczęśliwy w swej radzie, 
Ktokolwiek w Tobie nadzieję kładzie! (Psalm 84). Oto u kogo 

uczyliśmy się „pokładać nadzieję”.
Oto wziąwszy się za ręce spółecznie  
Prawda i miłość po polach bezpiecznie  
Chodzą... (Psalm 85). „Spółecznie” jak w spółce, spółdzielni i 

spółkowaniu. Także „spółeczeństwo” miałoby więcej sensu języ-
kowego niż społeczeństwo. 

Przetoż te jeszcze przydą lata,
Że Cię narody wszego świata 
Wyznają swoim Stworzycielem, 
Swym Panem i swym Zbawicielem (Psalm 86). Jeszcze jedno 

żydowskie proroctwo, które się spełniło nie tak, jak prorocy 
sobie wyobrażali. 

Przyjdzie narody Panu porachować, 
Którzy się będą z Syjonu mianować (Psalm 87). I jeszcze jed-

no spaczone przez narody, które się „mianują” z Syjonu, ale bez 
Żydów. 

Odraziłeś ode mnie przyjacioły wszytki, 
Jestem w ich oczu na podziw brzydki (Psalm 88). Czemu nie 

ma w słowniku tak niezastąpionego czasownika jak „odrazić”, 
choć jest „odraza”? 

Pełne łono mam sznupek, pełne obelżenia 
Słuchając rozmaitych narodów hańbienia, 
Którym nieprzyjaciele naszy nas zelżyli (Psalm 89). To samo 

by powiedział ten psalmista dziś, choć „sznupki” - według 
słowniczka przytyki, przycinki – w dzisiejszym kontekście są 
eufemizmem.

Królu na wysokim niebie
Nie ma indziej, okrom Ciebie,
Człowiek nieszczęściem strapiony
Ucieczki ani obrony (Psalm 90). I nie ma lepszej polskiej 

wersyfikacji.   
Kto się w opiekę poda Panu swemu
A całym prawie sercem ufa Jemu (Psalm 91). Nie wiedziałem, 

że i to z lutni Kochanowskiego.
Nie tylko słowy, ale i gęślami, 
Ale i lutnią, i skrzypicami (Psalm 92). Te „skrzypice” wymyślone 

dla rytmu brzmią lepiej niż skrzypce.
Niech huczą rzeki, niechaj głośnie wały
Swym gęstym szykiem uderzają w skały;
Groźniejszy morza i wszech nawałności 
Bóg z wysokości (Psalm 93). Te zapomniane dziś „wały” słow-

niczek tłumaczy jako fale. Z nich są – zmyślone tu - „nawałno-
ści” i nasze nawałnice. 

Spólnego nic przewrotni z Tobą nie mają,
Którzy prawem tyraństwo swe nakrywają (Psalm 94). Ponad-

czasowa prawda wszechobecna codziennie w naszych mediach.
Panie, Tyś moja skała... (tamże). Hebrajska metafora, ewiden-

tnie starsza od Jezusa.
Pan to jest wielki, Król niezwyciężony, 
Nad insze wszystki bogi przełożony (Psalm 95). Oto jak niejed-

noznaczny może być ten utarty przymiotnik. 
Jego jest morze i On je sam sprawił,
I wszytkorodną ziemię On postawił (tamże). Doskonały wyraz 

złożony i doskonale złożonony wyraz.
Śmiej się, niebo, tańcuj, ziemi,
Zagrzmi, morze, wały swemi!
Skaczcie, pola, pląszcie, lasy:
Blisko są żądane czasy (Psalm 96). Ta znana hebrajska prapo-

ezja nigdzie nie brzmi piękniej niż na tych polskich strunach.  
Na ziemi i na niebie
Nie masz Boga prócz Ciebie (Psalm 97). Najdobitniej wyrażone 

credo, zwłaszcza dla muzułmanów.
Niech przed Pańską oblicznością
Rzeki kleszczą, niech z radością
Góry Pana przywitają:
Czasy wdzięczne nadchadzają (Psalm 98). Słowotwórstwo 

(„obliczność” i „nadchadzają”) w doskonałej harmonii z naturą 
języka. I  jeszcze raz (jak w Psalmie 47) „kleszczą” a nie klaszczą, 
więc nie przypadkowo. 

Panie zawżdyś je wysłuchał, zawżdyś im folgował
I znacznie nad upornymi krzywdy ich wetował (Psalm 99). „Upor-

ni” – jak i oporni – są bliżsi właściwego znaczenia niż uparci. 
Panu cześć, Bogu naszemu winną chwałę dajcie (tamże). „Win-

na chwała” jest głębsza od należnej. 
Wnidźcie w kościół, nieście dzięki Panu,
Dajcie winną chwałę Jego mianu (Psalm 100). Jak wyżej.

Ciebie, o Boże niezmierzony, 
Brzmieć będą moje wdzięczne strony (Psalm 101). „Ciebie 

brzmieć” znaczy, że Bóg, brzmi w strunach. Taka jest prawda 
artystyczna. 

Usłysz prośby moje, Boże litościwy, 
A niechaj Cię mój głos dosięże teskliwy (Psalm 102). „Dosięże” 

brzmi ładniej niż „dosięgnie” (kto i po co to zmienił?), a „teskli-
wy”, wbrew załączonemu słowniczkowi, znaczy coś więcej niż  
„markotny, smutny”, bo potrąca o tęsknotę, jedną nutę więcej,  
jak w dobrej muzyce.

Przybądź, proszę, Panie, przybądź [z] swym ratunkiem! (tam-
że). Błędnie przez redakcję wstawiony przyimek w nawiasie, bo 
„przybądź ratunkiem” czyli jako ratunek to dużo więcej i piękniej.  
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Pan wielce miłosierny, Pan dobrotliwy, 
Na gniew nieprędki, barziej do łaski chciwy (Psalm 103). „Chci-

wy” jest tu w zgodzie ze swym pierwotnym znaczeniem i ładniej 
brzmi niż „chętny”. W ogóle „chciwość” nie powinna być syno-
nimem zachłanności, ani żądzy posiadania, bo chęci są raczej 
dobre niż złe. 

Wszytko to, co jest w morzu, wszytko co na ziemi
I co siecze powietrze pióry pirzchliwemi (Psalm 104). Misterna 

instrumentalizacja i aliteracja drugiego wersu. Pewnego poran-
ka w Krakowie widziałem, jak kaczki „międliły powietrze” (patrz 
„Mała improwizacja” w: „Rysuję w pamięci”, Wydawnictwo a5, 
1995), choć tych polskich psalmów przedtem nie czytałem. Tak 
bywa, gdy dziedzictwo się unosi w powietrzu.   

Pomni na ligę swoję i wszytki rzeczy 
Ma w umowie zamknione na dobrej pieczy (Psalm 105). Jedy-

ne jakie znam nazwanie przymierza z Bogiem ligą i jeszcze jed-
no pisemne potwierdzenie pradawnej wiary w to przymierze.

Niechaj Bóg izraelski na wiek wiekom słynie, 
A ty więc Amen zatem mów, zebrany gminie! (Psalm 106). „Na 

wiek wiekom” jest bardziej poetyckie niż „na wieki wieków”, a 
„gmin” jest tu normalnym rzeczownikiem bez pogardliwego 
znaczenia, jakie mu niesłusznie nadała szlachta.

Ci co Pana wzdychali (Psalm 107). Głębiej niż „do Pana” - jedna 
z nieprzebranych możliwości polskiej mowy.

 Niech Go nie milczą, gdzie rada będzie (tamże). „Milczeć kogoś” 
to gorzej niż przemilczać lub zmuszać do milczenia.

 Alić już morze skacze gniewliwe (tamże). Subtelniejszy przy-
miotnik niż gniewne. Dlaczego go nie ma w słowniku?

Ciebie, Panie, po wszytkim świecie, przed wszytkimi
Narody opowiadać będę rymy swymi (Psalm 108). Opowiadać 

Boga to o wiele więcej niż opowiadać o Bogu.
Gęba na mię się targa; język fałszywy 
Ludziom żywot mój hydzi... (Psalm 109). Znów ten czasow-

nik niezastąpiony, a lekkomyślnie przez potomnych zgubiony. I 
ponowna skarga na oszczerców.

Nie ciesz, Panie, złych ludzi, nie ciesz mną, proszę! (tamże). Nigdy 
nie słyszałem subtelniejszej prośby.

Lud w cnotach okazały, świetny w pobożności, 
Rossa różanej zarzy, krew twojej młodości (Psalm 110). Impo-

nująca orkiestracja drugiego wersu i piękny akord. 
Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane, 
Sprawiedliwością prawa prostowane (Psalm 111). Harmonia 

współbrzmień: pięć razy „pr”, cztery razy „praw”, dwa razy „spraw” 
i z wyjątkiem jednego w każdym wyrazie „r”. 

Jego uprzejmej dobroci   
Wiek nadłuższy nie okroci (Psalm 112). Według słowniczka 

„uprzejma” znaczy tutaj szczera, życzliwa, a według mnie ma 
wszystkie trzy znaczenia naraz. W rymie zaś nie tyle licencja 
poetycka co naturalna uległość języka.  

Kto kiedy z Panem tym porówna, który
Dziwnie wysoko siedząc, przecię z góry... (Psalm 113). „Dziwnie” 

znaczy cudownie - od „dziw” czyli cud - jak powinno znaczyć. A 
„porówna” bez się ma większą pojemność i siłę. 

Który z krzemienia zdroje, a z twardej opoki
Mocen wycisnąć strumień głęboki (Psalm 114). Czemu porzu-

cono tak „mocen” środek wyrazu, w powyższym konteście wręcz 
niezastąpiony? 

A ich bałwany ze srebra i złota 
Nic nie są, jedno ludzkich rąk robota (Psalm 115). Odnosi się 

to nie tylko do pogaństwa, lecz wszelkich dóbr materialnych, 
a echo „nie noszą ni srebra ni złota” słychać było w donośnej 
pieśni po wiekach.

I będę nad mniemanie ludzi nieżyczliwych
jeszcze policzon w rejestrze żywych (Psalm 116). „Nad mnie-

manie” jest elegantsze od naszego konfrontacyjnego „wbrew 
mniemaniu”.

Pana z chęcią wyznawajcie, 
Jemu cześć i chwałę dajcie (Psalm 117). Jest to dokładny wzór 

dla kolędy: „Do Betlejem pospieszajcie, jako Bogu cześć Mu 
dajcie”. 

Izrael niechaj powie, że Pańskiej dobroci
Wszytkokrotny wiek nie kroci (Psalm 118). Precyzyjna orkiestra-

cja drugiego wersu: w-k-k-w i krotny-kroci. 
Miej nas w obronie swojej, zdarz, Ojcze łaskawy, 
Teraźniejsze nasze sprawy (tamże). Według słowniczka „zdarz” 

znaczy tu pobłogosław. Temuż błogosławionemu czasownikowi 
zawdzięczamy życzenia „niech się darzy” oraz przymiotniki „nie-
wydarzony” i „niezdarny”. I warta zapamiętania jest ta zbierzność 
błogosławieństwa z darem.

Czym się młody człowiek lepszy? (Psalm 119). Niesłusznie porzu-
cone przeciwieństwo gorszenia się.

Mnie uchowaj hańby, bo ja czcię Twój zakon święty (tamże). Ty 
czcisz, on/ona czci, my czcimy, wy czcicie, więc ja czcię – co brzmi 
ładniej i łatwiej niż czczę.

Prowadź mię ścieżką swych uchwał, do tegom ja chciwy (tam-
że). Jeszcze jeden konsekwentny przykład naturalnie pozytyw-
nej chciwości.

Posil mię, niech się za rzeczy płone nie ujmuję (tamże). Posiłek 
miał bowiem - i powinien mieć - nie tylko dzisiejsze fizjologicz-
ne znaczenie.

Obroń mię od potwarzy języka zdradnego! (Psalm 120). Jeszcze 
jedno to wołanie stare jak człowiek i język, który nas stworzył.

Co swym kłamstwem pozyszczesz, języku wszeteczny? 
Jedno ludzką nienawiść a gniew boży wieczny (tamże). Wie-

my o tym -  jak widać - od paru tysięcy lat, ale - jak wiemy - nic 
nie pomaga. 

Stróża twego żaden sen nie zymie, 
Nie śpi stróż izraelski ani się zdrzymie (Psalm 121). „Zymie” 

według słowniczka znaczy tu zdejmie (ze straży), a stróżem 
izraelskim czyli Izraela jest – zgodnie z umową - Bóg.

I ujźrzem, o Jeruzalem, twe piękne bramy; 
Jeruzalem, wzór miast zacnych, ozdoba świata (Psalm 122). 

Jest to Jeruzalem jako żydowski ideał I przy okazji starodawny 
pisemny atest tego ideału. 

Tam ku służbie Pańskiej, jako zakon skazuje, 
Naród żydowski ze wszytkich krain wstępuje (tamże). „Wstępu-

je” jest tu zgodne z hebrajskim oryginałem, bo Jerozolima stoi 
na wysokości i jest wysokością. 

Użal się nas, użal, nieśmiertelny Boże, 
Albowiem już ledwe cierpieć więcej może
Nasze człowieczeństwo pośmiechów i wzgardy (Psalm 123). 

„Użal się nas” to krócej i prościej niż nad nami, a „ledwe” nie jest 
tu przysłówkiem, lecz przymiotnikiem i nie cierpienia, lecz (coraz 
słuszniej) człowieczeństwa.

Już by nas (tak się byli wściekli uparli), 
Już by nas prawie byli żywo pożarli (Psalm 124). Proroctwo, któ-

re jest nie tylko ponadczasowe, lecz i bardzo na czasie.
Panu Bogu niechaj cześć będzie na wieki,
Że nas raczył z ich srogiej wyrwać paszczeki (tamże). Zaiste prze-

konujący – jeśli nie jedyny - dowód na istnienie Boga.   
Ktokolwiek mocnie ufa Panu swemu,
Nieporuszony stoi, syjońskiemu
Wirzchowi rówien, którego nie mogą
Gwałtowne wiatry pożyć żadną trwogą (Psalm 125). Po pierwsze 

to cud, że ten psałterz ukazał się w 1984 w Warszawie, po dru-
gie, że w Państwowym Instytucie Wydawniczym i po trzecie, że 
nie został usunięty za syjonizm. Albo po prostu nikt nie czytał.

Gdy z okrutnej Babilony 
Pański lud był wyzwolony... (Psalm 126). Anachronizm, ktory 

dowodzi, że ten psalm nie jest Dawidów. 
I ci, Panie co zostali [w Babilonie – HG],
Daj, aby tam nie mieszkali,  
ale szli tak spiesznym biegiem
Jako strumień pełnym brzegiem (tamże). Jeszcze jeden atest 

pradawnego i uprawnionego syjonizmu.
Ale komu Pan jest miłościwy,
Daje mu sen oczom pożądliwy,
Daje dziatek wdzięczne w domu roje – 
Toć jest, Panie, pożegnanie Twoje (Psalm 127). „Pożądliwy” - sub-

telny przymiotnik niesłusznie zleksykalizowany na ujemną stro-
nę. „Pożegnanie” - niesłusznie dziś ograniczone do rozstania – 
jest tu słusznym synonimem pobłogosławienia.

Jako wijąc się po tyce 
Płodny krzak winnej macice
Obfituje w słodkie grona,
Tak bogobojnego żona (Psalm 128).  Oto jak stara jest kobie-

cość bluszczu i jaki płodny ten poetycki pomysł. I jak kluczowa 
jest tu macica w obu jej znaczeniach naraz.

Ani którzy przemijali
Czasu zbierania zboża,
Robotnikom winszowali:
„Łaska nad wami Boża” (Psalm 129). Wprawdzie „przemijali” 

fizycznie (przechodzili), ale wrodzona polszczyźnie niejedno-
znaczność nadaje tej strofie urok metafizyczny.

Upatrza Twego smiłowania
Barziej niż nocna straż świtania (Psalm 130).  Podziwu godna 

wyobraźnia obu prapoetów. Albo wszystkich trzech, bo z łaciń-
skim pośrednikiem.

O Izraelu, niech się dzieje,
Co chce, ty w Panu kładź nadzieje! (tamże). Zasadnicze wyzna-

nie żydowskiej wiary i świetna wersyfikacja chrześcijańskiego 
interpretatora (jak po angielsku słusznie się nazywa tłumacza). 

Ani się ja na wielkie nazbyt kaszę rzeczy, 
Ani się ja nad rozum wysadzam człowieczy (Psalm 131). Bez-

granicznie swobodny szyk wyrazów, na jaki chyba żaden inny 
język nie pozwala. I rzadka u poetów skromność. Według słow-
niczka „kasać się” znaczy „porywać się”. Stąd zakasywać rękawy.

Jego wszytki ogarnie wstyd nieprzyjaciele,
A onemu korona zakwitnie na czele (Psalm 132).  Jeszcze bar-

dziej tolerancyjny szyk wyrazów i świetna końcowa metafora 
arcypolskiej roboty. 

Syjon się mnie podoba, to moje mieszkanie,
To jest mój odpoczynek i wieczne kochanie (tamże). Prastara i 

jednoznaczna definicja syjonizmu, który dzisiejsi oszczercy odsą-
dzają od czci i wiary.

Nie tak rozkoszne krople są perłowe
Niebieskiej rossy, które Hermonowe
Pastwiska zdobią, kiedy wstaje z morza
Ognista zorza (Psalm 133). Maksymalna intensywność obrazu 

przy minimalnym nakładzie słów.
Teraz, o wierni Pańscy służebnicy,
Którzy trzymacie straż w Jego bożnicy... (Psalm 134). Przymie-

rze jest wzajemne i stąd współzależność - Bóg strzeże człowie-
ka, a człowiek Boga, która jest podstawą żydowskiej teologii.

Siła narodów, siła miast wywrócił
Sławnych a możne króle mieczem skrócił (Psalm 135). Obrazowa 

a krótka i ostra jak cięcie fraza końcowa - nie wyobrażam sobie 
lepszej w żadnym innym języku.

Niech wiecznie będzie Pan pochwalon, który
Ulubił sobie wierzch syjońskiej góry! (tamże). Bardziej niż polu-

bił (por. ulubiony i polubiony), tym bardziej więc brak nam dziś 
tego wyrazu. 

Który Egipt pokarał na pierworodzonych (Psalm 136). Precyzyj-
niej niż „pierworodnych”, bo „pierworodne” są raczej matki po 
pierwszym porodzie.

Chwalcie Pana, który jest Pan nad insze pany,
Bo On w swym miłosierdziu nigdy nieprzebrany (tamże). Oto jak 

łatwo i poetycko przenosi się atrybut z dopełnienia na podmiot. 
Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody
A na piękne syjońskie wspominając grody... (Psalm 137). Ponow-

ny anachronizm na dowód, że było psalmistów wielu.
Co nam inszego czynić, jedno płakać smutnie,
Powieszawszy po wierzbach niepotrzebne lutnie (Psalm 137). Nie 

skrzypce – jak w innych wersjach - lecz lutnie, które nie umiały 
tak jak skrzypce płakać. 

Bo Ty obietnicę swoję
Skutkiem zawżdy przesiężesz...(Psalm 138). Według załączone-

go słowniczka „przesięgać” znaczy tu przewyższać, ale jest dużo 
bardziej obrazowe. 

Dziwne są czyny Twoje, o mocny Boże,
Tego nigdy przeć dusza moja nie może (Psalm 139).  „Dziwne” ma 

tu swoje pierwotne, piękniejsze znaczenie jako cudowne, god-
ne podziwu, a „przeć” (zob. „odeprzeć) jest krótsze, zręczniejsze 
i bliższe sedna niż przeczyć czy zaprzeczać. 

Pewien-em tego, a nic się nie mylę,
Że ujźrzę wrychle tę szczęśliwą chwilę... (Psalm 140).  „O, gdy-

bym kiedy dożył tej pociechy, / Żeby te księgi zbłądziły pod 
strzechy!” – no comment.

Prośba za kadzidło, rąk złożenie, Panie,
Niech Ci za wieczorną dziś obiednią zstanie (Psalm 141). Czyż 

nie żal tej „obiedni” (obiaty, ofiary), po której został tylko try-
wialny obiad? 

Ale Tobie, mocny Panie,
Świadomo, że bez winności
Cierpię takie doległości (Psalm 142). „Świadomo” to wię-

cej i głębiej niż „wiadomo”, a „doległość” wciąż trafniejsza niż 
„dolegliwość”.  

A ja w jaskiniach ślepych mieszkać muszę,
Światła nie znając, rowien umarłemu,
Pod niewidomą ziemię włożonemu (Psalm 143). Tak samo i my, 

równi umarłym, dosłownie byliśmy pod ziemię włożeni (patrz 
„Żydowska wojna”). 

Niech nam synowie rostą tak, jako zielone
Jabłonki rostą nowo szczepione;
Córy nasze niech kwitną tak, jako źrzetelne,
Rzezane świecą słupy kościelne (Psalm 144). Nie znałem tego 

psalmu, kiedy pisałem:
Córka nam rośnie wrażliwa jak liryka / i syn nam rośnie moc-

ny jak grecki epos / i zmarszczki rosną nam / jak kora na zdro-
wych pniach („Autoportret z żoną i dziećmi” w: „Wiersze z Ame-
ryki”, Londyn 1980). 

Żaden mi dzień bez Twojej sławy nie upłynie,
Imię Twe sławić będę, póki świat nie minie (Psalm 145). Oto jak 

nieprzemijająca sława na wybranych poetów spada. 
A nasze płone nadzieje
Po powietrzu dma rozwieje (Psalm 146).  „Dma” jest dosłow-

na, właściwa i wyrazista, a wiatr nie wiadomo, skąd i z czego. 
Miasto jerozolimskie On znowu sadzi,  
A wygnańce do własnych domów prowadzi (Psalm 147). Jesz-

cze jedna prorocza niepoprawność polityczna żydowskiego pra-
poety i polskiego interpretatora - oraz  prawdziwych Żydów.

Drzewa płodne, drzewa płone (Psalm 148). Pełna aliteracja i 
doskonała orkiestracja przeciwieństw.

Niechaj się w Twórcy swym chełpią Izraelczycy,
Niechaj się Królem cieszą swym Syjończycy (Psalm 149). Okazu-

je się, że to ten staropolski poeta nadał dzisiejszą polską nazwę 
Izraelczykom.

Chwalcie Pana z Jego świątobliwości
Chwalcie Pana z Jego wielkiej możności (Psalm 150).  Nie „w 

Jego” jak w „Laudate Dominum in sanctis Eius”, lecz „z Jego” 
– subtelna różnica na korzyść wersji polskiej. A w „świątobli-
wości” tkwi oczywisty błąd drukarski, bo wszędzie indziej jest 
„świętobliwość”. 

Trzy miesiące po spisaniu tych uwag dowiedziałem się, że na 
pogrzebie Władysława Bartoszewskiego rabin recytował Psalm 
15. Pośpieszyłem więc sprawdzić, co z tego Psalmu wypisa-
łem i okazało się, że bezwiednie go przepuściłem - ze stu pięć-
dziesięciu ten jeden - jak gdyby był zarezerwowany, bo oto co 
w nim znajduję:

... który sprawiedliwość miłuje,
Który nie mówi słowa fałszywego,
(...) 
Przeciw obmowcom sąsiada ratuje, 
(...)
Dobrym, gdzie może, pomocy dodawa ...

Wielu poetów podziwiam, niektórych uwielbiam, Kochanow-
skiego kocham. „My z niego wszyscy” – powiedział Krasiński 
o Mickiewiczu, a powinien był to powiedzieć o Kochanowskim.

Henryk Grynberg
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A Janusz Taranienko

jak pies; łopiany

wrócę tu przyjdę
jak pies

choć drzewa dawno wycięto
groby po karczach zasypano
a tam gdzie dziczały ogrody wspomnień 
wyrosło osiedle 

mimo to przyjdę
oddeptać ścieżkę nad stawem
napoić odgrzebane z pamięci zielska łopianów
przejść uliczką której od dawna 
nie ma na planie miasta

wrócę tu pod płot
jak pies

kwiecień 2004 – październik 2014

pościele 
ojcu, matce

to była pościel ojca. odświętna. znam ją 
od ćwierćwiecza. i słowa matki popatrz, 
władziu, jakie ładne poszewki kupiłam. ojciec, 

przyzwyczajony do bieli, nie zachwycił się
kwiaciastym wzorkiem. ale co miał zrobić? burknął 
owszem, ładne i zaakceptował sypialniane status quo 

na pozostałe mu pięć lat. ilekroć teraz zostaję u syna, 
młodzi szykują na mój pobyt właśnie te powłoczki. 
nic się nie zmieniły. przedarły się trochę koronkowe

wstawki w poduszce, a poszewka na kołdrę 
nieco spłowiała od góry. od tej strony, spod której
wyglądała głowa śpiącego ojca. tak jak dziś 

moja.

25 grudnia 2011
 

kalki

ojcu

przez pierwsze lata, nim podjąłem decyzję, 
myślałem o twoim zdaniu. czy powiedziałbyś 
dobrze, synku, postępujesz. tak należy, czy raczej 
byłbyś krytyczny? później, w zdziwieniu, 

odkryłem wygodę leżenia na wznak z rękami
splecionymi pod głową. pojąłem też zalety
wieczornego okrywania nóg kocem. i to nieodległe
zdarzenie: cień na chodniku, znany. o krok

przede mną. zaskoczony – pamiętam – zacząłem 
śledzić kierunek słońca i rozglądać się wśród 
przechodniów. od tej chwili przestałem 
przejmować się twoją opinią. po co, jeżeli

ten mężczyzna w lustrze staje się 
twoim odbiciem. 

30 grudnia 2011 – 08 stycznia 2012

przemówienia; kalki
ojcu

wiesz, tato, gdy umierałeś, układałem w myślach mowę 
pogrzebową. której, zresztą, nigdy nie wygłosiłem.
cmentarne przemówienie, zamiast zwyczajowo
wychwalać zasługi, miało traktować o tym, że

niełatwo ci było w życiu. bo nie godziłeś się na naginanie
karku. bo hołdowałeś prawości i gardziłeś konformizmem.
bo brak uległości odwzajemnił ci się nieprzystosowaniem
i samotnością. i skazał na niezrozumienie. ale, gwoli prawdy,

ciężko też było żyć z tobą. o tym także zamierzałem
powiedzieć. wiedziałem: de mortuis nihil nisi bene, 
ale w swojej oracji również chciałem dochować prawości,
zgodnie z twoimi zasadami. mawiałeś: pamiętaj, synku,

pokorne cielę dwie matki ssie – jednak przez swoje 
ówczesne trzydzieści siedem lat nie widziałem w tobie
ani cielęcia, ani pokory. wybacz więc, że twoje credo
nie sprawdza się w moim doczesnym życiu. wątpię też,

aby sprawdziło się po nim.

czerwiec 2013; po 22 latach od śmierci ojca

sceptycyzm

ja sceptyk
modlę się o łaskę oświecenia

mnie niedowiarkowi
splatają się ręce w znak krzyża
gdy pogrzebny kościół ojca mijam 
przypadkiem

ja racjonalista
nie znam odpowiedzi na proste 
czy chcesz by bóg był twoim ojcem

taka to ta moja wiara
sobiepańska modlitwa
ułomna
bezbożna
kaleka jak grzech 
każdego powszedniego 
chleba

lecz wiem 
jeżeli niebo istnieje 
to brzmią tam bacha koncerty na skrzypce
te które grałem matce
nim przybył kapłan
z ceremonią

03–16 lipca 2006

krzesła, zegar, pistolet

„wiktorowi”

nie uwierzysz, panie janie: przyniosłem dziś z piwnicy 
twoje stare krzesło, to z fabryki mebli giętych mistrza 
józefa mintza z radomska. z wytłaczanym góralem 
na sosnowej sklejce siedziska i oparcia. nadal trzyma się 

świetnie mimo trzech czwartych stulecia. nie możesz wie-dzieć, 
że krzesła, razem z biurkowym zegarem, po odejściu 
twojej żony, mojej przyszywanej ciotki (do ciebie przecież 
nigdy nie mówiłem wujku), trafiły do mnie. zwariowany 

chronometr wciąż wskazuje tę samą godzinę i bije, gdy przyjdzie
mu na to ochota. nie słyszysz go od prawie czterdziestu lat,
ale przez ten czas na pewno zapisałeś sobie w pamięci pogrzebną
mowę kolegi z ak: o sachsenhausen, majdanku, ubeckich

przesłuchaniach. cóż więc się dziwić wódce, cukrzycy, marskości
wątroby. sylwestra to zły czas na pochówki, za szybko robi się
ciemno. pewnie dlatego nie udaje mi się trafić do ciebie, choć
próbuję, ilekroć tu jestem. ot, też i po to, byś wreszcie wyja-wił,

gdzie zakopałeś partyzancki pistolet – obiecany dar na mo-ją
dorosłość. pasowałby do krzeseł i zegara. i do tych kilku
czarnobiałych fotografii: przed oczami mam zdjęcie ślubne,
twoje i ciotki jasi, wiszące nad łóżkiem w sypialni. u was,

przez korytarz czynszowego domu mojego dzieciństwa.

listopad 2014
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lustro; fotoplastikon 

kiedyś będę tylko mężczyzną ze starej fotografii
W. Zawistowski, Wiem

gdy patrzę w lustro
widzę szkolne legitymacyjne zdjęcia

i te późniejsze 
do matury dowodu indeksu prawa jazdy
dyplomu książeczki ubezpieczeniowej
paszportu 
świadectw ukończenia 

na wszystkich bezbłędnie 
rozpoznaję swoją twarz

jestem nawet bardziej podobny do siebie
niż teraz
kiedy patrzę w lustro

wrzesień 2013

szafa: a jeśli coś wylezie?

niepokoją mnie niedomknięte drzwi
stuletniej szafy po babce
w tym pokoju przeterminowanych przedmiotów

a jeśli coś czai się
w kieszeniach koszul?
w węzłach nienoszonych od lat krawatów?
pod podszewką 
całkiem jeszcze zdatnych do użytku
marynarek?

śledczy –
podejrzewam siebie 
strzegę by nie uwolnić z jej wnętrza
ludzi zdarzeń pamięci

a jeśli coś wylezie?
i ubierze mnie w siebie?
wtedy przecież na długo mogę pozostać 
w maturalnym kołnierzyku
czy w garniturze ojca

a może pora
domknąć tę szafę
od środka?

czerwiec – listopad 2013

porządki

najważniejsze, to po sobie posprzątać. poskładać
bety, pozmywać talerze, porozdawać koszule. wyrzucić 
niedopałki z doniczki na balkonie. i puste butelki 
po winie z owoców drzewa wiadomości. najważniejsze, 

rozumiesz, to zrobić porządek ze śmieciami, z tymi 
bibelotami, które nagromadziły się przez życie. zniszczyć
dokumenty, dawne i nowe zdjęcia, listy do i od przyjaciół.
koniecznie spalić nieudane wiersze. sformatować dyski. bo 

po co później ta grzebanina w szufladach, to wyciąganie
na widok, na światło, tych nie twoich już myśli,
ogołoconych z kontekstu, z autora. tych zamkniętych
epizodów, zakończonych życiorysów, pozacieranych 

śladów, strzępów, skrawków. najważniejsze, rozumiesz, 
to jak najwięcej uporządkować zawczasu. choć i tak 
nie sposób samodzielnie uprzątnąć tego truchła materii, 
które niedawno było własnym ciałem. szkoda. rozumiesz?

kwiecień 2013

zachłannie: pośpiech i gwar

bo widzisz
ten mój pośpiech i gwar
zapewne dlatego
że czas się kurczy a świat 
rozrasta

awers i rewers równie nieprzyjazne

niech przy próżnym pogrzebie żadne narzekanie
żaden lament nie będzie ani uskarżanie

więc śpieszę 
by zdążyć w tu-teraz
i wyodrębnić 

odcisk stopy 
na zeszłorocznym śniegu

styczeń 2015

epilog w wosku

czas mi pod jesień prędzej nogi w misę 
niż za kobietą oglądać się – łanią
której by piersi wypieszczać co rano
smakować usta ud formy strzeliste 

gdy czas pod jesień chętnieją fotele
w miękkościach pluszu i z karafką szkockiej
tu mi pejzaże chętne do północki
tu mi wyprawy w chrapane pościele

bo tyle czasu ile wody w studni
a chęci tyle ile na przednówku
śniegi gdy zejdą okopię się w błocku

mlaszcząc obręczą powóz nie zadudni
konik nie zarży przy cmentarnym murku
świeczka zaskwierczy w woskowym pomroczku

jakby żałował czegoś trumienko
jakby żałował

styczeń – luty 2010

Ryc. Marzena Ablewska-Lech
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Internetowa Encyklopedia Gdańska podaje dość wyczerpujący 
biogram Stanisława Gostkowskiego: Stanisław Gostkowski (1 VIII 
1948 Kościerzyna – 28 X 2000 Warszawa), poeta. W roku 1966 absol-
went LO im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie, w 1971 Instytucie 
Filologii Polskiej UG. Po studiach pracował w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej w Kościerzynie. W latach 1977-1979 słuchacz Studium Krytyki 
Literackiej i Artystycznej w Warszawie. Od 1978 mieszkał w Gdańsku, 
gdzie pracował m.in. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Od 1986 roku wychowawca w internacie Technikum Budowni-
ctwa Komunalnego. Debiutował w roku 1967 wierszem „Zmęczenie”, 
opublikowanym w dwutygodniku „Kamena”. Jego wiersze, szkice i 
recenzje ukazywały się w wielu czasopismach, m.in. w „Literach”, 
„Pomeranii”, „Gdańskim Roczniku Kulturalnym”,http://www.encyklo-
pediagdanska.pl/index.php?title=AUTOGRAF „Autograf-Post”; wier-
sze – także w antologiach, m.in. Nowy transport posągów (1977),  
Spalony raj  (1986),  Poeta jest jak dziecko  (1987), Tylko modlitwa 
ocaleje  (1988),  Po Wojaczku  (1991),  Czerwona Róża  (2010). W 
roku 1973 ukazał się jego arkusz poetycki  Poświęcenie uczciwości  
(suplement do „Nowego Wyrazu”), w 1974 debiutancki tom poe-
zji „Nie chowajcie mnie żyjącego”, za który otrzymał kilka nagród, 
m.in. Wiatr od Morza. Opublikował zbiory wierszy:  Wyłącznie two-
ja osobista sprawa  (1978),  Marsz gladiatorów  (1983),  Śmierć ma 
słodki zapach  (1989),  Ja jestem piekłem nie inni  (1998),  Z każdym 
dniem narasta lęk  (2008). Wiersze Gostkowskiego tłumaczono m.in. 
na język rosyjski, czeski, słowacki, słoweński. W 1984 roku otrzymał 
poetycką Nagrodę Pierścienia, w 1995 nagrodę główną Czerwonej 
Róży. Zmarł podczas Warszawskiej Jesieni Poetyckiej. Pochowany w 
Gdańsku. W latach 2006-2010 w Domu Kultury „Morena” w Gdań-
sku odbywał się Konkurs Jednego Wiersza im. St. Gostkowskiego.

*   *   *
Staszek był o rok ode mnie starszy i o rok wcześniej wydał 

swój pierwszy, „prawdziwy” tomik. Już nie pamiętam, w jakich 
okolicznościach poznaliśmy się, ale nie mogło być inaczej, tyl-
ko na jakiejś imprezie literackiej. I potem widywaliśmy się chy-
ba wyłącznie na imprezach, ale było ich sporo, więc nasza zaży-
łość rozkwitała. Dogadywaliśmy się świetnie, toteż ta znajomość 
należała do ważnych i sympatycznych. Pamiętam, że najbardziej 
nasze „braterstwo” zawiązało się na… zamku malborskim. W 
Gdańsku była (rok 1989) jakaś impreza literacka i do Malborka 
zawieźli nas na wycieczkę. Tam nie odstępowałem ja Staszka, a 
on mnie, a Krzyżacy mało nas obchodzili…

Staszek był typem „misia” – pucułowaty, łagodny, nieagresyw-
ny, wsobny, skromny. Nawet upijał się w sposób „senny” – nie-
stety alkohol okazał się jego trudnym problemem. Gdy byliśmy 
młodzi, cóż to był jednak za problem?

Żył z jakichś coraz mniej atrakcyjnych zawodów. Zaczynał jako 
bibliotekarz, ale pod koniec życia pamiętam go jako stróża na 
gdańskiej Morenie – pilnował jakiegoś obiektu tuż obok domu 
Andrzeja K. Waśkiewicza. Jego śmierć w warszawskim Domu 
Literatury podczas XXIX Jesieni Poetyckiej (28.X.2000) do dzi-
siaj pozostaje najbardziej szokującym wydarzeniem tej impre-
zy. Już od 15 lat nie ma z nami Staszka. Akurat w rocznicę jego 
śmierci kończę pisać ten szkic.

*   *   *
Niezrównany w swoich zasługach dla poezji współczesnej 

Andrzej K. Waśkiewicz wydał (dzięki Gdańskiemu Towarzystwu 
Przyjaciół Sztuki i Fundacji Sztuki „Dom Aktora”) ostatnie wier-
sze Stanisława Gostkowskiego. To być może należy się każdemu 
autorowi, który umiera, zostawiając po sobie kajet z nieopubli-
kowanymi tekstami. Gostkowskiemu chyba jednak szczególnie. 

Był poetą, wokół którego unosiła się aura osobności i kloszar-
dowskiej abnegacji; nieporadnie zabłąkany we własnej epoce, 
był także postrzegany jako jej wyrzut. Pozbawiony całkowicie 
agresji (i inwencji), chodzący „bocznymi korytarzami” przedsta-
wiał sobą smutny obraz kogoś „poza nawiasem” i kogoś „poza 
aspiracjami”. Naprawdę to wszystko dojrzewało w nim osobi-
stym dramatem, poczuciem nieudacznictwa, rezygnacją, ale tak 
wykrzyczanymi w wierszach, że wtajemniczeni mieli Staszka za 
poetę z krwi i kości. Ta legenda po nim została, choć nie zata-
cza żadnych triumfalnych piruetów.

Waśkiewicz w komentarzu do tego tomu słusznie sytuuje 
Gostkowskiego gdzieś między Nową Falą a Nową Prywatnoś-
cią. Wtajemniczeni wiedzą, że to oznaczało rozdarcie. I z poczu-
ciem tej właśnie alienacji Gostkowski żył i tworzył. Wydane w 
2008 roku inedita (tomik zatytułowany Z każdym dniem narasta 
lęk. Wiersze ostatnie) są poruszającym zapisem rozterek, niepo-
kojów, obaw, urazów i ocen, które wypełniały tyleż twórczą, co 
beznadziejną egzystencję autora. Waśkiewicz pisał: Swą prywat-
ność widział dramatycznie. Raczej jako wykorzenienie, niż szansę. 
I dla swych nieszczęść nie szukał żadnych uzasadnień zewnątrz. 
W strukturach społecznych, schizofrenicznym rozdarciu rzeczywisto-

ści. Znajdował je w sobie. «Ja jestem piekłem nie inni» 
– tak brzmiał tomik ostatniego zbioru. (...) Głównym 
problemem jego poezji był on sam i jego problemy.

Zazwyczaj na koniec takiego żywota i takiego 
pisania pozostaje pustka, która krzyczy. Znajdzie-
my ją m.in. w tym wierszu Staszka: długopis kończy 
się / dopala jak świeczka jak moje życie / i czuję to być 
może właśnie dlatego przyśpieszyłem / mój dialog 
z wierszami / po nocach żeby nadrobić światło dnia 
/ które latami przesączało mi się między palcami 
/ i teraz nie wiem / jak żyłem.

*   *   *
Debiutancki tomik Staszka ukazał się, jak już wspo-

mniałem, w roku 1974, ale już wcześniej pojawiły się 
inne sygnały w antologiach i prasie. Np. Piwnica Świd-
nicka uruchomiła cykl arkuszy poetyckich i pierwszym 
była publikacja Gostkowskiego, opatrzona komenta-
rzami Marka Garbali i Bogusława Kierca. Oni obaj z 
aprobatą podkreślali historyczny i patriotyczny timbr 
wierszy Staszka. Ale komentator, Andrzej Więckow-
ski, pisał: Wiersze te świadczą o szlachetnych intencjach 
ich autora, o szczerym zaangażowaniu w historię Pol-
ski, świadczą w końcu o infantylizmie wręcz, o tym, że 
Gostkowski dopiero ma szansę na to, by kiedyś pisać 
lepsze wiersze. Dodam jednak, że Kierc nazwał Gost-
kowskiego wściekłym poetą… W tym była aprobata. 
W tym był podziw dla „temperatury”.

No proszę, tak to się często zaczyna. Staszek startował inten-
sywnie acz na szczęście krótko. Po licznych publikacjach w prasie 
(m.in. w „Odrze” – pod rekomendacją Tymoteusza Karpowicza), 
a potem w kolejnych tomikach, począwszy od tego debiutan-
ckiego (Nie chowajcie mnie żyjącego), nie dawał już powodów 
do lekceważenia. Poezja „obywatelska” szybko ustąpiła miej-
sca poezji „wsobnej”, „introwertycznej”, a to bolało, a to stawało 
się szczere i poruszające. I dostarczające bogate zasoby z coraz 
bardziej sfrustrowanego i nasączonego promilami behavioru.

Nawiasem mówiąc: sam Gostkowski za swój właściwy debiut 
prasowy uważał ten wyżej 
wymieniony – pod patronatem 
Karpowicza. Na początku tego 
tekstu powoływałem się na 
debiut w „Kamenie” w 1967 roku 
i tak to zapewne było, ale Staszek 
prawdopodobnie chciał się Wiel-
kim Tymoteuszem podeprzeć… 
Ach, te nasze artystowskie sła-
bostki… Ale nie dziwię się Stasz-
kowi – a cóż on miał poza chlubą 
własnej poezji?

Debiutancki tomik – Nie cho-
wajcie mnie żyjącego – miał dobrą 
recepcję i już na dobre obecność 
Gostkowskiego w ówczesnej, 
wstępującej literaturze ugrunto-
wał. Nie byle kto, bo Julian Rogo-
ziński w recenzji na łamach mie-
sięcznika „Literatura” (był to rok 
1975) m.in. pisał: Aniołkowań 
Gostkowski unika skutecznie, dia-
bełkowania same rozsypują się mu 
się w palcach, gdyż jego lirykę, tę 
niezmyśloną, nie wzorowaną na 
cudzych pozach, może i efektow-
nych, lecz w istocie ubogich, uwa-
runkowują własne lęki wydobywa-
jące się naprawdę „ex imo pectore” 
i uwidocznione zresztą w tytule 
„Nie chowajcie mnie żyjącego”. Te 
lęki paraliżują zapędy Gostkow-
skiego ku niedobrej poezji, spra-
wiając, iż łatwo zapominamy mu 
Baudelaire’ów, skoro zasadnicza 
tonacja jego książki brzmi: „nawet 
z czarnego serca bije życie / i pta-
ki chowają jaja / z których nigdy 
nie wylęgają się młode / a ryby 
wchodzą na drzewa / patrzą nam 
do oczu / jeszcze czuję ten wzrok / 

jeszcze uciekam od siebie / jeszcze walczę / ale któregoś dnia przyj-
dzie kolej / na moje rozwiązanie żył”. Tutaj Gostkowski nie naśladuje 
wypsiałych „spleenów i cantów” tak drogich nieudolnym imitatorom 
secesji; przemawia jak autentyczny „poéte maudit”, to znaczy taki, 
który własnych przerażeń śmiercią nie maskuje histerycznymi dyrdy-
małami. Dysponuje nerwicą za porządną na to, żeby ją fałszować.

Ta wypowiedź pozwala się odnieść, zuniwersalizować do 
wszystkich zbiorów Staszka. Zaś przypomnienie pojęcia poéte 
maudit jest nieprzesadnym porównaniem, ponieważ już w powo-
jennej liryce polskiej mieliśmy „własną odmianę” tej matrycy. 
Tych wszystkich „Brunów i Stedów, Wojaczków i Ratoniów”, któ-
rych Jan Marx nazwał „kaskaderami literatury”. Gostkowski na 
pewno jest ich krewniakiem, ale nie w języku. Jego dykcja była 
mniej spektakularna, mniej – być może – ekspresywna, ale nie 
mniej dramatyczna i mroczna. Była bardziej intymna, rzekłbym 
nawet: bardziej liryczna.

Staszek być może nie zaistniałby bez doświadczeń Nowej Fali, 
ale umiał tak zindywidualizować swój świat, tak zintegrować 
wyobraźnię konkretną i realistyczną z tą poetycko-magiczną, 
tak połączyć publicystyczność swoich wierszy z rewirami pry-
watności lub uniwersalizmem przesłań, że wyrósł poza nowo-
falowe fetysze, skróty , i uniknął pułapek „poetyki zbiorowej” , 
oferując przede wszystkim niepowtarzalnego siebie. Był zresz-
tą w tej „ofercie” niewątpliwy dramat: ta poezja, przecież auto-
destrukcyjna, nieustannie uciekała od zgody na świat i siebie, 
ta poezja ze wzmożoną wrażliwością rejestrowała zagrożenia, 
osaczenia, zmory senne (jakże realne)… Ale Gostkowski uniknął 
taniego i sentymentalnego  ekshibicjonizmu. Jego ciche alarmy 
były poruszająco sugestywne, wiarygodne i uczciwe moralnie. 
Zresztą w sferze wartości etycznych sytuuje się zasadniczy sens 
i rola tych wierszy. Jednak nie sprowadzał ich do egocentrycz-
nego mikroświata, często jednak przenosił je na obszary histo-
rii, dylematów ideowych itp. Choć z biegiem czasu „intrower-
tyczniał”. Sądzę, że stopniował skale odniesień ludzkiego losu 
i doświadczeń, wkraczał na różne terytoria, choć ego zawsze 
go dominowało. W jednej z dawnych recenzji pointowałem, że 
pisał na serio i spalał się, bo w jego wierszach nie było słów uda-
wanych, drapowanych ani letnich. Pisał krwią, nie atramentem.

Leszek Żuliński Poetycka ćma wiersza

Stanisław Gostkowski. Fot. Encyklopedia Gdańska.
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*   *   *
Po ukazaniu się debiutanckiego tomiku jedną z ciekawszych 

recenzji napisał wspominany już Bogusław Kierc. M.in. pisał: 
Przy tym rozpasaniu  „ruchomości” książka Gostkowskiego jest – 
jeśli tak można mówić o poezji – rygorystycznie funkcjonalna, i – o 
co szczególnie trudno w tego typu ewokacjach – prosta, bez styli-
stycznych zapośredniczeń. Jej próg moralny sformułowany został 
w „prawdzie”: „dla wierszy najgorzej jest, gdy ich autor kłamie / gdy 
zmyśla, fałszując swoje życie / wiersze to czują stają się garbate ze 
wstydu / w nogach złamane od pogardy dla podmiotu / wymio-
tują na każdym rogu kończącego się dystychu”. Tak więc – w imię 
prawdy – autor nieraz nie przytępia afektu, egzaltacji, wściekłości 
– linia emocyjna wiersza jest zawsze kardiogramem tego, co kie-
dyś nazywano zaangażowaniem…

Tak, Staszek wyróżniał się wiarygodnością emocjonalną; on 
nie udawał, nie „stroił dykcji”, nie drapował szat, nie grał roli. W 
czasach, kiedy „mówienie wprost” zdobywało sobie coraz więk-
szą rację, jakby ignorował je. To dlatego, że częstotliwość „jego 
nadawania” nie mogła iść na skróty.

Zdarzało się… Tomik Wyłącznie twoja osobista sprawa zaczyna 
się ascetycznym epigramatem bez tytułu: siedzisz / w tym wier-
szu twojej niemocy / zamknięty kajdankami / słów szczękających / 
kiedy umrzesz. I to już cały wiersz. Ale dalej w tomiku tym spoty-
kamy wiersze „bardziej rozbuchane” , przede wszystkim pisane 
bardzo szeroką frazą. Przytaczam w całości jeden z nich, dzie-
sięciowersowy, pt. więzienie: pozostała ci wisielcza radość więc 
baw się kretynie zaostrzonych / żył ostatecznie więzienie twojego 
ciała też jest jakimś logicznym / wytłumaczeniem w świecie pomy-
łek gdzie na kamieniach płaczliwości / rodzą się nowe nieszczęścia 
znasz te kraty własnych dłoni / wystawionych ponad fundamenta-
mi pytań twardniejących betonem / milczenia jesteś tylko kropelką 
wilgoci nasłuchującą muzyki / beznadziejnej wędrówki rdzewieją-
cych mechanizmów zegara / tego człowiek z krwawiącym sumie-
niem który nikomu nic złego / nie zrobił a jednak ukrzyżowano go 
na znak wiecznej niesprawiedliwości / spadających gwiazd nocy 
bielszej od uśmiechu nieboszczyka. Ten wiersz (ze skądinąd kul-
turową i religijną pointą) ma zaledwie dziesięć wersów, a jest 

pisany „zmetaforyzowanym esejem”. Ale tu widać 
jak autor „napędzał” swoje rozdygotanie, jak zagęsz-
czał niepokojącą atmosferę… Myślę, że Staszek żył 
właśnie w takiej wyobraźni. W gorączce, która go 
nie opuszczała.

Ten tomik – Wyłącznie twoja osobista sprawa – jest 
w ogóle szczególnie apokaliptyczny w dorobku Gost-
kowskiego. Sceny tu i obrazy niczym z koszmarnych 
snów, majaków, apokaliptycznych obrazów, filmów-
-horrorów – to aura niepokoju, zagrożenia i zagubie-
nia. A równocześnie sporo tu odniesień kulturowych, 
mitycznych, historycznych. Ten melanż byłby wspa-
niałym materiałem badawczym dla psychologa; dla 
krytyka jest przede wszystkim dokumentem niepoko-
ju, dezintegracji, bilansem skrzywdzonej muchy ze zła-
manym skrzydłem – że zacytują ostatnie słowa tomu.

Generalizując: poezja Stanisława Gostkowskie-
go stanowiła „nowy głos sumienia” wynikającego z 
halucynacji miejsca i czasu. Był to ważny, kolejny głos 
pokoleniowo-społecznej świadomości. Na pierwszy 
plan w tych wierszach wybijała się dążność do samo-
określenia, do refleksyjnego ogarnięcia dotychczaso-
wej biografii, do sprecyzowania niepokojów i warto-
ści, na które nie można było przymykać oczu. Często 
zdarzało się, że Staszek wybiegał poza krąg prywat-
ności, bo nie dawało się w niej zamknąć.  Toteż zde-
rzał sytuację zewnętrzną i wewnętrzną, 
łączył oba te bieguny doznań, kreował 

pełny i rozległy obraz swojej rzeczywistości, która – 
co ważne – przestawała należeć tylko do niego, sta-
jąc się prawdą mówioną także za i o innych.

W Nie chowajcie mnie żyjącego znajdziemy wiersz, 
który być może zasługuje na miano ars poetica. 
Cytuję w całości: dla wierszy najgorzej jest gdy ich 
autor kłamie / gdy zmyśla fałszując swoje życie wier-
sze to czują / stają się garbate ze wstydu w nogach 
złamane / od pogardy dla podmiotu wymiotują na 
każdym /  rogu kończącego się dystychu są kapryśne 
często / chorują leżą w klinikach umierają na uwiąd 
/ przedwczesnej starości czasami ich trupa z okazji / 
rocznic politycznych wyciągają na trybunę by tłum / 
mógł do syta brodzić we krwi poronionych metafor.

Tak, wątek autotematyzmu intrygował autora. Rów-
nież wołanie o autentyzm, o istotność działania znaj-
dziemy w wielu tekstach Gostkowskiego, nawet w 
erotykach. Być może dlatego jest to poezja, w której 
poszukiwanie nie jest jednoznaczne z pojęciem nazy-
wania. Każda formuła, która w sposób zadowalający 
utrwalałaby poczucie spełnienia, jest zażegnywana 
przez autora. Stąd jeszcze jedna charakterystyczna 
cecha: tendencje do estetyzacji świata  kończą się 
naturalistycznym wprost jego osądem, opartym na 
prawie somatycznej wrażliwości odczuwania sta-
nów refleksyjnych i na wyobraźni mającej  dużo wspólnego z tur-
pizmem. Ale z tego wynika porywająca pasja tych utworów, dzię-
ki której nie ma tu także ani kamuflażu, ani eufemizmu – każda 
wypowiedź to wyrażanie nastrojów do końca, co wcale nie jest w 
poezji walorem tak powszechnym.

*   *   *
Aby nie „przesładzać” tego tekstu, także łyżka dziegciu… W roku 

1989 ukazał się tomik Staszka pt. Śmierć ma słodki zapach. Wanda 
Bigoszewska pisała w recenzji, że jest to książka wręcz przypomi-
nająca pastisz, karykaturę zawartości „Nie chowajcie mnie żyjące-
go”. To wszystko, co w debiutanckiej książce ocierało się o sentymen-

talizm, ale było nowe, świeże, 
fascynujące, własne – tu powie-
lone po raz czwarty, wydaje się 
nieznośne, kiczowate, nudne. 
Podstawową tego zbioru jest 
nieautentyczność. Utrzymane 
w tonie młodopolskiej stylisty-
ki, pełne dociskanej do dechy 
namiętności utwory różnią się 
od rzeczywistego dramatu tak, 
jak gest siedzącego na drewnia-
nym koniu modela odróżnia się 
od ruchu szabli atakującego 
kawalerzysty, choć naturalnie 
ma go naśladować. Ostre sło-
wa przygany!

No więc odświeżyłem sobie 
lekturę… Tak dalece jak Bigo-
szewska nie posunąłbym się, 
ale recenzentka ma rację: tu 
jakby nadmiar słów, choć zna-
na nam jest dewiza klasyka: 
jak najmniej słów. Ale wiersz 
tytułowy tomu uważam 
za ważny. Cytuję w całości: 
idziesz / sam w słońcu / samot-
ności piekącą łzą / wysuszają-
cą skórę pustyni / serca / idziesz 
na spotkanie / śmierci / wiesz że 
wybiją ci zęby / złamią szczękę 
/ zabiją / a potem jak psa rzu-
cą do rowu / ostatecznie jesteś 

znakomitą padliną / ale idziesz dalej / byle skończyć z tym raz na 
zawsze / wiesz że nie pozostanie po tobie nawet / najmniejszy ślad  
czytasz wyrok / w krwawych ślepiach sępów / wszystko już uzgod-
niono / zapisano / sam milcząco podpisałeś wyrok / na siebie / pogo-
dziłeś się z tym wszystkim / przecież jesteś mężczyzną / w sile wieku 
/ idziesz piaskami / małe ziarenka tętna / wpadają ci prosto do gar-
dła / być może / są to pierwsze strzały / ale przecież nie tak wygląda 
śmierć / ponoć ma słodki zapach / soczysty oddech / a potem nastę-
puje cisza / pękająca / w uszach błogą / dobrocią/ jeszcze chwil kilka 
/ a wszystko będzie tak jasne / jak dzień twej śmierci / tylko trochę 
odwagi / mój chłopcze / karabiny ustawiono rzędem / za moment 
będziesz/ w niebie.

Owszem, wiersz tytułowy mógłby być bardziej wyrafinowany. 
Ten – mimo swojej dramaturgii – ociera się o banał. Nie ma w 
nim nic kompromitującego, lecz Staszek w tej dykcji już zaczy-
nał dreptać w kółko. Myślę, że stawał się zakładnikiem własnej 
obsesji, że wciąż podobny sen śnił mu się nocami i na jawie. Jest 
to świadectwo uzależnienia tanatoidalnego. Ten rodzaj ekspresji 
wyróżniał Gostkowskiego mocno pośród „liryki tanatoidalnej” i – 
tak ją nazwijmy – funeralnej. On był ćmą lecącą w płomień świe-
cy. Gdyby to wszystko od tego się zaczynało i na tym kończyło, 
może byłoby, choć przejmujące, to jednak nazbyt powtarzalne. 
Jednak cały, zbyt wcześnie urwany dorobek Gostkowskiego, 
odnosił się do wielu innych kwestii egzystencjalnych i stano-
wi niepowtarzalne świadectwo „poetyckiego życia ku śmierci”.

*   *   *
Ale przecież mamy w dorobku Staszka do czynienia z o wiele 

szerszym spectrum egzystencjalnym niż tylko eschatologiczne. Na 
przykład „nowy głos sumienia”, na jaki wciąż natykamy się w tych 
tomikach, ma w wierszach Gostkowskiego kilka aspektów. Przede 
wszystkim dużą rolę odgrywa tu kierunek penetracji artystycznej, 
skupiającej się na takich problemach, jak np. poczucie zagrożenia 
przed zbiorowością hołdującą nie zawsze słusznym ideałom czy 
konieczności odpowiedzialności wobec świata, w którym skazano 
nas na obecność. Nie są to problemy nowe. Były sygnalizowane 
„od zawsze”. Sukcesem Gostkowskiego okazało się ich ponowie-
nie we własnej, rozpoznawalnej dykcji. Staszek czynił to w sposób 
obligujący do zajęcia postawy aktywnej i skrystalizowanej etycznie. 

Tak więc, gdy z lotu ptaka spojrzeć na wiersze Gostkowskie-
go, to zrozumiemy, że „balastował” pomiędzy swoim głębokim 
egotyzmem, nazywanym za tamtych czasów „prywatnością” 
a głosem „doznań zbiorowych”, które w końcu z poezji przedar-
ły się do polityki i wywołały głębokie zmiany społeczne. Nie, nie 
przeceniam poetów w tym dziele, ale przemilczenie ich grosika 
wrzuconego w tryby historii byłoby niegodziwością.

Wiersze Staszka Gostkowskiego wyrosły – jak wspominałem – 
z doświadczeń Nowej Fali, ale odpływały wyraziście we własną 
stronę, niemal od razu szukały własnej drogi, a więc były prze-
siąknięte prywatnością, szczególną imaginacją, jakąś halucyna-
cyjną wyobraźnią. Były kreacją osobnego świata. Traumatycz-
nego. Oczywiście należały bardziej do katharsis niż do mimesis. 
Miały własny ton, własny pejzaż. Gostkowski nie zamieszkiwał 
w żadnej „poezji stadnej”.

A jak funkcjonował? Zapewne nie w zagubionym kąciku, ale 
gdy nadeszły kolejne zawieruchy przełomów i kontestacji, on 
już chyba nie mieścił się w żadnej preferowanej „idei literackiej”. 
Czy chowaliśmy go żyjącego? Chyba jednak nie, bo on od daw-
na bujał gdzieś tam. Na szczęście niektórym z nas wciąż się 
przypomina…

Profesor Włodzimierz Sedlak, specjalista od eschatologii, twier-
dził, że umieramy jako indywidua, lecz przeżywa nas nasza ener-
gia witalna, elektromagnetyczna, stanowiąca zawsze tę samą ilość 
w kosmicznym „banku istnienia”. Jeśli więc po śmierci wracamy 
do tego banku jako czek z wypisanym impulsem witalnym, to 
wierzę, że czek pozostawiony przez poetów opiewa na wyższą 
kwotę. Staszku, daj znak, że to prawda!

Leszek Żuliński
Stanisław Gostkowski (po lewej) i Leszek Żuliński. Fot. archiwum L. Żulińskiego.
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Krystyna Pomorska – Pojawia się kolejne węzłowe zagad-
nienie Pańskiej teorii – pojęcia metafory i metonimii jako zja-
wisk biegunowych. Chociaż obecność tych dwóch biegunów 
w języku odnotował w końcu dziewiętnastym wieku polski lin-
gwista Mikołaj Kruszewski, dopiero jednak w Pańskich bada-
niach po raz pierwszy stały się one przeciwstawnymi siłami 
działającymi w języku i we wszystkich rodzajach sztuk. Dziwi 
jednak ten fakt, że w stopniowym rozwijaniu przez Pana tych 
pojęć, są one analizowane u Pana nie tyle w związku z lingwi-
styką, ile z poetyką i teorią sztuki. Po raz pierwszy problem ten, 
jak się wydaje, został postawiony w bardzo wczesnym artykule 
Futuryzm (1919), a następnie w takich wystąpieniach z począt-
ku lat trzydziestych jak Upadek filmu i obydwa warianty (czeski 
i niemiecki) Pańskich Uwag o prozie poety Pasternaka. Potem już 
w okresie amerykańskim w związku z zajmowaniem się afazją i 
językiem dziecięcym powstała praca Dwa aspekty języka i dwa 
typy uszkodzeń afatycznych (po angielsku – 1956). Jedyny szkic 
lingwistyczny – Linguistics and Poetics – znowu stawia ten sam 
problem głównie w związku ze sztuką słowa. Ściśle lingwistycz-
na interpretacja metafory i metonimii z fizjologicznym i neurolo-
gicznym uzasadnieniem pojawiła się dopiero w Ameryce, pod-
czas gdy w pozostałych Pańskich podejściach do tego samego 
splotu zagadnień na plan pierwszy wysunęła się interpretacja 
semiotyczna. Ciekawe, jakie są przyczyny takiego właśnie kon-
tekstu tych Pańskich odkryć?

Roman Jakobson – Problem metafory i metonimii wcześnie 
pojawił się w moim życiu naukowym. Kiedy, będąc jeszcze ucz-
niem szkoły Łazariewa, próbowałem zorientować się w podsta-
wowych zagadnieniach i poznałem z podręczników teorii lite-
ratury obiegowe określenia tych dwóch pojęć i innych tropów 
oraz figur, przekonałem się o scholastyczności i bezpłodności 
rutynowych formuł i zarazem upewniłem się co do konieczno-
ści rewizji całego tego przestarzałego arsenału w celu jego prze-
kształcenia w narzędzie operacji naukowych, w co nadal twardo 
wierzę jako w jedno z bojowych zadań nauki o języku poety-
ckim (i nie tylko poetyckim). Na przykład w klasycznej retoryce 
zawierało się wiele zdrowych korzeni, które później obumarły 
i wyświechtały się w tuzinach podręczników. Tak oto gdy nie-
dawno teoria informacji przywróciła językoznawstwu termin i 
pojęcie „nadmiaru” (redundancy), to był to wartościowy nabytek, 
ale objawił się on w przebraniu matematyki i niewielu z naszych 
rówieśników pamiętało o jego starych, sięgających Kwintyliana, 
źródłach. Lata odejścia poezji od głęboko metaforycznie zorien-
towanego symbolizmu kładły nacisk z kolei na antytezę meta-
fory, czyli metonimię. W fascynujących osiągnięciach malarstwa 
kubistycznego z kolei dawała o sobie znać metonimiczna i szcze-
gólnie blisko spokrewniona z metonimią semantyka synekdo-
chiczna – rola części, przeciwstawionej całości.

Przy okazji warto powiedzieć, że dla nas, młodych lingwistów, 
semantyka była chlebem powszednim, podczas gdy sam prob-
lem znaczenia nadal pozostawał obcy dla kręgów artystów i 
pisarzy, uformowanych na hipnozie formy zewnętrznej. W 1919 
roku, kiedy w Moskwie sekcja wydawnicza Wydziału Sztuk Pla-
stycznych przy Ministerstwie Oświaty omawiała projekt ency-
klopedii sztuk i na pytanie o moim w nim udziale odpowiedzia-
łem propozycją napisania hasła o semantyce malarstwa, Wasilij 
Kandinsky (1866–1944) musiał tłumaczyć zdziwionemu nieco 
forum, co to za zwierz ta „semantyka”. Jako nowicjusz, student 
pierwszego roku, postanowiłem zacząć lekturę rosyjskiej litera-
tury lingwistycznej systematycznie od pierwszego zeszytu cza-
sopisma „Russkij Fiłołogiczeskij Wiestnik”. Kiedy rzeczywiście 
zabrałem się za jego pierwsze numery, ukazujące się na przeło-
mie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku, moją 
uwagę od razu przyciągnęły świeże po dziś dzień zarówno pod 
względem stylu, jak i treści myśli polskiego autora, przedwcześ-
nie zmarłego Mikołaja Kruszewskiego, niesłusznie i na długo 
zapomnianego. Dopiero co odszedł przywódca moskiewskiej 
szkoły lingwistycznej Filip Fortunatow (1848–1914)  i w biblio-
tece kierunku słowiańsko-rosyjskiego naszego wydziału wyprze-
dawano należące do zmarłego broszury i odbitki. W ten spo-
sób trafił do moich rąk słynny, napisany po niemiecku,  artykuł 
Kruszewskiego o zmianach fonetycznych, ale odrzucony przez 
redaktorów niemieckiego czasopisma lingwistycznego i dlate-
go wydrukowany przez samego autora w Kazaniu i przekazany 
Fortunatowowi z autorską dedykacją. Zapamiętałem nazwisko 
Kruszewskiego, choć po dziś dzień, aż trudno uwierzyć, nie ma 
go w krótkiej polskiej encyklopedii. Mimochodem dowiedziałem 
się o próbie Kruszewskiego pogłębienia i zastosowania wobec 
języka przejętej od angielskich myślicieli teorii o skojarzeniach 
na podstawie podobieństwa i przyległości. Członek Moskiew-
skiego Kółka Lingwistycznego, najbardziej pomysłowy w stawia-
niu aktualnych problemów, Osip Brik (1888–1945) kiedyś wpra-
wił mnie w zakłopotaniu trafną uwagą: „Wszyscy my zajmujemy 
się chwytami artystycznymi tych kierunków i dzieł sztuki, gdzie 
nastawienie na zadania formalne są oczywiste. Ale co zrobi Pan 
z realizmem, który – jakby się zdawało – jest zorientowany na 
znajdującą się poza sztuką rzeczywistość?”. Pytanie to zmusiło 

mnie do refleksji i po roku odpowiedziałem artykułem O reali-
zmie artystycznym (1921), gdzie wśród innych ujęć niezwykle 
wieloznacznego terminu „realizm” odnotowałem, że przez „lite-
raturę artystyczną” nierzadko rozumie się wyposażenie narracji 
„w obrazy, wprowadzone na zasadzie przyległości, czyli balan-
sując pomiędzy znaczeniem właściwym a metonimią lub syn-
ekdochą. To metonimiczne ucieleśnienie dopełnia lub nawet 
eliminuje intrygę”.

Stawało się zrozumiałe, z jakiego powodu skojarzenia na zasa-
dzie podobieństwa, użycie metafory, otwarcie przyciągały uwa-
gę jako artystyczna ingerencja, podczas gdy metonimiczny tok 
narracji, kierowany skojarzeniami według przyległości, wydawał 
się czymś bardziej biernym, zależnym raczej od przekazywanej 
sytuacji, niż od twórczej woli autorów i skupiał na sobie znacz-
nie mniejszą uwagę badaczy, choć w rzeczywistości konstruk-
cja metonimiczna wymaga niemniejszego napięcia i kunsztu, 
niż nanizywanie obrazów wedle podobieństwa. 

Jeszcze bliżej zetknąłem się z autonomiczną wartością kon-
strukcji metonimicznej, kiedy na początku lat trzydziestych zaost-
rzający się kryzys gospodarczy na długo wstrzymał ministe-
rialne potwierdzenie mojego zaproszenia do Uniwersytetu w 
Brnie, a mój przyjaciel, wielki mistrz cze-
skiej prozy artystycznej Władysław Vanču-
ra (1891–1942), wciągnął mnie do pracy 
nad scenariuszem filmowym. Udało mi się 
zapoznać bliżej z osobliwościami sztuki 
filmowej, w swojej naturze bardzo meto-
nimicznej, czyli posługującej się intensyw-
nie i wszechstronnie grą przyległością. 
Ta dominująca tendencja ówczesnego 
kina szczególnie jaskrawo wybijała się 
na tle sporadycznych wychyleń w stro-
nę jawnej metaforyki, przejawiającej się 
najbardziej namacalnie w nakładaniu się 
jednych obrazów na inne, bynajmniej nie 
przyległych, ale bliskich pod względem 
podobieństwa, na przykład w uwyraźnia-
jących się zarysach lasu kominów fabrycz-
nych zamiast gasnącego obrazu tajgi. To 
abecadło techniki filmowej pozwoliło 
uchwycić tę niezrównaną grę przyległo-
ści, rezygnującej z niewolniczego podąża-
nia za szablonami przestrzennej bliskości 
i mechanicznej temporalnej następczości, 
tę przenikliwą grę, jaka oszałamiała nas 
w twórczych próbach takich genialnych 
mistrzów i nowatorów jak Charlie Chaplin 
(1889–1977), Buster Keaton (1895–1966) 
i Siergiej Eisenstein (1898–1948). To oni 
uwalniali metonimię od niewolniczego 
służenia czysto mechanicznym asocja-
cjom według przyległości, a w chwytach 
metaforyki zrywali z jarzmem oczywiste-
go i natrętnego podobieństwa. Pod tym 
względem bliski artystom kina był Boris 
Pasternak (1890–1960), wirtuoz metoni-
mii i w wierszach, i w prozie poetyckiej. 
Nieprzypadkowo od zagadnień filmu od 
razu przeszedłem do skomplikowanej 
problematyki prozy tego poety. W swo-
im eseju, poświeconym jego opowiada-
niom, pisałem w 1935 roku, że skojarzenia 
według przyległości „stają się u Pasterna-
ka posłusznym narzędziem artysty, zajęte-
go redystrybucją przestrzeni i przekształ-
caniem czasowej następczości”.  

W ten sposób gromadziło się doświad-
czenie celowego zestawienia dwóch 
biegunowych tropów artystycznych – 
metonimii jako twórczej transformacji 
przyległości i metafory jako twórczej 
transformacji podobieństw – rozmai-
cie zorganizowanych i skorelowanych w 
różnych rodzajach sztuk. Na początku lat 
pięćdziesiątych, w trakcie moich doświad-
czeń nad ustaleniem lingwistycznych syn-
dromów dla różnych odmian afazji, czyli 
dla rozmaitych naruszeń mowy, powstają-
cych w rezultacie uszkodzeń mózgu, nie-
oczekiwanie odkryłem, że jeden z podsta-
wowych typów afazji polega na większym 
lub mniejszym upośledzeniu skojarzeń 
według podobieństwa, zaś drugi – na 
różnych stopniach upośledzenia skoja-
rzeń według przyległości. Metaforyczne 
przebiegi osłabiają się u jednych, metoni-
miczne u innych, przy czym w pierwszym 
wypadku, jeśli idzie o dwie podstawowe 

operacje mowy, zaburzeniu ulega wybór (oś paradygmatycz-
na), zaś w drugim – kombinacja (oś syntagmatyczna). Pierwszy 
typ defektów objawia się przede wszystkim w procesie odbioru, 
czyli dekodującej działalności słuchacza, a drugi – w emisji, czy-
li w kodowaniu mowy przez osobę mówiącą. Ta reinterpretacja 
tradycyjnego rozróżnienia tak zwanej sensorycznej i motorycz-
nej afazji skierowała mnie ku dalszym poszukiwaniom i wnio-
skom. Po pierwsze, posłużyła ona za naturalny punkt wyjścia do 
bardziej rozbudowanej i subtelnej klasyfikacji lingwistycznych 
syndromów afazji, przy czym typologia ta wiązała się wyraźnie 
z obserwacjami neurologów nad względną topografią uszko-
dzeń mózgowych, leżących u podstaw odmian lingwistycznych. 
Te moje badania dały impuls do wyodrębnienia nowej, interdy-
scyplinarnej sfery działalności, która w praktyce została nazwana 
neurolingwistyką. Co prawda wśród neurologów znaleźli się, jak 
się wydaje, również konserwatorzy, którzy twierdzili, ż lingwiści 
nie powinni zajmować się zagadnieniami afazji, a neurolodzy nie 
muszą liczyć się z argumentami lingwistów. Tymczasem, kieru-
jący przez dziesięciolecia systematycznymi badaniami, wytraw-
ny specjalista od afazji Aleksandr Łuria (1902–1977) w szeregu 
artykułów z ostatnich lat uznał słuszność i użyteczność moich 

Roman Jakobson o podobieństwie i przyległości 
w języku i literaturze, w kinie i w afazji*) 

„Roman Jakobson  – filolog rosyjski”. Taki napis 
widnieje na je go grobie w Cambridge (Massachu-
setts), gdzie zmarł 18 lipca 1982 roku, choć trze-
ba od razu go skorygować w tym sensie, że ani w 
swoim życiu, ani w twórczości naukowej nie zamy-
kał się jak w skorupie w swojej rosyjskości. Gdyby 
nawet chciał, nie mógł tego zrobić z powodu wiel-
kich zawirowań czasów, w jakich wypadło mu żyć. 
Urodzony w Moskwie 11. 10. 1896 roku w rodzinie 
zasymilowanych Żydów, pierwszą fazę życia spędził 
w Rosji, gdzie uformował się jako uczony niezaskle-
piający się w jednej dziedzinie i człowiek, otwarty na 
różne bodźce dostarczane przez niezwykle bogate 
ówczesne życie intelektualno-artystyczne (awan-
garda w sztuce – futuryzm, kubizm, fenomenologia 
w filozofii, teoria względności w fizyce). Przyjaźnił 
się z wieloma wybitnymi twórcami (m.in. z Włodzi-

mierzem Majakowskim), co wpłynęło na jego koncepcje naukowe. Pierwszą rozprawę, 
będącą zarazem jednym z manifestów szkoły formalnej w teorii literatury, poświęcił 
poezji Wielemira Chlebnikowa. 

Okres międzywojenny spędził w Czechosłowacji. Trafił tam najpierw jako tłumacz 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, a następnie pracownik ambasady rosyjskiej. 
Później udało mu się zdobyć etat (nie bez trudności) na uniwersytecie w Brnie i konty-
nuować intensywną pracę badawczą. Razem z innym Rosjaninem, księciem Nikołajem 
Trubeckim, współtworzył praską szkołę strukturalną. Po zajęciu Czechosłowacji przez 
Niemców przedostał się do Skandynawii (Dania, Norwegia, Szwecja), a stąd, stale ucie-
kając przed hitlerowcami, przez Atlantyk udał się do Stanów Zjednoczonych, które sta-
ły się jego ostatnią przystanią życiową. Aż do przejścia na emeryturę był profesorem 
uniwersytetu Harvardu, współpracował też ze słynnym MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). Będąc obywatelem USA i czując się wreszcie bezpiecznie, odbywał liczne 
podróżne naukowe, w tym także za „żelazną kurtynę” (po 1956 roku kilkakrotnie odwie-
dzał swoją pierwszą ojczyznę, bywał też w Polsce, gdzie spotkał swoją trzecią żonę – 
badaczkę literatury, Krystynę Pomorską. To ona przeprowadziła z nim rozmowy, które 
złożyły się na książkę  (ukazała się po rosyjsku w Jerozolimie już po śmierci Jakobsona).  

 Podobnie bogata jak jego biografia zewnętrzna była jego droga naukowa.  Otrzymaw-
szy solidne wykształcenie lingwistyczne w moskiewskim Instytucie Języków Wschodnich 
Łazariewa, szybko włączył się w wir życia naukowego i literackiego, już na samym star-
cie wykazywał szeroko zainteresowania naukowe, stając się z czasem wzorem filologa, 
poruszającego się swobodnie po wielu jej polach. Był przede wszystkim lingwistą, szu-
kającym istoty języka, i robiąc w tym celu wycieczki również do innych dziedzin z pozo-
ru odległych od lingwistyki (teoria sztuki czy neurofizjologia). Był lingwistą też w tym 
sensie, że patrzył na inne zjawiska kultury przez okulary lingwistyczne, dostrzegając w 
nich podobnie działające struktury. Widać to dobrze w drukowanej obok jego wypo-
wiedzi na temat związków w języku układających się na osi wyboru (podobieństwa) i 
kombinacji (przyległości). To przeciwstawienie występuje nie tylko w języku.  Jest ono 
także podstawą rozróżnienia poezji i prozy, dwóch stylów – metaforycznego i meto-
nimicznego – w kinie i sztukach plastycznych i, jak to wynika z jego własnych badań, 
może być kryterium podziału zaburzeń afatycznych wywołanych uszkodzeniem móz-
gu lub chorobą umysłową. Współpracował z wieloma wybitnymi uczonymi XX wieku, 
na przykład z Claude Levi-Straussem, twórcą antropologii strukturalnej, który w bada-
niach nad fundamentami kultury ludzkiej (choćby w analizie struktury pokrewieństwa 
lub zwyczajów kulinarnych) wzorował się na pracach fonologów ze szkoły praskiej 
(przede wszystkim Trubieckoja i właśnie Jakobsona). Ujmując sprawę szerzej, można 
powiedzieć, iż to w dużej mierze dzięki Jakobsonowi dokonał się w latach sześćdzie-
siątych „zwrot lingwistyczny” w humanistyce, polegający z grubsza na ujmowaniu kul-
tury jako zespołu rozmaitych języków (systemów symbolicznych). 

Roman Jakobson żywił (nie tylko poprzez małżeństwo z Polką) dużą sympatię do 
Polski i jej kultury. Przypominał niesłusznie zapomnianych polskich językoznawców, 
napisał między innymi artykuł o „kazańskiej szkole polskiej lingwistyki”. W słynnej roz-
prawie o poetyce w świetle językoznawstwa z 1960 roku, zawierającej używany po dziś 
dzień w wielu naukach humanistycznych i społecznych model sytuacji komunikacyj-
nej, ilustracje literackie pochodzą głównie z poezji polskiej (Mickiewicz, Norwid, Gał-
czyński, Tuwim). Odwiedzał Polskę w latach sześćdziesiątych jako uczestnik kongresów 
i konferencji naukowych, przywożąc z wielkiego świata nowe idee i w pewnej mierze  
właściwie współtworząc ciekawe zjawisko, jakim była polska odmiana strukturalizmu 
z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. (bż)
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prób klasyfikacyjnych. Nowe potwierdzenia mózgowej typolo-
gii lingwistycznych syndromów afazji zostały ujawnione w naj-
nowszych moskiewskich i leningradzkich badaniach nad rela-
cjami pomiędzy mózgiem i mową. 

Za kolejne osiągnięcie moich lingwistycznych prac nad afa-
zją uznaję wyjaśnienie kilku, istotnych dla analizy lingwistycznej, 
dychotomii, jak korelacja pomiędzy paradygmatyczną i syntag-
matyczną osią mowy (czyli wyborem i kombinacją) oraz pomię-
dzy emisją i percepcją mowy. Wreszcie pierwsze lingwistyczne 
obserwacje afatycznymi zaburzeniami, jak się wydaje, pokazały, 
jak wiele wiedzy o hierarchicznej budowie systemu językowe-
go i jego rozmaitych płaszczyznach mogą dostarczyć badania 
nad różnorodnymi formami afatycznego rozpadu mowy. Kolej-
ność lingwistycznych strat w rozmaitych typach afazji jest nie 
mniej pouczająca niż kolejność dziecięcych nabytków dla pra-
cy badawczej nad ustaleniem strukturalnych relacji pomiędzy 
komponentami systemu językowego.  

Wreszcie analiza rozkładu przyległości i podobieństw w dwóch 
syndromach afazji sprzyjała, sprzyja i w przyszłości jeszcze bar-
dziej będzie sprzyjać rozumieniu odwrotnego faktu, czyli mak-
symalnej, autotelicznej roli, jaką zyskują podobieństwa i przyle-
głości w sztuce słowa. Nieprzypadkowo właśnie problematyka 
słownych podobieństw i przyległości, wprowadzonych do tele-
ologicznego i całościowego systemu języka poetyckiego, zde-
rzała się z  jawnym niezrozumieniem i pełnymi zdumienia sprze-
ciwami krytyków.  Moja teza, iż w wierszu następuje „projekcja 
zasady ekwiwalencji z osi wyboru na oś kombinacji” była odbie-
rana jako dogmat wiary, charakterystyczny dla jednej szkoły poe-
tyckiej, obca – zdaniem krytyków – całemu szeregowi innych 
kierunków artystycznych. Nie zrozumiano tego elementarne-
go faktu, iż przytoczona teza jest niczym innym niż rozwiniętą 
tautologią. Po prosu należy do definicji wiersza. Tam, gdzie nie 
ma systematycznie powtarzających się jednostek, nie ma wier-
sza, niezależnie od tego, jaka byłaby wyjściowa jednostka, leżą-
ca u podstaw danego systemu wiersza: sylaba równa sylabie, 
akcent zrównany z akcentem, miara ilościowa, czyli tak zwana 
mora, lub nawet tylko jedność intonacji frazowej. Tam zaś, gdzie 
dana powtarzalność „jednostek oznaczającego” (unités du signi-
fiant), tam niechybnie pojawia się zagadnienie korelacji mię-
dzy odpowiednimi „jednostkami znaczącego” (unités du signifié), 
jak już odnotowaliśmy to na przekładzie rymów, nieuchronnie 
należących do obydwu planów – signifiant i signifié. Wzajem-
nie skorelowane wiersze lub części wierszy mogą się wiązać na 
podstawie podobieństwa lub przyległości – w obydwu wypad-
kach związek ten jest wyczuwalny: czy to będzie podobieństwo 
dwóch kategorii gramatycznych albo dwóch leksykalnie bliskich 
jednostek lub też syntaktyczna czy po prostu narracyjna przy-
ległość. Skorelowanie według metrycznej lokalizacji wzmacnia 

i wyodrębnia syntaktyczną zbieżność dwóch podmiotów, mor-
fologiczną zbieżność dwóch rzeczowników lub też leksykalną i 
czasem również dźwiękową zbieżność takich na przykład słów, 
jak father and mother albo père et mère. Takie są różnopłasz-
czyznowe związki, pogłębione ekwiwalentnym położeniem w 
przyległych jednostkach metrycznych. Korelacja na podstawie 
metrycznej lokalizacji wzmacnia i wysuwa na plan pierwszy syn-
taktyczną przyległość podmiotu i orzeczenia i narracyjną przyle-
głość dwóch słów, traktujących o dwóch sąsiadujących ze sobą 
zjawiskach w porządku przestrzennym lub czasowym. Takie są 
przyległości, podkreślone podobnym położeniem w przyległych 
jednostkach metrycznych. Zwiększona rola powtarzalności tkwi 
w samej istocie wiersza, ale rzecz jasna sprawa nie ogranicza 
się do mechanicznego powtarzania; podobieństwo nieuchron-
nie zawiera w sobie elementy dysymilacji. Przytoczyliśmy sło-
wa podobne  zarówno pod względem  składu dźwiękowego, 
jak i znaczenia - père /mère, ale pod względem brzmienia oby-
dwa słowa różnią się przeciwstawieniem nosowości jej brako-
wi w inicjalnej spółgłosce, zaś znaczenia obydwu słów obok 
wspólnego jądra semantycznego – jeden z rodziców – zawiera 
wyraźny kontrast rodzaju męskiego i żeńskiego oraz płci. Wresz-
cie  nie należy zapominać, iż pomiędzy podobieństwem i przy-
ległością nie ma nieprzekraczalnej granicy i łączą się one w kon-
tekście „ojciec i matka pojechali razem do miasta”. Jeśli krytyk 
przeciwstawia niedawną poezję z jej orientacją na „uogólnioną 
jedność” (similarité genéralisée) takiemu zdeklarowanemu wro-
gowi wszelkich powtórzeń jak François Malherbe (1555–1628), 
to ta wrogość jest wyraźnie ograniczona: i rachunek sylab, i miej-
sce średniówki, i końcowa pauza wiersza są ściśle przestrzega-
ne i w takim obramowaniu wszystkie możliwe podobieństwa, 
kontrasty i przyległości jednostek leksykalnych oraz form gra-
matycznych wyraziście się manifestują. Na przykład słynny wers 
– Et rose elle a vécu ce que vivent les roses – ujawnia zwierciadlaną 
symetrię półwierwszy, właśnie  powtarzając ten sam rzeczownik 
w różnych liczbach z jednym i tym samym czasownikiem w róż-
nych liczbach i czasach i przeplatając metaforyczne znaczenie z 
dosłownym, nie mówiąc już o syntaktycznej dysymilacji powta-
rzalnych komponentów. 

Jeśli dwoistość podobieństwa i przyległości zyskuje coraz 
większą akceptację w pracach z poetyki, to pojawiają się kolejne 
pytania, związane ze stosunkiem podobieństwa do rozmaitych 
przejawów kontrastu, jak również przyległości do przeciwsta-
wianego jej oddalenia. I co najważniejsze: wymaga ona ścisłe-
go rozgraniczenia i rozważenia istotnej różnicy między dwiema 
odmianami przyległości – zewnętrznej (metonimia we właści-
wym znaczeniu słowa) i wewnętrznej (synekdocha, bliska meto-
nimii i mimo wszystko zasadniczo od niej odmienna). Często nie 
uwzględnia się tego faktu, że ukazanie w poezji lub w filmie rąk 

pasterza istotnie różni się od ukazania stada pasterza lub jego 
szałasu. Synekdochiczne operowanie częścią zamiast całości lub 
całością zamiast częściwyraźnie odróżnia się od metonimicznego 
sąsiedztwa przy całej niewątpliwej bliskości tych dwóch przyle-
głościowych tropów, przeciwstawionych związkowi metaforycz-
nemu, ufundowanemu na podobieństwie. Zarówno lingwistyka 
w swojej analizie gramatycznej, jak i poetyka powinna konse-
kwentnie brać pod uwagę bliskość metonimii i synekdochy w 
ich odrębności od metafory, a z drugiej strony – różnicę mię-
dzy wewnętrzną i zewnętrzną przyległością, czyli granicę mię-
dzy synekdochą i właściwą metonimią.  

Jeśli lingwistyczne badanie afazji, ściśle związane z teorią 
języka w ogóle i języka poetyckiego w szczególności, w sposób 
istotny pomaga nie tylko sklasyfikować zaburzenia afatyczne, ale 
także sprzyja lepszemu rozumieniu struktury językowej i nawet 
pogłębieniu metod poetyki, to na porządku dnia stoi kolejne 
zadanie: analiza mowy schizofreników. Najprawdopodobniej 
zbadanie lingwistycznych symptomów i syndromów schizofrenii 
jest w stanie wspomóc klasyfikację medyczną i diagnostykę róż-
norodnych zjawisk, połączonych jedną metką schizofrenii. Jest 
to szeroki i niełatwy interdyscyplinarny program. Wielki poeta 
niemiecki Friedrich Hölderlin (1770–1843), cierpiący przez całe 
dziesięciolecia na ciężką formę tej choroby i pod koniec życia 
prawie pozbawiony możliwości werbalnego komunikowania się 
z otoczeniem do samej śmierci pisał znakomite i niepowtarzal-
nie swoiste wiersze. Analizując je próbowałem znowu powiązać 
zagadnienia poetyki, patologii mowy i ogólnej teorii języka oraz 
komunikacji werbalnej. Przy okazji udało się wyjaśnić podsta-
wowy językowy symptom schizofrenii, a ściślej mówiąc – tego 
prawdopodobnie szeroko rozpowszechnionego typu schizofre-
nii, do którego należał także Hölderlin. U ciężko chorego poe-
ty maksymalnie przejawiła się utrata zdolności i woli do mowy 
dialogowej z najbardziej charakterystyczną cechą tego upośle-
dzenia – całkowitym zniknięciem „wskaźników”, w szczególno-
ści osób i czasów gramatycznych. Jestem przekonany, że ten 
pierwszy rekonesans powinien zapoczątkować systematycz-
ne lingwistyczne badania nad psychotyczną mową i poezją i że 
takie porównawcze badania  w szczególności są niezbędne dla 
wszechstronnego rozumienia języka jako narzędzia wzajemne-
go komunikowania i osobistego poznania.

Przełożył Bogdan Żyłko

*)  Jest to fragment rozmów Romana Jakobsona i Krystyny 
Pomorskiej, opublikowanych w języku rosyjskim w Jerozo-
limie w 1982 roku (Беседы. Издательство им. И. Л. Магне-
са. Еврейский университет в Иерусалиме). 

  

Ryc. Marzena Ablewska-Lech
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Ciemna noc 
Ciemna noc 
W mroku Bóg się rodzi 
Święta moc 
Boża moc 
Bóg w mroku powodzi 

Aby nas wybawić od rozpaczy 
By ukazać, co ta ciemność znaczy 
Od absurdu wprost do Boga 
Biegnie święta cicha droga

Lichy żłób 
A w nim Bóg 
Jaśnieje na sianie  
Nad nim róg 
Zechciał Bóg 
Bestii wziąć mieszkanie 

Ryc. M
arzena Ablew

ska-Lech

*   *   *

Jakże cudowna to Dziecina 
W ludzkim się ciele rozpoczyna 
Iskrzy w kielichu wina 
Jasna jak 
Opłatek 

W śnieżną zimową noc się rodzi 
A kosmos stary do Niej wodzi 
Przez zapomniane drogi 
Nagich gwiazd 
Przemiany 

Miliardy lat u góry trwały 
Zanim się gwiazdy znakiem stały 
I otchłań nieba pokonały 
Światłem swym 
Aż do nas 

Podejdźmy cicho do Dzieciny 
Tak dziwnie nadzy bo bez winy 
Obmyci przecież bez przyczyny 
W miłości 
Chrystusa 

*   *   *

Pośród bestii Bóg się zrodził 
W krowim żłóbku go złożono 
I blask Jego aureoli 
Padł na rogi i wymiona 

Tam na słomie aniołowie
W niskie Boże progi idą 
Tam w obórce monarchowie 
Świecą złotem sypią mirrą 

Pastuch obok serafina 
A cherubin koło wołu 
Jakże święta ta Dziecina 
Że gromadzi ich pospołu 

Nie ma już granicy świata 
Nie ma śmierci ani grzechu   
Noc cienista w blask ulata 
Bóg narodził się w człowieku 

W każdej jego cząstce ciała 
Bóg był Bogiem nieobjętym 
A obórka zapomniana 
Była miejscem Świętym Świętych 

Dzisiaj znowu tak się dzieje 
Dziecię u Maryi łona 
Ogień krzepnie blask ciemnieje
Dusza może być zbawiona 

*   *   *

Świeci księżyc ponad pustkowiem 
Ponad sfinksem i piramidami 
Gdy rodzice z dzieciątkiem uchodzą 
Przed szaleńcami 

Z ramion matki dziecię się rozgląda 
Zachwycone cudami świata 
Bo i klęczą przed nim rozmodlone  
Rzeźby skrzydlate  
 
Dziwnie biegną drogi zbawienia  
Wędrujemy wśród hieroglifów 
A pokusa dopadnie i Boga 
W progu świątyni 

Są oazy w pustkach Synaju 
Są gościnne domy nad Nilem  
W papirusach jaśnieje anioł 
Tyran przeminął 
  
Znowu droga wiedzie w piramidy 
Znowu dziecię spocznie w ich cieniu 
Bo nim powróci do ojczyzny 
Chce tego tak po prostu po Bożemu 

*   *   *

Jaka cicha ta grota w Betlejem 
Cała w ziemi ukryta i w śniegu 
I Bóg się rodzi wśród zwierząt  
W samym sercu bestii – 
W człowieku 

W tej grodzie pochowano Adama 
I w bliźniaczej Bóg zmartwychwstanie 
Jak mogiła stajenka w śniegu cicha 
Lśni jak 
Przenajświętszy Sakrament 

A dokoła owiec milczenie 
A dokoła drżące ręce pasterzy 
Czyżby trzeba Boga pożegnać 
Aby w Boga 
uwierzyć
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cywilizacji. Być może napięcie pomiędzy tymi przeciwstaw-
nymi obszarami natury i kultury nie jest wcale walką, a dialo-
giem, rozmową gigantów, z której trudnych wniosków zawsze 
rodzi się piękno.

Halinka Jakubowska, rzeźba. Fot. Monika Tomassi.

W przestrzeń ingeruje również Artur Majka, architekt, gra-
fik, malarz, jeden z pierwszych wystawianych przez Roi Doré 
artystów. Techniką inkografii także połączył dwie płaszczyzny - 
widoczną i wyobrażoną - tworząc swój osobisty pejzaż miejski. 
Dla artysty ważne jest osadzenie w przestrzeni cywilizacyjnej z 
jednoczesnym zaznaczeniem tajemnicy obecności nie do koń-
ca wypowiedzianej. Prezentuje obraz zaobserwowanej rzeczy-
wistości nagle zatrzymanej w ruchu, z powidokami poprzedniej 
chwili. Grafika Majki w kontekście tytułu wystawy może symbo-
lizować pozostanie w nieustannej wędrówce. Podczas tej życio-
wej wyprawy, miejsca obecne przybierają kształt tych, za który-
mi tęsknimy lub do których podążamy. 

Artur Majka, inkografia. Fot. archiwum Roi Doré.

Kierunków artystycznych było na wystawie „Wygnani z raju” 
prawdopodobnie tyle, co zaprezentowanych artystów. Ich indy-
widualne myślenie o formie jednak prowadzi odbiorcę ku  uni-
wersum. Skłania do podjęcia próby odpowiedzi na podstawo-
we pytania: o cel istnienia, o sens wyruszania i powracania, o co 
sztuka nie przestaje pytać. 

Monika Tomassi

*) La Galerie Roi Doré, 
6 Rue Sainte-Anastase ,75003 Paris.
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Etos wygnania silnie zakorzeniony jest w europejskiej świa-
domości kulturowej oraz pamięci historycznej i trwale 

oddziałuje na wyobraźnię artystów od wielu wieków. Współ-
cześni wybitni polscy twórcy, którzy nawiązują w swojej dzia-
łalności do motywu tytułowego wygnania z raju – „spotkali 
się” w licznym gronie w paryskiej Galerii Roi Doré. Pomiędzy 
wersami ich plastycznego języka można było odszukać odpo-
wiedzi na temat ich doświadczenia oraz rozumienia zagad-
nienia tułaczki, przekraczania granic, definicji ojczyzny czy 
życia na zesłaniu.

Z okazji pięciolecia swojej działalności Galeria Roi Doré zorga-
nizowała kolejną edycję zbiorowej wystawy pod otwierającym 
możliwości interpretacyjne i twórcze tytułem „Wygnani z raju” 
(27 marca do 30 maja 2015). Podążając od biblijnego wygna-
nia pierwszych ludzi przez wieki wojen, reorganizacji terytoriów 
państw, wędrówki pokoleń po lepszy los aż ku współczesnej emi-
gracji w poszukiwaniu pracy, dotarliśmy do XXI wieku, w którym 
nadal artyści mają wiele do powiedzenia i pokazania w omawia-
nym temacie. Galeria zaprezentowała dzieła artystów, którzy zdą-
żyli zapisać się już wyraźnie na kartach polskiej i światowej histo-
rii sztuki, a część z nich spędziła dużą część życia poza granicami 
ojczystego kraju, m.in.: Paweł Jocz, Jan Lebenstein, Ludwika Ogo-
rzelec czy Stasys Eidrigevicius. 

Za pomocą oleju na płótnie, rzeźby, akwareli, fotografii, inko-
grafii i innych technik mieszanych współcześni artyści przemówi-
li wielogłosem różnych pokoleń i gatunków plastycznej ekspresji. 
Odwiedzający polonijną galerię w Paryżu lub jej wirtualny odnoś-
nik na stronie internetowej www.roidore.com mieli szansę zoba-
czyć także prace: Zdzisława Beksińskiego, Artura Majki, Michała 
Batorego, Bogdana Konopki i wielu innych znanych polskich arty-
stów. Wystawa „Wygnani z raju” była z pewnością swoistym rajem 
dla koneserów polskiej sztuki. Takie spektrum wybitnych polskich 
twórców stawia przed widzem nie lada wyzwanie poznawcze i wra-
żeniowe, ponieważ każdy z artystów reprezentowany był na wysta-
wie jedną, dwiema pracami, za którymi kryje się zawsze ogrom-
ny dorobek artystyczny i unikalna postawa wobec sztuki. Dotarcie 
do jej źródeł, dostrzeżenie szerszego plastycznego kontekstu oraz 
wzajemnego dialogu pomiędzy twórcami sąsiadującymi ze sobą 
na ścianach Roi Doré, wymaga pogłębionej analizy. Jednorazowa 
wizyta w galerii natomiast pozostawia w świadomości odbiorcy 
jasne punkty, podświetla w pamięci wybrane dzieła, te, które naj-
silniej oddziaływały na zmysł wzroku i emocje. 

W pierwszej sali wystawienniczej skupiającej wielkoformatowe 
płótna na szczególną uwagę zasługuje praca Mariana Kasperczy-
ka – wykonana techniką „back to front”, która polega na przeci-
skaniu farby akrylowej od tylnej strony niezagruntowanego płót-
na. W zależności od kąta padania i intensywności światła, front 
obrazu przybiera postać monochromatycznych form, które wraz 
z porami dnia i nocy stają się coraz wyraźniejsze lub zanikają. W 
Roi Doré w popołudniowym majowym słońcu przenikającym duże 
okna wystawowe galerii, pojawiły się delikatne rysy twarzy nie 
określające wyraźnie cech jednej z płci.

Marian Kasperczyk, back to front. Fot. archiwum Roi Doré.

Zsyłka, deportacja, zesłanie, wysiedlenie. Wszystkie te okre-
ślenia silnie zakorzenione są w naszej kulturowej świadomości 
i historycznej pamięci. Ich wspólnym mianownikiem jest presja 
zewnętrzna i przymus. Z taką właśnie interpretacją tytułowego 
„Wygnania z raju” zdaje się korespondować praca Aliski Lahusen 

pt. „Lithra” wykonana na trudnym do obróbki materiale – oło-
wiu. Ciężki metal ma szansę udźwignąć trudne przesłanie dzie-
ła. Mamy tutaj bowiem do czynienia z tułaczką ostateczną, która 
zsyła nie ciało, lecz duszę na wygnanie ku drugiej stronie rze-
czy. Utlenione w ołowiu wzory przywodzące na myśl zdobienia 
gotyckich katedr, przekreśla wyraźna, czarna kreska. To wstęga 
symbolizująca żałobę w kulturze europejskiej, a sam ciężar oło-
wiu dopełnia tylko tematykę żałobną, jako znajdujący szerokie 
zastosowanie w sztuce sepulkralnej - w oparciu o wierzenia, że 
metal ten powstrzymuje procesy rozkładu.

Aliska Lahusen, „Lithra”, ołów. Fot. archiwum Roi Doré.

Lekką przeciwwagę dla pracy Aliski Lahusen stanowi dzie-
ło wybitnego, nieżyjącego już polskiego rzeźbiarza i grafi-
ka – Pawła Jocza. Głównymi zainteresowaniami artysty były 
twarz i tors człowieka. Na wystawie w Roi Doré został zapre-
zentowany właśnie pełen ekspresji portret, składający się z 
rozwarstwiających się płaszczyzn. Każda z nich może symbo-
lizować jeden życiowy etap, tworzący na twarzy kolejną rysę 
tożsamości. Z ciemnego tła wyłaniają się właściwie tylko naj-
ważniejsze elementy ludzkiej głowy – widz jest w stanie roz-
poznać jej ogólny zarys, następnie kształt nosa, oczu, a z tru-
dem – ust. Pozostałą część płaszczyzny zajmuje gmatwanina 
linii rysowanych tuszem, pod naporem dłoni, prowadzonej 
krętą drogą doświadczenia. 

 

Paweł Jocz, portret. Fot. archiwum Roi Doré.

Przełamanie, choć nie jednostki, a świata natury i kultury, 
pokazała także Halinka Jakubowska. Jej rzeźba w kamieniu 
reprezentuje odwieczną walkę dwóch zależnych od siebie świa-
tów – sferę przyrody i działalności człowieka. Podstawowym 
materiałem, z którego tworzy Jakubowska, jest kamień. Jed-
nak artystka nie poddaje go dogłębnej obróbce. Pozostawia go  
w połowie w stanie naturalnym, pozostałą część natomiast szli-
fuje i pokrywa złotymi zdobieniami. Zdaje się szukać definicji 
formy i bezforemności, pierwotnego początku i kwintesencji 

Monika Tomassi Wędrówka niepokornych
O wystawie „Wygnani z raju” w paryskiej galerii Roi Doré*)

S
ZTU

K
A



1 8 M i g o t a n i a  4 8

Literatura słoweńska, podobnie jak inne literatury narodowe 
nie istnieje w izolacji od innych dyscyplin. Zależności między lite-
raturą a filozofią, psychologią, socjologią, etnologią czy naukami 
przyrodniczymi występują w każdej płaszczyźnie dzieła literackie-
go, jako komplementarny wytwór ekspresji twórczej jego auto-
ra. Interpretacja utworu przez pryzmat psychologii poznawczej, 
psychologii osobowości, psychologii postaci, psychologii kogni-
tywnej czy psychoanalizy to ukazanie nowych punktów widze-
nia, które różnicują dzieło w zakresie treści i formy, rozszerzając 
jego perspektywy i spektrum możliwości konkretyzacyjnych. 

Wielość interpretacji stanowi o wewnętrznym bogactwie utwo-
ru, na które wpływają doświadczenie, wrażliwość estetyczna, moż-

liwości intelektualne i zdolności twórcze autora, postaci literackich 
i odbiorcy. Zbudowane na ich bazie światy możliwe są kreacją 
nowej rzeczywistości1. formą zindywidualizowanego przedstawie-
nia jej fragmentu, której główną rolą, jak twierdzi Goodman, jest 
przetwarzanie i odnawianie rzeczywistości, zmienianie kształtu 
świata2.  Ponieważ mimesis jest kreacją, jak twierdzi Arystoteles3, 
a nie platońskim otworzeniem świata idei, projekcją pewnej per-
spektywy oglądu rzeczywistości i świata wewnętrznego twórcy, 
utwór stanowi mimesis rzeczywistości ujmowanej przez pryzmat 
mechanizmów funkcjonowania ludzkiego umysłu, emocjonalność 
i uczuciowość. Wynika to m.in. z założenia Romana Ingardena, 
że literatura, jak każde dzieło sztuki jest bytem intencjonalnym4, 
wytworem zaplanowanej ekspresji twórczej, której podstawą jest 
postawa subiektywna. Utwór jest więc symbolicznym wytworem 
działania ludzkiej świadomości i podświadomości, emocjonal-
ności i woli podmiotu, wymagającym czynnego udziału zarów-
no podmiotu twórczego, jak i odbiorczego, ich empatii, sympatii 
i wczucia5. Aspekt psychologiczny odnoszący się do wspólnych 
wszystkim procesów poznawczych decyduje o autentyczności i 
prawdzie (psychologicznej) w literaturze6. 

Kreacyjność i oryginalność w sposobie przedstawiania tożsa-
mości podmiotu postrzegającego stanowią, zdaniem B. Z. Kiela-
ra, konglomerat wspólnych wszystkim zmysłowych i mentalnych 
dyspozycji percepcji oraz subiektywnej interpretacji,7 będących, 
jak pisze Bożena Tokarz, połączeniem doświadczenia zmysłowe-
go, artystycznego i metafizycznego8. Owo indywidualistyczne, 
subiektywne doświadczenie, uzależnione od dyspozycji i uwa-
runkowań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych, wraz 
z doświadczeniem obiektywnego świata, stanowią o oglądzie 
świata i jego przedstawieniach w literaturze.

W celu zbadania związków między literaturą i psychologią 
należy uznać psychikę (i nieświadomość) za kategorię nadrzęd-
ną. Richards pojmuje psychikę jako: 

jednolitą, wysoce zintegrowaną całość funkcjonującą jako pozna-
wanie, chcenie, odczuwanie, świadomość i podświadomość, toż-
samą z systemem nerwowym lub częścią jego czynności, poddaną 
oddziaływaniu nieprzerwanego strumienia potrzeb organizmu, 
coś, co przejawia się przez przeżycia, czyli impulsy, podporządko-
wane zarówno wewnętrznej organizacji psychiki, jak zewnętrzne-
mu układowi bodźców9. 

Ponieważ przedmiotem psychologii, jak pisze Beneke, jest 
wszystko to, co postrzegamy w postrzeżeniu wewnętrznym10, 
psychologizm w literaturze musi się opierać na przedstawieniu 
w świecie fikcyjnym wewnętrznych doświadczeń psychicznych, 
projekcji świata wewnętrznego postaci, jej przeżyć i wyborów 
moralnych, postrzeżeń, motywacji, nastroju, myśli, refleksji, wspo-
mnień, asocjacji, snów, fantazji, marzeń na jawie poprzez opis, 
opowiadanie, komentarze i przytoczenia, retrospekcje, monolog 
wewnętrzny.11 Wynika to m.in. z założenia Auerbacha, iż literatura 
zajmuje się „mikroobserwacją skomplikowanych procesów rozg-
rywających się w ludzkiej psyche”12, które wychodzą także poza 
ramy fabuły. Przeniesienie elementów psychologistycznych na 

zewnątrz utworu następuje za pośrednictwem zastosowanych 
technik (retrospekcja, opis itp.), na płaszczyznę formy, gdzie psy-
chologia w korelacji z estetyką odnosi się zarówno do procesu 
twórczego jak odbiorczego (psychoestetyka). Współzależność 
nadawcy, odbiorcy i rzeczywistości przedstawionej stanowi kolej-
ną płaszczyznę stykania się literatury i psychologii, gdzie tekst 
jest dynamiczną strukturą poznawczą13, otwartą lub zamkniętą 
izotopią narracji14, której otwarcie lub zamknięcie świadczy nie 

tylko o strukturze utworu, lecz jest także 
nośnikiem zróżnicowanych znaczeniowo 
treści, w tym treści psychicznej. Powstałe 
na ich bazie przeżycia są wynikiem zaan-
gażowania poznawczego i emocjonal-
nego twórcy i odbiorcy oraz dowodem 
na wpływ świadomych i nieświadomych 
struktur osobowości na wartość utworu. 
Zagadnienie to wymaga jednak zbadania 
związku literatury i psychologii wycho-
dząc poza dzieło literackie.  

O aspekcie psychologicznym literatury 
decydują zatem: subiektywizm, uczucio-
wość i emocjonalność, mentalność, ści-
śle związane z przeżyciem estetycznym, 
wartościowaniem przedmiotu estetycz-
nego. Połączenie estetyzacji i psycho-
logizacji w literaturze jest rozumieniem 
subiektywizacji i emocjonalności w kon-
tekście estetycznym w procesie tworze-
nia i recepcji dzieła literackiego, które, 
stanowiąc o formie literackiej, decydują 
o nadrzędności przeżycia estetycznego 
względem treści. Powoduje to zacieranie 

się światów przedstawionych poprzez wypowiedzi-maski, two-
rzenie iluzji rzeczywistości, przez grę w udawanie15, ujawnianie 
przez niejawne, terapię poprzez twórczość, poprzez artykula-
cję treści ocenzurowanej, zniekształconej w języku; terapię za 
pośrednictwem mimesis symbolicznej twórcy i odbiorcy utworu. 

Cechy literatury psychologicznej nosi proza wielu słoweńskich 
współczesnych pisarzy. Poprzez literaturę eksterioryzują oni tre-
ści światów wewnętrznych (refleksje, przemyślenia, wspomnie-
nia, asocjacje), wyrażają emocje i przeżycia (melancholia, radość, 
medytacja), przedstawiają zdarzenia traumatyczne i reakcje na 
nie (przemoc, gwałt, wierność, zdrada, choroba psychiczna), 
uciekając się często do metafikcji, ironii, fantastyki. Vlado Žabot, 
Milan Dekleva, Feri Lainšček, Andrej Skubic, Drago Jančar, Berta 
Bojetu, Nina Kokelj, Evald Flisar, Aleš Čar, Andrej Blatnik, Marjan 
Tomšič, Katarina Marinčič to tylko niektórzy pisarze współczes-
nej prozy psychologizującej i upodmiatawiajacej. 

Aspekt psychologiczny prozy Žabota odnosi się do każdej 
płaszczyzny i elementu strukturalnego utworu, zarówno treści, 
jak i formy dzieła. Projekcja i recepcja utworu, typ narracji, światy 
fikcyjne, konstrukcja postaci i jej światów wewnętrznych stanowią 
o zaangażowaniu struktur mentalnych wszystkich podmiotów 
komunikacji literackiej. Szczegółowej analizy psychologicznej w 

prozie Žabota wymaga postać literacka, która w procesie poszu-
kiwania własnej tożsamości porusza się po meandrach własnej 
psychiki, odkrywając treści świadome, nieświadome i podświa-
dome. Dlatego interpretacja twórczości Žabota przez pryzmat 
psychoanalizy i psychologii ego (Freuda, Junga, Adlera i From-
ma) wydaje się najbardziej komplementarna i wyczerpująca. 
Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia jest obecność w jego 
utworach treści jawnej i niejawnej, elementów snu i wyobraźni 
oraz rozmaitych stanów psychicznych postaci. Utwory stanowią 
przestrzeń uzewnętrzniania wyobrażeń, myśli, skojarzeń, fanta-
zji, wspomnień, asocjacji przez podmioty wypowiedzi, zagubio-
ne w świecie postaci literackie. 

Wprowadzenie koncepcji psychoanalitycznych do literatury 
nastąpiło pod wpływem rozwoju dwudziestowiecznej huma-
nistyki, związanym z krytyką, ale nie odrzuceniem psycholo-
gizmu. Na przełomie XIX i XX wieku psychologia jako nauka 
doznała rozkwitu, czego przykładem może być psychologia 
postaci czy behawioryzm. Największym przełomem w obrębie 
tej nauki było odkrycie nieświadomości i procesów sublimacyj-
nych, określających granice zachowań kulturowych16. Za pre-
kursora w tej dziedzinie uważa się Zygmunta Freuda, którego 
kontynuatorzy rozwinęli myśl w dwóch kierunkach: C. G. Jung, 
A. Adler, O. Rank, H. Sachs, E. Fromm szukali społecznych pod-
staw symboliki nieświadomości, a przedstawiciele tzw. psycho-
analizy literackiej: M. Bonaparte, Ch. Baudouin, M. Bodkin czy 
nawiązujący do tego nurtu J.-P. Sartre kontynuowali zaintereso-
wania semantyką sztuki, literaturę traktując jako układ symbo-
li czy obrazów, a nie jako wypowiedź zorganizowaną w słowa. 
Jednak ta kontrowersyjna i opozycyjna wobec tendencji ideali-
stycznych psychologii (W. Dilthey, E. Husserl, L. Binswanger) teo-
ria nieświadomości Freuda stała się nieodłącznym elementem 
tradycji psychologicznej, ukształtowanej m.in. przez Fechnera i 
Herbarta17. Dopiero w latach 60. J. Lacan i J. Kristeva odnieśli się 
do uwag Freuda w kontekście języka, łącząc koncepcję pisarstwa 
jako ekspresji nieświadomości z zagadnieniem znakowej mani-
festacji tego, co nieświadome18.

Przedmiotem psychoanalitycznej interpretacji, jaki pisze P. 
Dybel, jest sens tkwiący w różnych zjawiskach psychicznych19.
Sztuka natomiast odkrywa nieznaną człowiekowi sferę nieświa-
domości, która rządzi życiem ludzkim. Dzieła literackie stanowią 
syntezę, w centrum której znajduje się postać jako całość zacho-
wań motywowanych na różnych poziomach, gdzie poznanie 
postaci prowadzi do rozkładu struktury psychicznej na elemen-
ty pierwotne. Dzieło literackie jest zatem przekaźnikiem pewnej 
rzeczywistości, która sama w sobie nie jest oczywista  dla pod-
miotu twórczego, ponieważ dotyczy treści nieświadomych. I 
psychoanaliza jako wiedza o popędach, snach i fantazjach ma 
przywrócić racjonalny sens tej rzeczywistości, ma obnażyć jej 
mechanizmy kierujące jednostkami, wyznaczając literaturze 
funkcję racjonalizująco-poznawczą20. 

Według psychoanalitycznej koncepcji dzieła literackiego, utwór 
ujmowany jest jako marzenie ja jawie, czyli fantazja, określana 
inaczej jako „fantazm” lub „formacja fantastyczna”. Fantazja jest, 
zdaniem Fiały, odsłonięciem pragnienia autora, zdemaskowaną 
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motywacją bohatera, fundamentem semantycznym dzieła i obi-
ektem projekcji czytelnika. Zdaniem Melenie Klein fantazja, sta-
nowiąc obronę przed rzeczywistością (przerażenie) i przed inny-
mi fantazjami (obiekt wyidealizowany), pozostaje w ciągłym 
ruchu21 i konflikcie, polegającym na konfrontacji dobrych i złych 
stron rzeczywistości22. Fantazmat natomiast rozumiany jako 
wyobraźnia, imaginacja lub scenariusz wyobraźniowy, w którym 
obecny jest podmiot, przedstawia w sposób mniej lub bardziej 
zdeformowany przez procesy obronne spełnienie pragnienia, w 
ostatecznej instancji – pragnienia nieświadomego23. Wszystkie 
te modele zakładają istnienie i dynamiczną rolę nieświadomości, 
pewnej psychicznej realności, u podstaw której spoczywa w różny 
sposób wyrażone pragnienie24. A zatem pragnienie i fantazja sta-
nowią dwie podstawowe warstwy psychoanalitycznej koncepcji 
dzieła, stanowiąc genetyczny (pragnienie) i strukturalny (fantaz-
ja) fundament jakości, czy jak mówił Ingarden, zestrojów jakości 
wyższej semantyki dzieła25. Uwzględniając dialektykę nieświa-
domości i świadomości integralnej osobowości bądź to autora, 
bądź czytelnika, genetyczno-strukturalna koncepcja dzieła zakła-
da istnienie czterech jego podstawowych warstw: implikowane-
go pragnienia, ukrytego w licznych stłumieniach i fantazjach, a 
ujarzmianego przez myśl świadomą, strukturalnej fantazji, warstwy 
słowa, nadbudowującego się nad warstwą pragnienia i fantazji 
oraz idei, wieńczącej sens dzieła26. Istotą dzieła, jak twierdzi Fre-
ud, jest zawoalowane pragnienie autora,27 pewna reprezentacja 
okreslająca relację miedzy tym, co psychiczne i co somatyczne w 
człowiekiu28. Implikuje postulat czysto metodologiczny, polegający 
na dotarciu do tego pragnienia, stanowiącego klucz interpreta-
cyjny gwarantujący zrozumienie pozostałych zagadek tekstu29.

W utworach Žabota postać jest jednostką strukturalną, której gra-
nice złożoności, rozwinięcia, przekształcenia w relacjach z innymi 
składnikami utworu stanowią element kształtujący fabułę utwo-
ru; jest konstrukcją, której powtarzalność przejawia się w subiek-
tywności postrzeżenia i doświadczenia zmysłowego. To również 
archepostać w kontekście indywidualistycznych form wyrażania 
emocji, stanów, przeżyć, myśli, których sposób doświadczania 
wynika z wewnątrztekstowych układów fabularnych i aktywności 
wszystkich elementów komunikacji literackiej utworu. Sposób 
poruszania się postaci i jej istnienia w świecie przedstawionym 
wyznaczają trzy zasady: przyjemności, rzeczywistości i ambiwalen-
cji30, uwarunkowane działaniem popędu miłości i popędu śmier-
ci. W relacji do samej siebie i otoczenia postać przeżywa lęki, takie 
jak lęk przed kazirodztwem czy lęk kastracji. W sytuacji ulegania 
własnej popędliwości, czyli sprzeciwienia się prawom tabu, zasa-
dom moralnym i religijnym doświadcza nerwicy31. Chcąc znaleźć 
rozwiązanie kompromisowe, nie pozostawać w ciągłym konflik-
cie między kulturą i naturą, w stanie pomiędzy, stosuje nieświa-
dome mechanizmy obronne, procesy tłumienia i oporu, sublima-
cji i represji. Postacie w utworach Žabota ujawniają treści niejawne 
za pomocą snów i fantazji oraz symboliki wyobrażeń. Dzięki myśli 
refleksyjnej mogą oscylować pomiędzy fantazją i rzeczywistością, 
podlegając rozmaitym świadomościom wyobrażeniowym. W ten 
sposób postacie, jak podkreśla Bożena Tokarz, stają się aktorami, 
odgrywającymi różne role, historie najczęściej nieprawdopodob-
ne fizycznie. Stanowią obiekty umożliwiające identyfikację psycho-
logiczną wewnętrznej, nieuświadomionej tożsamości jednostki 
przeżywającej i poznającej siebie i świat w magicznej perspektywie, 
gdzie zmysły i animistyczne doznania dominują nad intelektem32. 

Nowela Skrivnost grajske kapelice z debiutanckiego zbioru 
opowiadań Žabota, pt. Bukowska mati jest przykładem prozy 
psychologicznej, wymagającej podejścia psychoanalitycznego 
w interpretacji. Akcja rozgrywa się w obrębie dwóch przeplata-
jących się ze sobą światów: świata snu i pozornego świata real-
nego, podobnego w swej strukturze do świata snu. Cały utwór 
zbudowany jest w konwencji marzenia sennego. Opowiadanie 
stanowi fragmentaryczne przedstawienie treści, brak porządku 
przyczynowo-skutkowego, luki czasowo-przestrzenne, niejasność 
i nieczytelność utworu. Granice między światami nie są wyraź-
ne. W obrębie świata snu, składającego się z lakonicznych i czę-
sto nie związanych ze sobą wypowiedzi skojarzeniowych można 
wyróżnić płaszczyznę myśli, uczuć i skojarzeń, z której wyrasta-
ją zdarzenia. Na świat pozornej rzeczywistości realnej składa-
ją się myśli, w tym również myśli o śnie, wyobrażenia, fantazje, 
marzenia na jawie oraz przestrzeń akcji rozgrywającej się w świe-
cie realnym świata fikcjonalnego. Pozorna rzeczywistość realna 
mogłaby stanowić warstwę snu w fazie przejściowej, wstępnej 
lub finalnej, gdy marzenie senne zaczyna przybierać cechy rze-
czywistości lub być fantazją, marzeniem na jawie, z charakte-
rystyczną dla snu niejasnością, symultanicznością i symboliką.

Utwór jest formą ekspresji uczuć i pragnień głównej postaci 
Zary. W marzeniu sennym, przebiegającym fazowo (kondensa-
cja, przesunięcie, figuracja) artykułowane są rzeczywiste fantazje 
bohaterki, myśli, pragnienia i uczucia. W przeważającej części są 
to fantazje erotyczne oparte na przywołaniach mitologicznych. 

Forma utworu tylko pozornie jest nieskoordynowana. Nie-
uporządkowanie jest nośnikiem sensotwórczym. Każda znaczą-
ca cecha, rys postaci lub zdarzenia urastają do rangi symbolu 
lub całej postaci, która ulega rozwarstwieniu. Postacie we śnie 
są przedstawicielami konkretnych, wyrazistych cech, kontrastu-
jących ze sobą. Dlatego mężczyzna w noweli Žabota występuje 
w dwóch osobach i trzech postaciach: nieśmiałego, bezsilnego, 
wrażliwego artysty, którego główna bohaterka darzy miłością 
i pragnie jego bliskości (postać realna), młodzieńca – postaci 
aktywnej i silnej (postać wyidealizowana) oraz odważnego, domi-
nującego mężczyzny, występującego w postaci obrzydliwego 
strażnika, z którym wchodzi w przymuszony kontakt cielesny.  

Nowela rozpoczyna się przedstawieniem fragmentu treści 
marzenia sennego. Miejscem akcji jest kaplica, w której istot-
ną wartość symboliczną zajmują znajdujące się w niej obrazy i 
przedstawione na nich sylwetki:

Ni razumela strahu, ki je vel z obrazov okoli nje, kajti bilo je 
vendar tako, kot bi dahnilo nenadoma toplo življenje izza bledih, 
mrtvaško zamaknjenih podob (...), [ki] kakor da bi naveličane neme 
pobožnosti tiho zahrepenele...33. 

Nie rozumiała strachu, ziejącego z otaczających ją twarzy, jakby 
zza białych, znieruchomiałych w zachwycie postaci niespodziewa-
nie wymsknął się ciepły życiowy duch (…), [postaci, które] jakby 
mając dość niemej pobożności, cicho tęskniły…34.

Zara przebywa w kaplicy nocą, w towarzystwie mężczyzny, 
który porywa ją do tańca i gdy zaczyna rozbierać, ta się budzi. 
Nie budzi się jednak samoistnie. Wołanie zza okna wprowadza 
ją w świat pozornej rzeczywistości realnej, w której dokonuje 
porównań z treścią snu, zauważa pewne przesunięcia i znie-
kształcenia. Przejście do tej warstwy odbywa się za pośredni-
ctwem zdań metatekstowych: 

V tišino nočne izbe in mesečine, 
ki je lila skozi zakrižano okno35.

W ciszy nocnej izby i światła 
księżyca, wlewającego się przez zak-
ratowane okno.

Nie jest to rzeczywistość realna, 
lecz druga warstwa snu, w której 
bohaterka zostaje poddana drugiej 
cenzurze. Treści podświadome ule-
gają filtracji. Dlatego Zara przeży-
wa obawy i lęk związany z posta-
cią matki:

Strahoma je prisluhnila materine-
mu sopenju, nato pa ga je prijela za 
roko ter ga potegnila skozi vežo na 
dvorišče.36

Przestraszona przysłuchiwała się 
oddechowi matki, gdy ten złapał ją za 
rękę i wyprowadził przez korytarz na 
podwórze.

która wydaje się horyzontem moral-
nym37, imperatywem treści pier-
wotnych umysłu Zary. Bohaterka 
sprzeciwia się im. Dlatego motyw 
matki pojawia się ponownie pod-
czas podróży karawanem, w formie 
symbolicznego przywołania treści 
stłumionej w myśli animistycznej: 

Po bukovju blodi movje... (...) 
Vabijo uboge, sirote, vsakogar, ki se 
približa, ker ne vedo, kdo je prava 
mamica. Nikoli je niso videle...38

Po lesie bukowym tułają się 
Nawie…(...) Biedne sieroty wołają 
każdego, kogo spotkają, bo nie wie-
dzą, kto jest ich prawdziwą matką. 
Nigdy jej nie widziały...  

Zara postrzega matkę przez pry-
zmat utraty. Dzieci nieochrzczone są 
symbolem zła, na które bohaterka 
się skazuje, nie do końca świado-
mie. Treści te, choć spostrzeżone 
zostają zepchnięte do podświado-
mości, z której ulatniają się poprzez 
obrazowanie symboliczne, uczucie lęku, strachu, niepewności.  

Dusze zmarłych dzieci są symbolem śmierci, podobnie jak 
karawan, którym znany jej mężczyzna wiezie ją po nieznanych 
terenach:

Pokrajine, po kateri sta se vozila, ni več poznala39.

Miejsca, przez które przejeżdżali, były jej obce.

Zara wykluczyła siebie w interpretacji swojego spostrzeżenia. 
Odwróciła znaczenie, przesuwając intencjonalność postaci na inny 
obiekt, a zatem przekształciła znaczenie swojego wyobrażenia, 
nadając mu kształt zrekonstruowany przez świadomość. Doszło 
do racjonalizacji, lecz nie ocenzurowania. Bohaterka wyparła moż-
liwe zagrożenie, decydując się na podatność, bierność i obojęt-
ność w stosunku do scenariusza snu i postaci. 

Uczucia Zary wobec postaci są ambiwalentne. Z jednej strony 
kocha skrytego, bezsilnego mężczyznę i pragnie jego bliskości:

Ni hotela več siliti vanj, kajti zamislil se ji je, tako plah in poh-
leven (...). Zadostoval bi pravzaprav že en sam njegov namig...40.

Nie chciała go dłużej męczyć, zrobiło jej się go żal, takiego nieś-
miałego i skromnego (...). Wystarczyłby tak naprawdę tylko jeden 
znak…

a z drugiej czuje moc silnego pożądania: 

počutila bi se rada kakor ugrabljena lepotica, ki bo jo divji in 
ves neizprosen tujec odpeljal nekam daleč v tujo deželo...41. 

chciałaby się w nim jedynie czuć jak porwana piękność, którą 
dziki i bezlitosny cudzoziemiec wywiózł gdzieś daleko do innego 
kraju…

W rezultacie, chcąc przeżyć prawdziwą miłość z upragnionym 
obiektem, poddaje się rozkoszy „nieczystej”, niedozwolonej, ale 
upragnionej, z obiektem wykreowanym przez moc wyobraźni 
na bazie pragnień:

Ljubi... je proseče dahnila... toda kar preslišal je, kar suval jo je 
predse... Stiskalo jo je v grlu, solze so ji kar same od sebe zalivale 
oči in stražar se ji je zdel tako silen, zavaljen, umazan, gnusen, 
nadvse gnusen ... (...) Ni mogla prenesti pogleda na zabuhel, grdo 
zaraščen obraz, na debel, nekam med napihnjena lica potisnjen 
nos, na okrogle, krvavo podplute oči, dolgo, razvlečeno slino, ki se 
je smrdeče scejala po bradi... zaprla je oči, obračalo se ji je, v želodcu 
in povsod, želela je umreti, želela je...42

Kochany… błagalnie westchnęła… lecz ten jakby nie słysząc, 
posuwał ją dalej przed siebie… Ściskało ją w gardle, łzy same z 
siebie zalewały jej oczy; strażnik wydał jej się taki silny, zwalisty, 
brudny, obrzydliwy, nade wszystko obrzydliwy… (...) Nie mogła 
znieść widoku spuchniętej, okropnie zarośniętej twarzy, grubego, 
gdzieś między pucołowate policzki wciśniętego nosa, okrągłych, 
zakrwawionych oczu, długiej, ciągnącej się śliny, która śmierdząca 
ściekała po brodzie… zamknęła oczy, czuła, jak wszystko w środ-
ku jej się przewraca, chciała umrzeć, chciała…    

Obraz śnionej rozkoszy Zary nie wyklucza obecności mło-
dzieńca. Uczestniczy on w tym „nieczystym” akcie jako świadek 
trzymający w ręku lampę, w służbie oprawcy:

„Ti!...” se je obrnil k gologlavcu, „posveti no malo...” Oni je ubo-
glivo primaknil leščerbo...43. 

„Ty!...” odwrócił się do gołogłowego „poświeć no trochę…” Ten 
posłusznie przybliżył lampę…

Zara stawiając młodzieńca w roli świadka, obserwującego jej 
uczestnictwo w akcie seksualnym z innym mężczyzną, mogła 
wyrazić swoją chęć wejścia w relację ze świadkiem, chęć zasyg-
nalizowania mu o swoich pragnieniach. Ukazała niemoc i bier-
ność osoby, którą darzy prawdziwym uczuciem. 

Akt seksualny ze strażnikiem był dla Zary substytucją jej prag-
nienia. Wywołał w niej wstręt i nienawiść. Chciała zabić swojego 
„oprawcę”, czyli zniszczyć swoje fantazje. Nienawiść do opraw-
cy była nienawiścią Zary do samej siebie, wynikającą z poczucia 
winy. Energia libidalna, którą w sobie kumulowała nie potrafi-
ła znaleźć innego ujścia jak w poczuciu lęku i frustracji. Stąd jej 
przeniesiona złość, niemoc spowodowana uczuciem ambiwa-
lencji w stosunku do własnych zasobów wewnętrznych. Czując 
nienawiść, wciąż pragnęła, dlatego:

Ovirala jo je, (...) toplota, ki ni in ni hotela izpuhteti in je bržko-
ne prav zaradi njegove bližine postajala zmeraj bolj nadležna. Ponav-
ljala si je sicer še zmeraj, kar je že tako ali tako bilo povsem jasno: 
da ga sovraži44.

Niewątpliwie przeszkadzało jej uczucie ciepła, które nie chciało 
minąć i najprawdopodobniej właśnie dzięki jego bliskości stawało 
się coraz bardziej męczące. Ciągle sobie powtarzała, co już i tak 
było jasne: że go nienawidzi.
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Zepchnięcie nienawiści wynikało również z jej niemocy, podyk-
towane potrzebą wewnętrznego rozrachunku:

in navsezadnje je spoznala, da bi morala najprej zarezati vase, 
globoko, da bi lahko izpuhtelo vse, kar je še kje ostalo toplega, kajti 
šele potem bi morda zmogla navidez tako preprosto nalogo.45

w końcu uznała, że najpierw musi zajrzeć w głąb siebie, by 
pozwolić ujść szczątkom uczucia, i może dopiero wtedy będzie 
potrafiła wykonać tak pozornie proste zadanie.

W utworze zaznaczona jest płynność granic między świata-
mi konstrukcyjnymi oraz granic w obrębie świata fizycznego  
i psychicznego. Fizyczność i psychika są wyraźnie wyodrębnio-
ne. Podkreśla się ich autonomię, lecz również wzajemne wpływy. 
Dlatego bohaterka kieruje się zasadą ambiwalencji, zatrzymu-
jąc się często na granicy między ciałem i umysłem, między prag-
nieniem przeżycia prawdziwej rozkoszy a własnymi ogranicze-
niami, które nie pozwalają jej uzewnętrznić się i funkcjonować.  
W poczuciu niemocy zamienia nienawiść na obrazę, racjonali-
zując i introjektując swoje przeżycia wyobraźniowe:

Užaljenost, ki se je dvigala v grlo, pa tokrat ni več dosegla tiste 
ostrine, ki bi bila potrebna za sovraštvo. Pravzaprav ji je bilo kljub 
vsemu vse topleje ob pogledu nanj.46 

Dźwigające się do gardła uczucie przykrości nie było jeszcze 
tak silne, by mogło zamienić się w nienawiść. Mimo wszystko jego 
widok dodawał jej otuchy.

Wyparcie nie oznaczało dla bohaterki zapomnienia. Zara nie 
chciała pozbyć się swoich fantazji:

nikoli in nikdar ne bo pozabila tiste svinjarije s stražarjem, (...) že 
misel na užitek z gologlavcem v mrču grajske kapelice ji je budila in 
razplamtevala telo, da je kmalu kar stiskala kolena od poželjivosti.47

Wiedziała, że prędzej czy później przestanie wpatrywać się  
w te bezsensowne bohomazy i przyjdzie kolej na nią, której wspo-
mnienie o tym nigdy niezapomnianym świństwie ze strażnikiem 
z pewnością nie zniszczy przyjemności. Już sama myśl o rozkoszy 

z gołogłowym w mgławicy kaplicy zamkowej tak pobudzała i roz-
palała jej ciało, że aż musiała ściskać kolana z podniecenia.

Dlatego kreowała w wyobraźni fantazje, marzenia na jawie, 
światy możliwe, ale nie zrealizowane. Niemożliwość w relacji 
Zary z młodzieńcem polegała na niezrozumieniu i niezgodności 
sposobu uzewnętrzniania treści wewnętrznych. Ona eksplikowa-
ła swoje pragnienia w formie kontaktu cielesnego, on w formie 
sztuki. Poprzez malarstwo mężczyzna wyrażał siebie, łączył wolę 
i wyobraźnię, uzewnętrzniał swoje fantazje w formie materialnej, 
w marzeniu na jawie. Mówi o tym ostatnia scena opowiadania:

(...) gologlavca, ki je s popackanimi rokami hitel ter poskušal 
čimprej nekaj narisati... nekaj zelo pomembnega. Rada bi videla, 
rada bi vedela... toda tam, kamor so segale roke, je bila le še suha, 
utrujena vijugavost... „Kaj rišeš?” je spregovorila (...) „Sebe... kaj bi 
drugega, sebe...” je rekel in hitel s sklanjanjem in vzpenjanjem, kajti 
očitno je bilo treba hiteti.48

(...) gołogłowego, który poplamionymi rękami spiesznie próbował 
jak najszybciej coś namalować… coś bardzo ważnego. Chciałaby 
zobaczyć, chciałaby wiedzieć… lecz tam, dokąd sięgały ręce, była 
jeszcze tylko sucha, wymęczona zawiłość… »Co malujesz?« przemó-
wiła (...) »Siebie… cóż by innego, siebie…« powiedziawszy to pospiesz-
nie schylał się i podnosił, widocznie trzeba się było spieszyć.

Bohaterka bez słów obserwuje malarza w akcie tworzenia,  
w ekstazie krążących wokół niego  emocji i uczuć, tak jak on 
obserwował jej cielesną ekspresję. 

Ostatnia scena w noweli obrazuje konstrukcję wszystkich utwo-
rów Žabota. Wskazuje na ścisły związek między twórcą a jego 
dziełem. Tak jak artysta w noweli maluje siebie, odzwierciedlając 
stan swoich uczuć i umysłu, tak pisarz ukazuje fragmenty swojej 
osobowości w konstrukcji świata przedstawionego, konstrukcji 
postaci, formie utworu, kompozycji i języku. Wszystkie te ele-
menty składają się na tożsamość autora, podają w ten sposób 
kierunek interpretacji jego utworów.  

Zara jest postacią reprezentatywną, typową dla utworów Žabo-
ta. Wyrażane lęki bohaterki, jej cierpienie, pragnienia, tęsknoty, 

niepewność, poczucie alienacji i wyobcowania, zależność od 
zasad moralnych i religijnych oraz jej uobecnianie się we śnie 
zwraca uwagę na ogromną rolę podświadomości, struktur men-
talnych, stanów emocjonalnych i umysłowych artysty w twór-
czości. Zarówno konstrukcja fabuły, jak również odbiór noweli 
stanowi przestrzeń stykania się literatury i psychologii.

Utwory Žabota są sztukami lustrzanymi, pozwalającymi na 
jednoczesną eksterioryzację i interioryzację jednostki w formie 
symbolicznej, reprezentacyjnej, za pośrednictwem rekwizytu, 
zniekształconego obrazu niewypowiedzianego49. Lustro tak jak 
dzieło sztuki służy autoterapii i autoidentyfikacji50, poznaniu  
i samopoznaniu, dając poczucie jedności, trwałości, harmonii, 
pełni i autonomii51, wynikające z narcystycznej potrzeby samo-
potwierdzenia i obrony przed lękiem przed śmiercią52. Jednak, 
tak jak podkreśla Jacques Lacan, że lustro jest jedynie iluzją ide-
alnej jedności siebie,53 tak rzeczywistość literacka w utworze jest 
złudzeniem rzeczywistości, opierającej się, jak twierdzi Kendall 
Walton, na autoryzowanej grze z czytelnikiem.54 Stanowi przed-
stawienie subiektywnego aktu kreacji, zobrazowanie pewnej 
opowieści w formie przedstawienia, nie będącego odtworze-
niem ani odbiciem rzeczywistości, lecz inscenizacją pewnego 
jej wycinka, projekcją interpretacji, lustrzanym przestawieniem 
pewnej iluzorycznej prawdy. Lustro i utwory Žabota już same 
w sobie są nasycone kontekstem psychologicznym; są swego 
rodzaju złudnym pocieszeniem, usprawiedliwieniem, substytu-
tem, reprezentacją treści ukrytych, wreszcie marzeniem na jawie 
autora. Przedstawione w utworach treści psychiczne stanowią 
mimetyczną grę wyobraźni w formie reprezentacji symbolicz-
nej, która w akcie kreacji, czyli czynności ocenzurowanej55 wyra-
ża szczątkową osobowość twórcy. Utwór, oprócz funkcji repre-
zentacji i przedstawiania światów psychicznych stanowi maskę 
tożsamości autorskiej, substytut pragnienia i pożądania, ujaw-
niający się w postaci społecznie akceptowanego dzieła sztuki – 
maski kultury, której istotą i głównym sensem nie jest demaska-
cja, lecz uczestnictwo w maskaradzie.
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się po ostrych zakrętach, stromych podjazdach, urwiskach, 
tu i tam otwierały się doliny, wyłaniały zza krzaków niczym 
gromada duchów białe skały… koń stąpał powoli, uśpio-
ny, brzdękanie obijało się o pnie, czasem twardo uderzając, 
potem znów płynęło cicho, prawie gładko, jak we śnie… 

Nie wiedziała, o czym miałaby mówić. Wszystko, o czym 
myślała, w tej chwili wydało jej się nie na miejscu, do nicze-
go. Chciała mu powiedzieć, że go kocha, że chciałaby być 

jego, zawsze, ale czuła z góry, jak bardzo byłoby jej wstyd, jak 
bardzo byłoby słychać w jej głosie strach i roznegliżowaną nie-
cierpliwość – i jeśli by ją odrzucił…

– Przykro ci? – zapytała cicho, nie spoglądając w jego stro-
nę – jakby pytała noc. Nie odpowiedział, tylko przesunął się, 
wzdrygnął, jak gdyby się czegoś przestraszył. Pomyślała, że może 

się boi, że jest wstydliwy. Wzruszyła ją ta myśl, tak piękna i cie-
pła, że nie mogąc już dłużej ze sobą walczyć i zwlekać, sięgnę-
ła ukradkiem po jego rękę… Odepchnął ją. Może trochę przez 
przypadek, bowiem dokładnie w tej samej chwili koń mocniej 
pociągnął i powóz nagle się zakołysał… 

Miejsca, przez które przejeżdżali, były jej obce. – Obszernie, 
mgławicami przeplatany las bukowy falował na wzgórzach… 
Ale jakoś nie obchodziło ją miejsce samo w sobie, chciałaby 
się w nim jedynie czuć jak porwana piękność, którą dziki i bez-
litosny cudzoziemiec wywiózłby gdzieś daleko do innego kra-
ju… Gdzieś bardzo blisko zahukała sowa! Wśród gęstych gałęzi 
prześlizgiwał się złowieszczo mrugający księżyc… i coś zimne-
go poruszyło się w jej piersiach, jak czarna radość, siląca się na 
szeroki sztywny uśmiech. Było prawie tak, jakby noc dawała jej 
coś do zrozumienia, jakby przypominała jej o czymś, o czym wie-
dzą tylko one dwie i od czego nie ma ucieczki. Przestraszyła się 
tych myśli, i chcąc je odżegnać, powiedziała cicho: – Jak pięk-
nie… jestem szczęśliwa, szczęśliwa, wiesz…« Jednak on prze-
rwał jej głębokim, niecierpliwym westchnieniem… Dziwiła się, 
że nawet nie podejrzewa, co dzieje się tak blisko niego, że nie 
czuje zwisającej groźnie czarnej zasłony, która w każdej chwili 
może opaść, przykrywając ich całkowicie, obojga... 

Księżyc utonął gdzieś w gęstwinie i powiła ich ciemność. Poczu-
ła, jakby coś przeszło tyłem powozu, miękko i cicho, lecz kiedy 
spojrzała, zobaczyła tylko pochylonego aniołka, który z poła-
manymi skrzydłami sterczał na boku. Był w głębokiej żałobie, 
mimo że nie było nieboszczyka – może po przyjacielu, po któ-
rym zostało na drugiej kolumience kilka drzazg, albo też tak po 
prostu, bo w karawanie trzeba być smutnym... Również goło-
głowy zaczął się rozglądać. Najpierw w miarę spokojnie i jakby 
dla zasady. Lecz potem nie skrywał już zdenerwowania i wraz z 
każdym głośniejszym szumem podejrzliwie się odwracał, długo 
patrząc w tamtym kierunku. Czasami wzdrygnął się bez jakiego-
kolwiek powodu… Podobało jej się to, tylko oszukiwała samą 
siebie wmawiając, że nic nie słyszy, choć była prawie pewna, że 
słyszy, a nawet kilka razy widzi, jak coś porusza się przy drodze; 
wdzięczna była koniowi, że po chlaśnięciu nie popędził naprzód, 
tylko wywijał niezadowolenie ogonem.       

– Po lesie bukowym tułają się Nawie… – przemówiła ufnym 
głosem, – szukają mam, małe sieroty…« Spojrzał na nią wymow-
nie, jakby nie zrozumiał. Nawet było widać, że chce coś powie-
dzieć, lecz potem pewnie pomyślał, że nie ma co się sprzeciwiać 
i twarz zamarła mu w nieopanowanym przygnębieniu. Rozkoszo-
wała się skutkiem tych swoich słów, choć i jej stawało się coraz 
ciężej na sercu, zatrzepotało czasem maleńkimi skrzydełkami, 
tuż przy głowie i westchnęło smutno… tak blisko, tak ponętnie 
i delikatnie, że sama by się skusiła. 

Jednakowo rozproszone promienie światła, proste, pachną-
ce i ciężko opadające na ciemno pomalowane ściany, nie 

pochodziły znikąd. Nie było słychać muzyki. Na parkiecie przed 
ołtarzem głównym leżało kilka połamanych kulis i krzeseł… 
A on jeszcze tańczył. 

Nie rozumiała strachu, ziejącego z otaczających ją twarzy, 
jakby zza białych, znieruchomiałych w zachwycie postaci nie-
spodziewanie wymsknął się ciepły życiowy duch, postaci, które 
Bóg wie kiedy zamarły na wyjątkowo zimnych ścianach kaplicy 
zamkowej i, jakby mając dość niemej pobożności, cicho tęsk-
niły… Ktoś szepnął, że zbliża się noc… ale chyba już nadeszła, 
dawno temu i oddawała się na wpół zakrytym porywom mięśni, 
od czasu do czasu wyrywających się z ekstatycznego lenistwa… 
Gładko ostrzyżona głowa zwisała, żądze falowały owłosionym, 
przepoconym ciałem, duże, mięsiste usta pożądliwie mlaskały – 
ciało się zachwiało, skręciło, na chwilę znieruchomiało i potem 
nagle poruszyło się, pośladki się spięły... między udami inten-
sywnie i pobudzająco tętniło.  

Kiedy podszedł bliżej, widział jak zbyt oddalone kobiety, któ-
re zamiast skupić się na wieczornych przebraniach, przesuwa-
ły chaotycznie dłońmi po pośladkach nieśmiałych kawalerów... 
Lecz ona nie zwracała na to uwagi. Usiadła na brudnej podłodze, 
w oddaniu swym miękka i pulsująca... gdy ten bez słowa przy-
ciągnął do siebie jej szerokie biodra... chwyciła go bez zastano-
wienia, mocno, by zrozumiał, by poczuł całą tę bezradną tęsk-
notę pobudzonego ciała. 

– Musimy być nadzy – wyjaśnił, podczas gdy zdzierał z niej 
stopniowo ubranie. Polizała go wdzięcznie po owłosionych pier-
siach i poczuła lekki wstyd, że nie domyśliła się, co się robi pod-
czas tańca w kaplicy zamkowej.

Poruszali się w jakimś sztywnym, chyba smutnym rytmie i właś-
nie w takim rytmie zatańczyły też blade oblicza, pobożnie zło-
żone dłonie, białe jak od śmierci wymęczone oczy, długie, ostre 
ciała... między słupami, na górze i na dole w ciemnej nawie, jak-
by nie było już ścian i skromnych żeberkowatych sklepień, a tyl-
ko przyjemne, rozpalone drapanie, dalej i dalej… 

– Musimy być nadzy – powtórzył, zdzierając z jej ciała ostatni 
kawałek materiału i pobożnie spoglądając w sufit, jakby chcąc 
przypomnieć sobie, po co to robi. Gdy spojrzała i ona, nagle, 
w tym samym momencie wdarł się jakiś opanowujący wszystko 
przyjemny, pobudzający dreszcz, który od razu rozproszył się… 
w ledwo świadomym zdziwieniu. W ciszy nocnej izby i światła 
księżyca, wlewającego się przez zakratowane okno.

  – Zara!... Zara… – usłyszała uniżony, prawie łkający głos. Spło-
szona podniosła się na łokciach… i aż krzyknęła ze zdziwienia, 
gdy zobaczyła go przy wezgłowiu łóżka. 

– Pójdzie pani teraz ze mną… 
Aż trząsł się ze zdenerwowania. Pomyślała o śpiącej przy pie-

cu matce, że mogła ją usłyszeć, mogła ich przyłapać… Nie była 
w stanie uwierzyć i zrozumieć, jak gołogłowy, choć trochę inny, 
dużo niższy, wstydliwy, chuderlawy i strachliwy, mógł zostać, 
gdy snu już nie było… między nogami wciąż miękko grzało 
i poczuła jakąś wdzięczną delikatność, w której rozpływały się 
tak bardzo natrętne myśli.   

– Nie musi się pani ubierać! – krzyknął trochę przesadnie wzbu-
rzony, gdy schyliła się po ubranie. Przestraszona przysłuchiwała 
się oddechowi matki, po czym złapała go za rękę i pociągnęła 
przez korytarz na podwórze. 

– Dokąd idziemy?« zapytała zakłopotana dopiero za rogiem. 
Kręcił się, jakby dobierał słowa, jakby tak zwyczajnie zapomniał, 
czego chciał.

– Tam… tam jest mój powóz – wydusił w końcu, wskazując 
na sad. – Teraz musi pani iść ze mną, Zaro.

Miała wrażenie, że zawiało od niego chłodem, że jest niezwy-
kle blady i że ma jakieś zmęczone oczy… lecz gdy złapał ją koś-
cistymi palcami, było prawie jak we śnie – bez myśli, bez woli, 
naturalnie i nawet przyjemnie…    

W głębi sadu pod wykrzywionym drenem stał powóz. Zaprzę-
żona chuda szkapa wytrzeszczając oczy, rzuciła nań znudzo-
ne spojrzenie. Cicho parsknęło… nie wiedziała, czy to szkapa 
czy gołogłowy, słyszało się jakoś dziwnie, jakby po ludzku. Jed-
nak nie frapowała się tym specjalnie długo, gdyż zauważyła, że 
powóz, do którego zaciągnął ją gołogłowy, to karawana… zuży-
ta, połamana – nawet jej nie posprzątał i zgniłe kwiaty, leżące 
na podłodze, okropnie śmierdziały. Ale z nim poszłaby wszędzie, 
pojechała obojętnie czym, poszła pieszo, i na kolanach, by tylko 
mogła przytulić się do niego, by cicho do niej mówił, cicho jej 
pragnął… I gdy skrzypiąca karawana ruszyła, wręcz zadrżała od 
pragnienia, by jej dotknął, sięgnął do jej piersi, między uda, lub 
przynajmniej objął pod pretekstem, by jej nie było zimno. Ale 
niczego takiego nie zrobił… Nie chcąc robić nic innego, gapiła 
się ślepo w noc i wsłuchiwała się w jego ruchy…

– Czemu nic nie mówisz? – zapytała po chwili. – Zimno… 
Przysunęła się bliżej, ale on się odsunął, trochę niechętnie, 

przynajmniej tak wyglądało… głęboko w środku poczuła, jakby 
miało minąć wszystko to, co było tak przyjemne, ze snami na cze-
le, i pojawić się coś zupełnie innego, coś, co trzeba jeszcze zrobić 
gdzieś tam, w głuchej nocy, gdzie ledwo skrzypi karawan, dzieje 
się coś pobieżnie i gdzie nawet nie wiadomo, co z tym wszyst-
kim, co nade wszystko miało być dobre, zrobić. Droga ciągnęła 

– Biedne sieroty wołają każdego, kogo spotkają, bo nie wiedzą, 
kto jest ich prawdziwą matką. Nigdy jej nie widziały...   

– Przecież nie jest… Przecież to nie tylko moje… – szep-
nął gołogłowy, po czym zaczął uderzać konia biczem i ten 
przyspieszył. 

– Ja też jestem! – zaśmiała się przez zaciśnięte zęby… w isto-
cie tylko od środka, samoistnie, że aż się przestraszyła i spojrza-
ła zapewne dokładnie takim samym wymownym i speszonym 
wzrokiem co gołogłowy, który przeciągnął się, a chwilę później, 
z niedowierzającym uśmieszkiem próbował wymusić na niej 
jakieś potwierdzenie, że to był żart. Powstrzymała się, próbując 
zachować poważny wyraz twarzy. Zauważyła, że sama potrzebo-
wałaby dokładnie takiego samego znaku, przekonała się bowiem, 
że nawet jeśli chciałaby, nie potrafiłaby się zaśmiać; w takich 
okolicznościach nie było miejsca na żart. Już prędzej głupota 
mogłaby być wyjaśnieniem, bowiem ta rozrastająca się w niej 
mroczność wcale nie była zabawna.

Robiło się coraz zimniej i ciemniej. Korony drzew zasłoni-
ły ostatni promień w szczelinie księżycowego nieba i z doliny, 
w którą się zapuszczali, buchało wilgotne powietrze  i wznosiła 
się mgła, coraz gęściejsza, aż w końcu nie było można rozróżnić 
nawet pni olbrzymich starych buków, które w miarę uporządko-
wanym dwuszeregu zarastały drogę polną. Zaczęło jej się wyda-
wać, że i ona staje się ciemnością... nie pasowało tylko to, że jej 
prawa noga nadal jest ciepła – jakby paliło się w niej, coraz wyżej 
między udami, jakby nie mogła jej pociągnąć za sobą w zim-
ną przyjemność przy dźwięku ujętym w wąskim kawałku nocy, 
zaplatającym się w zmaganiach i odganiającym myśli, drętwo 
skowyczącym, pozostawiającym jakiś bezdźwięk jak pałeczko-
wate wycie, które nie może się rozlać i rozpłynąć w nocy, lecz 
tak po prostu odchodzi, sztywno i bez żadnego echa, w ciszy. 
I jeśli nie byłoby tego ciepła, najprawdopodobniej bez proble-
mu zmieniłaby się w tajemnicę starego lasu bukowego, który 
może szumieć, trzepotać, wyć, huczeć, kiedy tylko zapragnie…

Koń nagle stanął!... Niedaleko szumiała woda, cicho i trochę 
leniwie… We mgle z przodu dało się wyczuć drzwi i coś przypo-
minającego mur… Gołogłowy sterczał z przestraszonym wyra-
zem twarzy, nieruchomo gapiąc się przed siebie…    

– Nie jesteś stąd? – zapytała niechętnie po długotrwałym bez-
czynnym czekaniu.

– Nie… Nie… – wyjąkał – tutaj nikt nie jest stąd.
Nie chciała go dłużej męczyć, zrobiło jej się go żal, takiego nie-

śmiałego i skromnego, a nawet rozpaliło w niej pokłady tęsknoty 
za ciałem, delikatnością, skorą do pocieszenia, oparcia. Wystar-
czyłby tak naprawdę tylko jeden jego znak… 

– Przecież możemy też pójść gdzieś indziej… – zapropono-
wała z niemałą obietnicą w głosie…

– Co gdzieś indziej… Co by gdzieś indziej… – ciągle jeszcze 
zamknięty w sobie i z głową w dłoniach zastękał – jakby maja-
czył: – Właśnie tutaj musimy, a nie gdzieś indziej. 

W końcu cały osłabiony i zniechęcony zszedł z powozu. I wręcz 
nosiło go, idąc w kierunku drzwi i oglądając się cały czas, jakby 
w obawie, że mu ucieknie. 

Długo pukał. Najpierw delikatnie i ostrożnie, stopniowo coraz 
mocniej, silniej, dopóty dopóki w oknie nie zapaliło się światło.   

– Kto tam? Kto tak wali... kto mnie budzi?« dobiegała zza 
okna skarga.

– To ja… Ja… – wydobył się ckliwy głos gołogłowego.
– Czego chcesz?... Zabieraj się stąd!«
– Ale, ja muszę… muszę… – zebrawszy odwagę znów ode-

zwał się gołogłowy. 
– Co! Ciągle jeszcze tu jesteś?! – krzyknął rozzłoszczony przez 

okno. – Musisz, mówisz… 
Zaskrzypiały ciężkie, gniewne kroki… i gdy walnęło w drzwi, 

gołogłowy aż krzyknął ze strachu cienkim, kwilącym, podobnym 
do ptasiego głosem… Zamki zabrzęczały i w drzwiach, w bla-
sku lampy naftowej zachwiała się przysadzista postać strażnika. 

– Ciągle jeszcze czekasz!? – teraz już wściekły do granic możli-
wości ryknął. Rzucił się na gołogłowego… Zara wrzasnęła, goło-
głowy chyba też…

– Kogo tam masz? No! Kogo masz, pytam!« starał się trochę 
ciszej i sycząc, z całej siły ciągnął gołogłowego za ucho. Zbliży-
li się do powozu.

– Niech pani podejdzie, proszę, niech pani podejdzie, Zaro…
Prosił, wył, stawał na palcach, co widać nie pomogło...
– No, no… nie jest tak źle, nie jest tak źle… – mlaskając wymam-

rotał strażnik, bezwstydnie lustrując ją z góry na dół. Spojrzał nawet 
pod końskie przykrycie, w które była owinięta. I nagle, jakby przy-
pomniał sobie o obowiązkach, wyprostował się, po czym, chcąc 
jeszcze raz dać gołogłowemu nauczkę, mocno potrząsnął go za 
ucho i bez słowa udał się w kierunku ogrodzenia. Przestraszony 
gołogłowy gapił się bezmyślnie, jak ten odchodzi.

– Zabierajcie się stąd, teraz!« warknął już prawie przy drzwiach 
i splunął przed siebie. 

– Ale, panie… – jak opętany pognał za nim gołogłowy. – Panie 
strażniku, panie… przecież mógłby ją pan… wydaje mi się, tro-
chę bliżej… Nie będzie się opierała!« Zara, gdy pojęła, do cze-
go namawia strażnika gołogłowy, poczuła ból całego ciała. Aż 
ciemno jej się zrobiło przed oczami…

– No, niech będzie – po dłuższym zastanowieniu i ciągłym 
spluwaniu zdecydował strażnik. Gołogłowy niemalże skakał z 
podniecenia. 

– Chodź, chodź!« syczał niecierpliwie. – I zostaw to, znaczy 
to… – Zrozumiała, że chodzi o końskie przykrycie.   

– Kochany… – błagalnie westchnęła… lecz ten jakby nie sły-
sząc, posuwał ją dalej przed siebie… Ściskało ją w gardle, łzy 
same z siebie zalewały jej oczy; strażnik wydał jej się taki sil-
ny, zwalisty, brudny, obrzydliwy, nade wszystko obrzydliwy…      
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– Dalej, dalej… – poganiał. – He, He… sztunia« zaśmiał się 
bezzębnie i zgnile, gdy ta zbliżała się do niego opieszale. Ostro 
przyciągnął ją do siebie i natychmiast, jakby dla zabawy, wcis-
nął jej palec między pośladki. 

– No, co się gapisz, bierz to!« wyszczerzył zęby do gołogłowe-
go podając mu lampę, którą ten z niezwykle uniżonym i wdzięcz-
nym wyrazem twarzy wziął w trzęsące się ręce... jak poświęce-
nie, jak swoją najświętszą powinność. Strażnik potem jeszcze 
szybko zamknął drzwi na klucz, mamrotając przy tym, że nie 
powinien dmuchać takiej pięknej dupeczki, po czym gwałtow-
nie złapał ją za ramię, śmierdzący pochylił się nad nią i jeszcze 
bardziej rozwścieczony spojrzał jej w twarz: – No, kurczaku, jak 
tam, kurczaku…

– Ty!...– odwrócił się do gołogłowego – poświeć no trochę…
Ten posłusznie przybliżył lampę… Nie mogła znieść widoku 
spuchniętej, okropnie zarośniętej twarzy, grubego, gdzieś mię-
dzy pucołowate policzki wciśniętego nosa, okrągłych, zakrwa-
wionych oczu, długiej, ciągnącej się śliny, która śmierdząca ście-
kała po brodzie… zamknęła oczy, czuła, jak wszystko w środku 
jej się przewraca, chciała umrzeć, chciała… Złapał ją w pasie, 
przesunął głowę do przodu… i przez chwilę wydawało jej się, 
jakby zaślinionym miękkim pyskiem obwąchiwało ją chore zwie-
rzę, następnie zabolało, zawirowało w uderzająco ciemniejących 
kręgach… lampa mrugając zatańczyła, łopatowata dłoń rani-
ła pierś i musiała znosić pulsujące drżenie, samozadowalające 
dyszenie tuż przy uchu…   

– Wynoście się już! – powiedział zdyszany…
– Wynosimy się już… – powtórzył szeptem gołogłowy. Po 

udach rozlewał się chłód, a po całym ciele rozpełzł jakiś śluz, 
który należało wypluć razem z całym ciałem, długą łukowatą 
plwocinią… między nogami pulsowało, jakby nadmuchiwała 
się drżąc dopiero co rozgnieciona żaba.

– Przecież nie było źle, prawda?... Lepiej jest teraz… prawda?... 
– próbował pocieszać gołogłowy, gdy schodzili coraz niżej w kie-
runku szumiącej wody i mrocznego zameczka z wieżyczkami.    

– Milcz! – krzyknęła na całe gardło i, jeśli nie zasłoniłby jej ust 
dłonią, krzyczałaby dalej. I w tym momencie wiedziała, czemu 
coś tak obrzydliwie żabiego wyłaziło z tych zakrwawionych oczu, 
coś, co prędzej czy później go zabije. 

Nie miała pojęcia, jak doszli do zamku. Słyszała tylko skrzypią-
cą podłogę, gdy przechodziła z komnaty do komnaty. Cuchnęło 
stęchlizną, wszędzie wisiały pajęczyny, stare i ciężkie jak skrzek. 
Trzymając ją za nadgarstek ciągnął za sobą i nie obchodziły go 
odłamki, kruszące się i wbijające w bose stopy… Skądś było sły-
chać szum i plusk. Przychodziło jakby falami, raz z jednej, potem 

znów z drugiej strony, tak jakby droga, którą wskazywały otwar-
te na oścież drzwi, prowadziła po okręgu, albo przynajmniej 
po dziwnych wijących się liniach tam i z powrotem po zamecz-
ku, który od zewnątrz wyglądał w miarę skromnie i biednie, a 
wewnątrz rozrastał się w wielkie komnaty, szerokie schody, dłu-
gie korytarze, liczne przejściowe pokoiki, sale i salki… i każde 
pomieszczenie było bardzo wyraźnie oddzielone od innego – 
jedno znamionował ogromny żyrandol, inne wielki piec, jesz-
cze inny herb, posążek przy oknie, poroże nad drzwiami… Nie 
interesowało jej, co zamierza, jakie ma wobec niej plany. Nie 
zastanawiała się, w jakim celu prowadzi ją po zamku, było jej 
teraz wszystko jedno, przepadło. Po jej miłości, po tęsknocie 
za nią zostało tylko coś przypominającego zgniłego i śmierdzą-
cego grzyba… Postanowiła czekać na okazję, by móc mu wbić 
pazury w szyję najgłębiej jak to możliwe i zaśmiać się szeroko, 
prosto w gasnące oczy.

Lecz wkrótce potem doszła do wniosku, że z pazurami wca-
le nie poszłoby tak łatwo… i poczuła nawet, że okazja, na którą 
powinna czekać, tak naprawdę już trwa. Wystarczyłoby się tylko 
schylić, wziąć odłamek... nie wzbudzałoby to podejrzeń, bo i on 
sam kilka razy schylał się i pospiesznie grzebał między odłamka-
mi. Jednak nie mogła zebrać sił. Niewątpliwie przeszkadzało jej 
uczucie, które nie chciało minąć i najprawdopodobniej właśnie 
dzięki jego bliskości stawało się coraz bardziej męczące. Ciągle 
sobie powtarzała, co już i tak było jasne: że go nienawidzi, że 
okrutnie zaśmieje mu się w twarz na pożegnanie. Lecz wszyst-
ko nałożyło się dokładnie w chwili, kiedy trzeba się było schy-
lić po odłamek… w końcu uznała, że najpierw musi zajrzeć w 
głąb siebie, by pozwolić ujść szczątkom uczucia, i może dopie-
ro wtedy będzie potrafiła wykonać tak pozornie proste zadanie. 

W międzyczasie coraz bardziej zbliżali się do wody, szumią-
cej gdzieś nieopodal. Schody prowadziły w dół. Cicho szepta-
ło i płynęło, jakby przelewało się wewnątrz muru, małymi stru-
mykami, w górę i w dół, bez przerwy, jakby gryzło starając się 
wgryzać w zamek. Doszli po omacku do drzwi na końcu dolne-
go korytarza. Z trudem je otworzyli… w jakiejś sennej mgławicy, 
która nie zdołała nawet urazić do ciemności przyzwyczajonych 
oczu, sterczała pusta i zapuszczona nawa kaplicy zamkowej. W 
pośpiechu weszli do środka. Ciężkie drzwi same się zamknęły.

– Tak! – odetchnął gołogłowy. Jak zaczarowana wpatrywała 
się w mroczne ściany, w wysokie sklepienie żebrowe, tyczkowa-
to chudziutkie kolumny… Do uszu cisnął się jednostajny szmer i 
gołogłowy znów zaczął się jej wydawać silny, a nawet dostojnie 
przystojny. – Tylko malowidła na ścianach nie pasowały do resz-
ty: nie było żadnych ascetycznie wygłodzonych postaci, żadnych 

złożonych rąk, żadnych wyczerpanych oczu… lecz tylko jakieś 
dziwne wywijasy i plamy, niefortunne wymieszanie krzykliwie 
kontrastujących ze sobą barw w jakimś wzburzonym chaosie z 
szerokimi pasami pustki w tle, już na pierwszy rzut oka szpecą-
cymi i zbytecznymi, bo nie wprowadzającymi żadnej równowa-
gi; najwyraźniej trzeba by je było dopiero namalować.

Gołogłowy nie przystąpił do tańca, czego na początku się spo-
dziewała, lecz z ogromnym zainteresowaniem i profesjonalną 
dokładnością oglądał następne ściany – gdzieniegdzie odłupał 
tynk, oceniał rozległość pustych powierzchni, pochylał się ku 
podłodze, by może sprawdzić stopień wilgotności, zastanawiał 
się nad każdym szczegółem, oglądając go z wielu perspektyw, 
pod różnymi kątami i z różnych odległości… Nie wiedziała, co 
wtedy zrobić. Dziwne malowidła na początku przyciągnęły jej 
uwagę, lecz potem już nie wzbudzały zainteresowania. Nawet 
plam, wyglądającym jak małe okrągłogłowe i skrzydlate stworze-
nia, nie obejrzała z bliska. Usiadła na kamiennym schodku przed 
głównym ołtarzem i czekała. Lecz nie na okazję, by gołogłowe-
mu wbić pazury w szyję – choć w rzeczywistości mogłaby się 
dalej łudzić – ale bardziej na to, by poświęcił się jej przynajmniej 
przez chwilę i może znów byłoby tak pięknie, tak jak wtedy, gdy 
na podłodze siedzieli wokół niej jeszcze jacyś inni ludzie, któ-
rych jej akurat najmniej brakowało, bo nic dla niej nie znaczyli.

– Spójrz, Zaro… To tutaj w środku też jest las bukowy – powie-
dział wyraźnie pouczającym głosem, nie odrywając wzroku od 
ściany. Po chwili dodał zamyślony: 

– Tylko... brakuje, czegoś bardzo ważnego brakuje…
– Mnie też się tak wydaje – westchnęła, gdy po dłuższej chwi-

li milczenia udało jej się przyciągnąć jego uwagę. Oczywiście 
bardziej przy tym myślała o sobie niż o malowidłach, co dało 
się zauważyć w długim, oskarżającym, a jednocześnie dosyć 
ostentacyjnym spojrzeniu. Lecz odwróciła się i ten znów zato-
pił się w ścianie.

Dźwigające się do gardła uczucie przykrości nie było już tak 
silne, by wyraziło nienawiść. Mimo wszystko jego widok doda-
wał jej otuchy. I czuła się jak podczas odwilży – wszędzie jeszcze 
błoto i breja, a człowiekowi jakoś przyjemniej na duszy na wieść 
o stającej się wiośnie. Wiedziała, że prędzej czy później przesta-
nie wpatrywać się w te bezsensowne bohomazy i przyjdzie kolej 
na nią, której wspomnienie o tym nigdy niezapomnianym świń-
stwie ze strażnikiem z pewnością nie zniszczy przyjemności. Już 
sama myśl o rozkoszy z gołogłowym w mgławicy kaplicy zamko-
wej tak pobudzała i rozpalała jej ciało, że aż ściskała kolana.

W międzyczasie zauważyła, że gołogłowy zaczyna się za nią 
oglądać. Na początku tylko ukradkiem, kątem oka. Kilka razy 
nawet myślała, że to złudzenie, lecz spojrzenia stawały się coraz 
wyraźniejsze i coraz częstsze... Sama oczywiście udawała obojęt-
ność. Oparła się na łokciach i gapiła na kolumnę, zważając przy 
tym, by piersi były lekko napięte, a uda i biodra cały czas nie-
dostępne, lecz jednocześnie dość ponętne a szczególnie prze-
konująco urocze. 

Zbliżał się do niej powolnymi, powłóczystymi krokami... i gdy 
ze słodkim uwodzicielskim uśmieszkiem na twarzy zamknęła 
oczy, gdy ten był już prawie przed nią, gdy pochylił się nad nią, 
nagle ścisnęło ją w piersiach, jak we śnie, z którego trzeba się 
obudzić… Przyciągnął ją do siebie!

– Potrzebujemy krwi, wie pani, krwi…« szepnął sucho, jak-
by kruszyło mu się z ust. Nie mogła krzyknąć. Nic nie mogła 
zrobić. Patrzyła w nieruchomą, w upadłej trupiej ekstazie uję-
tą twarz… kości policzkowe sterczały, oczy były zupełnie mar-
twe, zimne… Trzymał ją tylko jedną ręką. Nawet nie tak mocno, 
by, jeśliby spróbowała, nie móc mu się wywinąć. Lecz nie spró-
bowała. Miała wrażenie, że właśnie rozwinął się kłębek jakichś 
niemających teraz żadnego znaczenia myśli, jakby coś gorące-
go chlusnęło w brzuchu… trochę zabolało w pierwszej chwili, a 
potem zwinęło się w mocnym, bezbolesnym skurczu. Gdy poczu-
ła, że upadła na kamienną podłogę, złowieszczo nią wstrząsnęło 
– jakby dalej upadała, gdzieś indziej, już nie w dół i nawet zro-
biło się przez chwilę ciemno przed oczami… Potem rozpłynęła 
się w niej fala ciepła, której powinna się tylko oddać… sucho, 
w coraz gorętszym wysuszeniu, którego aż dziw, nie czuła w 
ustach, lecz kłębiącego się w całym ciele… Dziwiło ją, że nigdy, 
podczas porannych przyjemnych ćwiczeń rozciągających, w 
stanie na wpół przytomnym, nie zdawała sobie sprawy, że to 
jest właśnie to – tylko że teraz słabło i mimo napiętych mięśni 
zmieniało się w sypką, niemożliwą do opanowania suchość... W 
pobliżu szumiała woda – jakby na siłę, chciała bowiem, by tyl-
ko szumiało i nic nie zmieniało w suche wirowanie, zbierające 
się wokół gołogłowego, który poplamionymi rękami spiesznie 
próbował jak najszybciej coś namalować… coś bardzo ważne-
go. Chciałaby zobaczyć, chciałaby wiedzieć… lecz tam, dokąd 
sięgały ręce, były tylko wysuszone meandry…

 – Co malujesz? – przemówiła z nienaturalną lekkością – jakby 
słowa czekały już na ustach i trzeba było tylko lekko dmuchnąć. 
Niechętnie odmachnął – nie podobało mu się, że mu przeszka-
dza, bo bardzo mu się spieszyło... Lecz mimo to odpowiedział, 
choć niechętnie i nerwowo – w rzeczywistości bardziej mruknął 
– ale i tak była mu wdzięczna, bardzo wdzięczna…

– Siebie… cóż by innego, siebie… – powiedziawszy to 
pospiesznie schylał się i podnosił, widać trzeba się było spieszyć. 

Chciałaby jeszcze zapytać – po co? – Takie ładne, miłe i lek-
kie słówko siedziało na ustach. I wiedziała, że trzeba tylko lekko 
dmuchnąć... Lecz nie było już ani jednego puszka. Wysechł, właś-
nie… Tylko wszystko naokoło się kręciło – a potem…

Vlado Žabot 
Przekład Marlena Gruda
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Cezary Sikorski

Mówią że piszesz

mchem obrośnięte ścieżki na graniach
gdzie skała w skałę wrosły w podglebie
tablice

Mówisz że piszesz 
– lecz czy to prawda?
bazgrzesz najwyżej odcisk praszczura
obok  konturu  róży lub liczysz 
jej płatki

Piszesz że mówię
słowem wymawiam  imię

– lecz to nie prawda
do celu prowadzi zapach
 język maca kontury
nie mówi lecz przeżuwa 
płatki  i  liście

Cicho…  
– cisza 

jak nic jest,
kto nie pisze

Aby zapomnieć 

nie trzeba cierpliwości 
są procedury które sprzyjają amnezji wstecznej: uraz zdarzenie bądź upadek
niewiara w dokonane a przede wszystkim praca –  praca w klimacie chłodnym
przeciw zapachom spalonych fotografii i nadpsutego mięsa 

Ważne jest również przygotowanie ścian do koloru najczystszej bieli
ćwiczenie ruchów które wyjmują z wnętrza cząstki czułej wilgoci
zważenie żółci serca sentymentu i zastąpienie wonnym olejem
śladów które pod skórą znaczył ciężar włosów 

Dopiero wtedy ciało opuszczą zdrady i sprzeniewierzenia 
oddech szybki od zachwytu
i sny w których się lata 

Aby spopielić resztę nie ma potrzeby wzywać mężnych płomieni

Truchło spali się samo

Rozmowa

nie może trwać w zamknięciu bo tam jest zawsze hałas i prawie nic nie słychać

ponieważ lubi ciszę
milczy 
gdy słowo wraca  
i  ściany głuche czynią 
że echo znika

rozmowa bywa z książek w których myśl czyta  co  chce powiedzieć

lecz nie by wiedzieć
raczej  by jechać o świcie
na targ  w sprawie krowy 
przygłuchej albo cudownej
fasoli

nie wchodząc w dialog zrozumieć można wszystko

…przecież rozmowa się układa 
jak wzór terakoty
…przecież się dzieje w świecie 
gdzie można być nie wiedząc

tam – tylko tam się poddaje  istnieniu  co się nie daje  zrozumieć 

cóż  – co jest 
by być
musi 
ciągle rozmawiać

Mój pies

złapał wczoraj zająca 
a właściwie zajączka 
nieco większego od wiewiórki
pewnie zabłądził na skraju lasu 
i wszedł na wrześniową polanę
bo tam go dopadł 
mój pies 
który całe życie spędził na wsi
chyba nie dojadał 
przyszedł do mnie od chłopa który zapił się na śmierć
pewnie łapał przy nim wiewiórki nie gardził szczurem
do dziś obgryza przecież spady z jabłoni
między zębami miał go najwyżej dwie sekundy
bo byłem przy nim zaraz 
lecz na komendę 
wypuścił go martwego

trudno zrozumieć ten gwałt wobec bytu
stałem obok psa podnieconego śmiercią
która rozrzuciła łapy zająca
i wtuliła mu pyszczek w trawę
leżał jak trup syryjskiego dziecka
na tureckiej plaży – 
w sposób absolutnie bezzasadny
– i nie pasował do łąki która kwitła nadal
dlatego podniosłem go ostrożnie trzymając za uszy
i zaniosłem z powrotem tam skąd przybył
niepotrzebnie

stereotyp zadziałał
po powrocie do domu
umyłem ręce

By wyjść na puste pole 

należy wyciąć drzewa zniszczyć krzaki uprzątnąć ślady 
pozwolić liściom odlecieć poza płaski horyzont 
pomilczeć jak głuche ptaki i marznąć w chmurach 
Resztę rozpłynnić w cząstkach wilgoci 
w koniunkcji lewego i prawego uda 
dojrzeć zbiór gęsty skojarzeń 

Lecz to nie starczy bo jeszcze należy umrzeć 
lub choćby się zatrwożyć pustym polem
na które wychodzimy niekiedy  pijani 
wreszcie razem gdy drzewa dopiero co zległy
w pusty prześwit 
(za nami)

Le Père-Lachaise

Śmierć jak fotografia: powszechna i byle jaka.  Selfie  ze zmarłymi: 
pejzaż powielił widokówkę, detal zniszczony przez wizjer. 
Wycieczka za wycieczką  
tetrabajty wiadomości
w cyfrowej matrycy telefonu
zbliżają XIX-wieczny realizm  do ideału.

Po co słowa, gdy można pokazać? 
Uchwycić, zatrzymać, utrwalić w chmurach, na strychach twardych dysków. 
Balsac (kwartał 48) przewraca się slajd po slajdzie,
Proust (kwartał 85) prowadzi pornobloga.
Pod naporem frazesu każdy szczegół jest drugorzędny 
– wszystko dla nikogo. Nic dla każdego.

Jeanne Hébuterne (kwartał 96) odrywa się od parapetu. 
Każdy milimetr jej lotu to osobna migawka, odrębne zdjęcie, 
które trzeba zapomnieć, by ruch i śmierć były możliwe. 
Tymczasem Modigliani (leży obok niej) dowodzi, że zmiana jest pozorem..  
Wciąż maluje jej kolejny portret. 
Odrzuca fotografię, która jedynie podgląda nasze myśli.. 
Neguje śmierć, nic i wszystko: jej głowa staje się glinianym naczyniem na duszę, 
amfora ma kolor nastroju, oczy zamienia w szlachetne kamienie, 
pod którymi ukryta jest tajemnica. 
Jeanne nie umrze. Będzie znosić  to przeinaczenie.

Odmiennie niż budowle wokół niej. 
Zniszczone i tymczasowe, choć większość kwater kupiono tu przecież na zawsze. 
Concession à perpétuité? 
Cóż to za wieczność, skoro rozgrywa się w czasie niczym fotografia. 
Miarą czasu jest deszcz i słońce. Rdza i mrozowe liszaje. Wieczność na naszą miarę.
Byle jaka,  lecz to z nią właśnie
– a nie ze śmiercią  – 
mamy największy problem.

G a z e t a  l i t e r a c k a 2 3

P
O

E
ZJA



2 4 M i g o t a n i a  4 82 4

E
S

E
J Zbyszek 

Ikona-Kresowaty

Przebywając do roku 2002 w Warszawie na kontrakcie  
w Canal+ spotkałem w sklepie z materiałami plastyczny-

mi profesora Andrzeja Strumiłło. Robił swoje zakupy.  Od słowa 
do słowa – rozmowa… Mówiłem, że byłem na jego wystawach 
i bardzo interesuje mnie jego malarstwo i wszelkie inne dzia-
łania twórcze. Przy okazji zaprosiłem profesora do mej książki, 
jaką szykowałem i zbierałem do niej materiały. 

Powstawał wtedy drugi tom „rozmów artystycznych” z Kory-
feuszami Kultury i Sztuki Polskiej, a za takiego uważam artystę 
Andrzeja Strumiłło. Oczywiście pan Andrzej zaproszenie przyjął  
z zadowoleniem, kiedy po krótce opowiedziałem o sobie. I zapro-
sił mnie na lato do Maćkowej Rudy, gdzie mieszka. Było lato, 2007 
rok,  sierpniowy upał na Odpuście św. Antoniego Peczerskiego 
w Holi na Podlasiu, wyrwałem się autem na Suwałki. 

Zadzwoniłem do profesora, a pojechałem do Maćkowej Rudy 
z dr Tadeuszem Karabowiczem poetą i wykładowcą na UMCS  
i profesorem doc. Frantiśkiem Vsetićka, wykładowcą z Olomouca 
z Czech, który przebywał także w Holi u Karabowiczów na letni-
sku. To spotkanie dziś ciągle pamiętam. Odwiedziny „przyjemne 
z pożytecznym” i noszę je w pamięci i pod sercem, przechowu-
ję jak relikwię, bo był to iście czas niezwykły. Pragnę z dystansu,  
z ogromnym pietyzmem napisać o tym – omówić, chociaż  
w jakiejś części to działanie osobowo-twórcze tego wybitne-
go artysty i ambasadora Sztuki i Kultury polskiej pana profeso-
ra Andrzeja Strumiłło z Maćkowej Rudy. Może na wstępie dla 
ścisłości kilka zdań z biografii artysty i wybitnego maga sztuki:    

Artysta malarz, twórca grafik, ilustrator, pisarz, poeta i scenarzy-
sta oraz hodowca koni arabskich, przestał wykładać na ASP w Kra-
kowie (1977 – 1980) i jakby zatrzymał się właśnie tutaj, gdzie bli-

sko do Litwy, jego miejsca urodzenia i młodości nad rzeką Czarna 
Hańcza, zaprzestał podróżować po odbyciu 30 wypraw do różnych 
zakątków świata oraz krajów Orientu, Azji, Nepalu, Syberii, Mon-
golii, Chin, Indochin, Tybetu, Japonii, Tajlandii.  Ale jest wciąż czyn-
ny jako twórca wszechstronny, niezwykły, nadal działający w cen-
trum natury z całym zapleczem, stale jako artysta malarz, artysta 
grafik, projektant, ilustrator książek, rzeźbiarz, fotografik, przyrod-
nik i hodowca arabskich koni, posiada swoją ugruntowaną filozo-
fię na egzystencję twórczą. Zatem zawróćmy nieco dla przybliże-
nia tej niezwykłej sylwetki młodszemu pokoleniu. Warto wiedzieć, 
że Andrzej Strumiłło studiował na PWSSP w Łodzi u profesora Wła-
dysława Strzemińskiego, a później malarstwo sztalugowe na ASP  
w Krakowie, gdzie został asystentem i docelowo profesorem wykła-
dowcą. Uczestniczył w bardzo wielu wystawach autorskich i zbio-
rowyc, w wielu prestiżowych polskich galeriach, jak Zachęta, Na 
Zapiecku… ale też w wielu galeriach międzynarodowych jak:  
w Sao Paulo 1969, Wenecja 1972, Stany Zjednoczone, Japonia, inne... 

Otrzymał za swoją działalność szereg Nagród państwowych  
i artystycznych... W latach 1982-84 był kierownikiem Graphic Pre-
sentation Unit, Sekretariatu Generalnego ONZ w Nowym Jorku. 
Dzięki swoim podróżom zgromadził kolekcje sztuki i przedmiotów 
kultury materialnej dalekiego i Środkowego Wschodu dla Muze-
um Etnograficznego w Krakowie oraz warszawskiego Muzeum Azji 
 i Pacyfiku... Wydał wiele książek autorskich, jako pokłosie wypraw 
i nie tylko. Zostały wydane także dwa duże tomy bardzo oryginal-
nej poezji podszytej filozofią i metafizyką wysoce uduchowioną  
w tym bardzo oryginalnym wędrowaniu w naturze... 

We wstępie książki poetycko-artystycznej pt. JAK, która zawie-
ra obszerną ikonografię z podróży i wypraw – z szeroko pojętą 
metafizyką filozoficzno-duchową, profesor pisze: „Nie sięgając 

poza horyzont egzystencji biegniemy coraz szybciej. Stronice 
tej książki to rytm mego oddechu. Ona sama, wydana, zaczyna 
żyć życiem własnym, naniesie na tak już gęstą i mało przejrzystą 
mapę ikonosfery nowe punkty. Czuję ciężar odpowiedzialności...”

Profesor napisał wiele relacji z tych z wypraw – wspomnia-
łem. Niektóre nosiły miano naukowych, ale i wydał liczne kata-
logi artystyczne, dziś pisze „dzienniki”, a wszystko publikowane 
jest przeważnie z fotografią artystyczną, rysunkiem. Znakomity 
i spełniony artysta oraz podróżnik para się także prozą wspo-
mnieniową, wydaje książki tzw. okazyjne, katalogi z podróży, 
a tajemnicą poliszynela jest, że spod ręki jego – jako znawcy 
przedmiotu – wyszły albumy o koniach, które przecież hodu-
je od lat, jak oznajmia dumnie w opowieściach: „chroni z piety-
zmem ich rodowodu”. 

Jest profesor dziś postrzegany za swego rodzaju czynną insty-
tucję wielu form natury artystyczno-społeczno-przyrodniczych: 
pełni funkcje organizatora różnych działań artystyczno-kreacyj-
nych, nie tylko na Suwałkach, ale w Polsce. Bliskie natury działa-
nia są już na stale integralną częścią jego twórczości. Artysta jest 
komisarzem i duszą plenerów i spotkań środowiskowych „wokół 
człowieka i jego przyrody” i dotyczących tzw. małych ojczyzn...   

Nie sposób tak wprost objąć te wszelkie kreacje, które trwa-
ją od lat w kulturze i mają wielką wymowę i bardzo oryginalne 
znaczenie... Pan Andrzej jest wszechobecny na tzw. firmamen-
cie działań twórczych, także grupowych. Trudno to wszystko 

zamknąć w całość, zawrzeć 
w jakimś schematycznym 
krótkim opisie. To twórczość 
i śmiało przedsiębrana dzia-
łalność wielce pomysłowa. 
Natomiast jeżeli idzie o tę 
stronę duchową, bez wąt-
pienia szeroko ogarniającą 
artyzm, oznajmia profesor 
wszem i wobec w różnych 
przewodnikach, wydawa-
nych dla różnorakich dzia-
łań społeczno-kulturowych: 

– Ja nie jestem wyznawcą 
lamaizmu, buddyzmu, nie 
jestem wyznawcą prawo-
sławia, choć piszę posłowia 
np. do katalogów swoich 
prac, a także wystawianych 
obrazów, np. podczas Festi-
walu Muzyki Cerkiewnej  
w Białymstoku w 2004 roku, 
których tematem była bud-
dyjska mandala – mistycz-
na, tajemnicza konstruk-
cja, obrazująca kosmiczny 
porządek świata, w wymia-
rze duchowym i fizycznym, 
komentuję to na swój spo-
sób fachowo, czyli  muzykę 

chóralną, dostrzegam urodę tej sztuki, tkwiące w niej piękno 
i bogactwo duchowe… Cenię i dostrzegam monumentalizm, 
potęgę i piękno tej muzyki. 

A to jest ogromnie dziś ważne! – gdyż nie tylko ujawnia się 
jeszcze jedna pasja profesora, ale i stosunek do ambitnej muzy-
ki. To działanie wszelkie w obrębie sacrum jest przecież znaka-
mi ekumenicznymi... 

Przytaczam to celowo, żeby trochę szerzej przybliżyć czytel-
nikowi tę szeroką wiedzę z osobowości dziś jakby nieco zapo-
mnianej lub trudnej do ogarnięcia. Przytoczyć chcę jedynie 
samą funkcję nie zamierzonej samokreacji twórczej i powie-
dzieć o pracowitości profesora Andrzeja Strumiłło. Jednocześ-
nie chciałbym pokazać człowieka bardzo skromnego i odda-
nego sprawie i sferze kultury podszytego sacrum, a dla działań 
społecznych – zarówno regionu, jak i świata – działającego tak-
że i w profanum...

Otóż gdy zasiedliśmy do stołu w siedlisku profesora w bar-
dzo upalne lato, w jego chłodnym saloniku na zapleczu zrobiło 
się przytulnie. To tutaj, jak oznajmił, kilka lat wstecz przyjmował 
znanych gości jak: Miłosza, Wenclowę, Różewicza, Czyżewskiego 
i innych zza granicy. Momentalnie ogarnęła mnie chęć przyto-
czenia kilku pytań, które same cisnęły się na usta, a mianowicie 
zadałem pierwsze pytanie: 

– Co po tak ambitnych dokonaniach jest obecnie w tzw. „zasię-
gu ręki” oraz wizji tzw. „trzeciego oka” Pańskich działań? Jak się 
Pan czuje, jako ważna instytucja i osadnik „na pograniczu” tych 
kilku kultur, w swoim kręgu i tuż obok Litwy? Bo znając Pański 
niepokój twórczy, wiem na pewno, że obecnie Pan ma jakieś 
przedsięwzięcia już podjęte... Jakie to są działania?

Profesor odpowiedział:

– Obecnie piszę, jako współautor, książkę pt. Polacy o sobie. 
Nie tak dawno „zrobiłem” tekst do wydania,  pt. Polacy o swoich 
sąsiadach. Jako autorzy stąd, czyli z Pogranicza, których zaraz 
wymienię, piszemy o tym jak widzimy swoich współmieszkań-
ców: Białorusinów, Niemców, Słowaków, Czechów, Węgrów... 
Ja oczywiście nie mogę pisać o wszystkich, ale powiedziałem 
sobie, że napiszę o Litwinach i Białorusinach, i o sobie! O tym, 
co jest jakby bliżej w „zasięgu ręki i oka”, jak pan to po swoje-
mu nazywa. Znam ten temat. No, i trzeba pisać o różnych gra-
nicach: wewnętrznych, politycznych, kulturowych czy innych. 
Tuż przed śmiercią Czesław Miłosz, Tomas Venclowa (przeby-
wający w USA) i ja zredagowaliśmy list intencjonalny do Kul-
tury, postulujący wydanie Księgi Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. Był to ważny rozdział historii narodów ruskich, litewskich 
i narodu polskiego – bardzo istotny, bo to była – jak wiemy – 
próba współżycia właśnie w takiej formie, jakiej dziś Europa 
potrzebuje i poszukuje... I to wydaje mi się wciąż aktualne. Od 
odejścia Czesława Miłosza to się wciąż wałkuje... Pisałem tu i 
tam, pisałem do Organizacji i Ośrodka „Pogranicze”. Obiecali mi 
pomoc... Oni są dobrze notowani u Sorosa i Forda. Między nami 
mówiąc, książka pt. Sąsiedzi, napisana przez Tomasza Grossa, a 
przez nich w dobrej formie wydana, spełniła pewną rolę, jeżeli 
idzie o problem antysemityzmu, poruszyła  stosunek samych 
Polaków do prawdy historycznej i do problemów II wojny świa-
towej, co wywołało kontrowersje ale i dyskusję, o co chodziło. 

Szczęśliwie zrobiliśmy już pierwszą konferencję polsko-bia-
łorusko-litewską, bo trzeba dodać: ta książka ma być wydana 
w tych kilku językach oraz w języku angielskim, gdyż to pój-
dzie w świat. Powiem, że zastanawiamy się nad udziałem w 
niej autorów ukraińskich, bo problem Ukrainy wciąż otwarty, 
również gdzieś tam w tym historycznym wątku się mieści. Już 
niedługo zrobimy następne spotkanie w Szetejnach na Litwie, 
a kolejne planujemy w Nowogródku. Chcemy zebrać od każ-
dego z autorów zaproszonych jakieś kilkanaście esejów, w 
których każdy ”wybitny” autor (litewski, polski czy białoruski) 
mógłby powiedzieć, co dziś na ten temat myśli, jak właśnie dziś 
widzi tę problematykę, i jak to z perspektywy czasu ocenia? 

Mam nadzieję, że taka książka w swoim czasie dojrzeje i się 
ukaże. Ja nie ustanę w wysiłkach. Zacząłem też wydawać swo-
je „Dzienniki”, ale żeby nie zapeszyć nie zdradzę wydawnictwa. 
Wydawca chce je pomieścić w jednym tomie w dużym forma-
cie. Maszynopis wynosi ponad tysiąc stron. Wydane będzie 
to wnet. Może na moje urodziny w październiku, a może w 
listopadzie na Andrzeja? (tu się mocno profesor uśmiechnął).

Otóż wtedy pomyślałem sobie w duchu, że jest to działanie 
kreacyjno-osobowo-społeczne. Kulturowo bardzo potrzebne 
przedsięwzięcie o szerszym zamyśle, zwłaszcza te ostatnie pomy-
sły, o których mówi profesor, to wszystko o poszukiwaniu źród-
ła i ciągu tej jednej rzeki płynącej z własnej tożsamości. Zresztą, 
należy dodać, że dużo w tym zapewne z faktów i rzeczy samego 
współmieszkańca znad Wilii. Jest zapewne wiele innych z uwag 
u przyjaciela pana Strumiłły, czyli Czesława Miłosza choćby w 
jego esejach, ale jak myślę głównie w Traktacie teologicznym, a 
to dziś jest wciąż tak bardzo istotne...  

Zapytałem profesora wtedy o „Kamienny Krąg” – to ułożony 
na podwórzu przed drewnianym domem siedliska profesora 
w Maćkowej Rudzie krąg z bardzo dużych kamieni otoczaków, 
krąg o średnicy kilkunastu metrów, który tworzy centrum sied-
liska. Zapytałem – jak pan go tutaj znalazł profesorze? A może 
to wykopalisko, czego to dotyczy?  Pan Andrzej Strumiłło odpo-
wiedział tak: 

– Dom mój zbudowałem tutaj ze świadomością tego, co pan 
wymienił, w „drodze do mego Wilna”, tutaj nad rzeką Hańczą. 
I „Krąg kamienny”, przed domem zrobiłem w pełni świadom 
tego, że tutaj 8 tysięcy lat wstecz, były koczowiska łowców reni-
ferów. Po odejściu lodowca pojawił się tu krajobraz tundrowy 
i pojawili się też łowcy reniferów. Znalazłem, w moim ogro-
dzie, trochę narzędzi kamiennych z przed 8 do 10-ciu tysię-
cy lat wstecz. Na piaszczystej wydmie nadrzecznej znalazłem 
ślady obozowisk Jadźwingów z X–XIII wieku dopóki Krzyżacy  
i ich nie rozpędzili, przesiedlając resztki na półwysep sambijski. 
Znalazłem tu między innymi resztki ceramiki, palenisk. A ponie-
waż na Suwalszczyźnie w miejscowości Szwajcaria, na północ 
od Suwałk, są takie kręgi kamienne i grobowce Jaćwieskich  
przywódców plemiennych, postanowiłem ułożyć tu taki sam 
krąg, pod tym najgrubszym modrzewiem na Suwalszczyźnie.

Wspomnę, że w książce wydanej po jednej z wypraw pt. Nepal 
bardzo mnie zainteresowała filozoficzna fraza tycząca się „czarnej 
kartki”, jako strony zamalowywanej stopniowo na czarno, oraz  
kwestia „białej strony” pozostawionej jako wciąż otwarte dzia-
łanie... Poprosiłem artystę o odniesienie się do zawartości tak 
metaforycznie stawianych zagadnień, które jest bardzo pojem-
ne, co do wszelkiego działania twórczego: człowiek ma czas na 
własny zapis... To bardzo ciekawe! 

WOKÓŁ  ZAKLINANIA  
KAMIENNEGO  KRĘGU
(o interdyscyplinarnym działaniu artysty prof. Andrzeja Strumiłło)       

Andrzej Strumiłło z koniem. Ryc. Zbyszek Ikona-Kresowaty.
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Poza tym w książce tej, którą uważam za wysoce metafizycz-
ną i abstrakcyjną-duchową dokumentację, jest bardzo wiele 
takich ciekawych określeń rysunków na bieżąco, oraz fotografii, 
a także spraw tyczących się naszego wielowarstwowego życia, 
zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego bytu pokolenio-
wego... Poczyniłem też aluzję co do całej książki, bo wydaje mi 
się, że to właśnie w podróżach – nie wiem, czy właśnie w nich – 
ukazują się i ujawniają nam takie lub inne lustra, w których jest 
widok szerszy na świat, jakby z tej drugiej dotykanej jako cud 
zupełnie innej strony, że to wtedy nabieramy do siebie ogrom-
nego dystansu i co do egzystencji samej materii i sensu trwa-
nia ważnych wszechrzeczy samoistnego twórstwa człowieka...  

Profesor wtedy na to: 
– Jesteś artystą, a więc najkrócej powiem ci tak: jest pust-

ka ciemna i pustka jasna. Pustka ciemna dla malarza prze-
staje być pustką, bo zawiera każdy znak graficzny i malarski  
w sobie. Natomiast biel oczekuje i gotowa przyjąć wszystko... 
Tak to trzeba rozumieć. Poza tym dopowiem, że człowieka 
zawsze interesował sam mechanizm świata... Jednakże uświa-
domienie fenomenu śmierci było już tym, co ostatecznie stwo-
rzyło człowieka pełnego...  

Muszę powiedzieć, że twórczość tak szeroka i pojemna jak 
Andrzeja Strumiłło, wyrasta przede wszystkim z relacji takich jak: 
natura i kultura, pierwotność i cywilizacja, przeszłość i współczes-
ność. Ale co ważne! – jest to ta pierwsza i ostatnia interesująca, 
na wskroś Jedyna, bo jest w niej zawsze życie i śmierć, jest sac-
rum odkrywane na nowo i profanum życia codziennego. Czy-
tając tak ciekawe kwestie człowiek musi wartościować i obrazo-
wać własne wnętrze po swojemu, mając wzorzec potwierdzony 
absolutnie „na żywo” i spisany... 

W trakcie spotkania profesor pokazał mi gotowe fotosy repro-
dukcji pt. Psalmy, przygotowanych już do druku albumowego, 
stworzonych jakby z autopsji, z własnych wizji w różnych zakąt-
kach świata – zostałem porażony tą tematyką biblijną na wskroś!

Psalmy profesora zrodziły się w 1998 roku – to cykl 18 obra-
zów olejnych, formatu 180×120 cm, powstały w rok. Wykona-
ne na potrzeby dźwigniętej z ruin synagogi sejneńskiej. Andrzej 
Strumiłło namalował wówczas 18 obrazów, na każde okno syna-
gogi. Ze 150 psalmów pozostało 18 tematów. Poświęcił tę pracę 
pamięci Żydów, choć sam nie jest Żydem. W miasteczkach pol-
sko-litewskiego pogranicza bywało więcej Żydów niż Polaków 
i Litwinów razem wziętych. Profesor wybierając psalmy kiero-
wał się nie tylko ich dramaturgią równoległą do losu Żydów, ale 
też obrazowością bliską swojej bogatej wyobraźni. Unikał scen 
zbiorowych. Poza dwulicowym kapłanem, splecioną parą ludz-
ką, zbawionych i potępionych obok siebie, człowiek jest zawsze 
samotny. Uzupełniają go atrybuty i sama przestrzeń. Człowiek 
pozostaje zawsze nieokreślony, nie jest ani typem rasowym, ani 
jakąś opoką. Stoi jakby nagi i ślepy pomiędzy słońcem i księży-
cem; jak i one powstały z magmy ognistej. Tutaj postacie są nagie, 
gdyż trudno było się odnieść do kostiumów z czasów biblijnych. 
Trudno było odzwierciedlić kostiumy z epoki. Cykl obrazów pt. 
Psalmy poświęcił profesor pamięci Żydów.

Pomyślałem sobie, że można wiele zrozumieć, zaglądając  
w ten Wielki Katalog Przeciwieństw, w obrębie którego porusza się 
artysta jako medium, stawiając wiele na przeciw różnym cyklom 
malarskim, jak właśnie te Psalmy, (które przedstawiam poniżej) 
oraz reprodukcje z Apokalipsy – znane to dokonania artystyczne.

Pytałem: co pan rozumie, profesorze, w rozważaniu o śmierci 
– walkę, arbitraż, twórczość do upadłego…?  

Po namyśle profesor oznajmił:  
– Rozważanie problemu śmierci, oczywiście, zbudowało kon-

cepcję drogi i kierunku, koncepcję sędziego, koncepcję Tabu i cały 
szereg rzeczy… Człowiek, tak naprawdę, narodził się w momen-
cie, kiedy zaczął się zastanawiać nad tym, co dalej, albo nad tym, 
skąd żeśmy przyszli... Ważną kwestią jest pierwszy pochówek. 
Badacze sądzą, że podobno kobieta neandertalska chowała 
swoje zmarłe dziecko nosząc je przy sobie dopóty, dopóki tylko 
mogła! Pytanie dlaczego? Czy może dlatego, żeby to dziecko nie 
zostało skonsumowane przez współplemieńców, albo też żeby 
nie było zjedzone przez padlinożerców, albo w nadziei, że dzie-
cko się obudzi, że ono jednak nie odeszło na zawsze... Ale zwie-
rzę też pewnie nie odchodziłoby od swojej padłej sztuki... Zatem 
bywa tak, że ta więź, nazwijmy ją emocjonalna, jest trwalsza  
a niżeli śmierć fizyczna. Na pewno pierwszy pochówek, oddanie 
szacunku wobec ciała jest aktem człowieczeństwa. I tutaj znów 
musiałbym powrócić do „kręgów kamiennych”. Ale wracając do 
twego pytania i do właśnie tych kręgów – jak wiesz dużo pod-
różowałem do Azji, byłem w zachodniej Mongolii na pograniczu 
pustyni Gobi, w Ałtaju Kobdo, nad Charausunur gdzieindziej – 
tam takie kręgi na opustoszałych stepowych połaciach spotyka 
się co pewien czas. To znaki...

– Czy mogę coś dodać panie profesorze – wtrąciłem. 
– Ależ proszę!
– Otóż  cała odkrywczość duchowa jest ciągiem w przestrze-

ni i wciąż leży w gestii człowieka od homo-sapiens, wyznacza 
czas. A kiedy człowiek coraz bardziej odziedziczał wyobraźnię, 
a później zdobył dzięki niej intuicję czucia zmysłowego – szuka 
swego prapoczątku i jakby cofa się poznawczo ku całemu sen-
sowi poznawczemu w egzystencji świata. Może pan od siebie 
coś dodać w tej kwestii? – poprosiłem.

– Tak! My mówimy homo-sapiens, mówimy homo-ludens. 
Mówimy duch, mówimy ciało. Nasz umysł zapewne nie jest 
wszystkim. Świętujemy gry, szaleństwa i karnawały. Słuchamy 
snów i intuicji. Przypadek uznajemy za przeznaczenie. Szuka-
my jego usprawiedliwienia mnożąc teorie bytu... (tutaj profe-
sor zajada smacznie czereśnie).

Znów ruszyło mnie: 
– Ale wyobraźnia, musiała być 

jednak pierwsza? – dodałem, 
prowokując do szerszej wypo-
wiedzi profesora. Powtórzę na 
użytek tego spotkania słowa Ein-
steina, że „wyobraźnia jest waż-
niejsza niż wiedza” – to przecież 
mówi umysł bardzo ścisły… 

– Wyobraźnia jest potrzeb-
na! – podjął profesor. – Jest 
ona ciągłą potrzebą. Nawet 
ścisły umysł Einsteina wyzna-
je, że wyobraźnia zawsze  
o krok wyprzedza nabytą wie-
dzę. Napisałem kiedyś w lokal-
nej prasie, tak półżartem pół-
serio, że jesteśmy „dziećmi 
chaosu”.  Wszyscy się strasz-
nie oburzyli: jak to?!, my jeste-
śmy dziećmi chaosu?! Mogłem 
powiedzieć „dziećmi przypad-
ku”, skoro przypadek nie jest 
takim przeznaczeniem, a jest 
tylko przypadkiem… Wszyst-
kim bez przerwy mówię, że 
„betula”, albo inaczej brzoza 
biała emituje w ciągu sezonu 
ileś tam milionów nasion, ale 
z tego wszystkiego wyrastają 
tylko dwie-trzy nowe brzozy 
(w tym momencie profesor wolno 
i swobodnie kontynuuje jedzenie 
czereśni – co jest bardzo sympa-
tyczne). Czyli ten cały potencjał 
genetyczny w tym momencie 
się marnuje – zapytał. Kto  
w tym momencie zagwaran-
tuje, że akurat zawsze będą to 
te, które w całej masie nasion 
są najlepsze, reprezentują 
najwłaściwszy zespół cech 
zdolnych do przeżycia i to  
w danym miejscu... Tak samo 
jest z człowiekiem, który emi-
tuje miliony potencjalnych 
nasion dla istot, które mogły-
by żyć – przypadek sprawia, 
że dwie czy trzy istoty po nim 
przejmują życie, może byłoby ich o kilka więcej, gdyby oddał 
swoje nasienie w inne łona...

Pamiętam, że spędziłem u profesora kilka dobrych i bardzo 
cennych godzin, gosposia podawała nam herbatkę i ciasto... 
Nic artysty nie nudziło, był jak najbardziej zainteresowany tego 
typu „rozmową”. Zapytałem go między innymi jakby z drugiej 
strony: „dziś chyba najbardziej mówi się oprócz genów o tak 
zwanej atomizacji, czyli pewnym kodzie zawartym w genetyce, 
co do różnorodnego życia i jego form w naturze... Kiedyś zna-
jomy mój profesor Teller dał mi taki prywatny wykład na temat 
atomizacji rzeczy lub Karmy, który w skrócie pragnę panu pro-
fesorze przytoczyć, otóż ciało odradza się dla podtrzymania 
życia natury naszego, nie tylko materialnego, świata. Otóż ten 
Teller (także artysta malarz, były wykładowca na PWSSP we 
Wrocławiu), snuł teorię odnośnie swych badań w Ameryce na 
jakimś znajomym Uniwersytecie, co do zjawisk odradzania się, 
głównie co do zachowania poszczególnych idealnych kształtów  
w naturze – doszedł do wniosku na przykładzie kształtu płatka 
śniegu, do tych kwestii... A mianowicie chodzi tu między inny-
mi o to, że każdy spadający a powstały na skutek określonych 
warunków z kropli wody w przestrzeni płatek, spadając wolno 
z określoną siłą przyciągania na ziemię w momencie uderzenia 
o jakąś krawędź traci np. jedno ze swoich ramion. Bardzo cie-
kawym jest, że obserwując ten płatek dalej zauważamy w krót-
kim czasie natychmiastowe odbudowanie się tego ramienia w 
identycznym kształcie jak pozostałe. Biorąc pod uwagę fakt, że 
każdy płatek z pośród miliardów innych ma swój inny kształt  
i wygląd, zachodzi podczas odradzania się tego ramienia zjawi-
sko wysyłania wiadomości ze środka, czyli z centrum, o odbu-
dowie ku całości...

Spytałem dalej profesora: czy to nie jest ciekawe zjawisko, 
a powtarza się ono u innych, nawet tych mniej żywych istnie-
niach, ale tylko tych związanych z naturą. Jest ona bardzo silna? 

Andrzej Strumiłło odpowiedział: 
– Natura jest nawet rozrzutna i hojna ale i  bezwzględna. 

Natura ma przeogromną rezerwę.  Cóż ja mogę tu więcej 
powiedzieć o jej tajemnicach. To bardzo szerokie zagadnienie. 
Ale opowiem natomiast pewien kawał: w lamajskiej teozofii 
istnieje zespół ksiąg Tan Dżur i Kan Dzur. Tych ksiąg jest oko-
ło trzystu. Mówi się tam tak: „ten oto człowiek przeczytał 100 
razy Tan Dżur i Kan Dżur i milczy – to mądry człowiek!” Wie-
dza zawsze rodzi wątpliwości, odpowiedzieć na takie wszyst-
kie pytania jest bardzo trudno, bo można się pomylić. Zatem 
warto milczeć. Natomiast warto sobie zdać sprawę z tego, 
jaką jesteśmy drobinką i jak płytko, mimo naszej wiedzy, się-
gamy i nie wiele wiemy o tym wszystkim, co było zrobione,  
i jak została wyzwolona ta gigantyczna energia, która stwo-
rzyła te wielkie cywilizacje... Zalecam poczytać Shakespeare’a, 

żeby zobaczyć jaką mizerną jest nasza kondycja pośpieszna 
i gwałtowna, tonąca w nadmiarze szumów informacyjnych  
i w rozproszeniu... Natomiast człowiek działa w swej próżni  
i jest bardzo samotny, a więc ucieka w jakieś nieznane bardziej 
tajemne (?) rozkoszne przestrzenie?... chcąc być odmiennym. 
Jak na przykład Tadeusz Kantor. Jemu  przysługiwało takie pra-
wo, z racji Jego oryginalnej i nie banalnej sztuki, o czym on 
dobrze wiedział... Ja Kantora dobrze znałem. On był takim efek-
townym francuzem, francuska teoria sztuki jest, pełna takich 
bardzo aluzyjnych i niekonkretnych spostrzeżeń i metafor... 
Ale skoro już jesteśmy we Francji to powiem, że dzięki Francji, 
a może nie tyle Francuzom co kosmopolitom zgromadzonym 
w kabarecie Volteare’a w Zurichu, powstała koncepcja „dada-
izmu”, potem zrodzona z niej koncepcja nadrealizmu. Później 
„obowiązywał” w sztuce tzw. „słownik surrealizmu” – to jest 
ostatnie wielkie dzieło tego wieku, które we Francji zostało 
wyprodukowane... Bo filozofia egzystencjalizmu Sartra, to już 
jest coś całkiem innego „słownik nadrealistów”  to cała grupa 
poetów takich jak Eluard, Aragon, Apollinaire, Jacob... To wszyscy 
są ludzie, którzy właśnie wtedy, w tym wspomnianym okresie, 
stworzyli Coś, co jest tym ostatnim obrazem Francji. A potem 
koniec z tym centrum... Nie tak szybko doszło to do Ameryki.  
W Ameryce była tylko jedna oryginalna Szkoła Pacyfiku Jack-
sona Pollocka. Ale dopiero jak Hitler wypędził Bauhauserów  
z Europy, pojechał do Ameryki Albers, i pojechali inni. Amery-
ka, jako centrum sztuki, to dopiero lata czterdzieste, czyli poło-
wa ubiegłego wieku, kiedy zaczęło się coś tam w sztuce dziać... 
I trzeba jasno powiedzieć, że płótna Albersa były pierwszymi 
obrazami abstrakcyjnymi w Ameryce. To jest ważne! Do tego 
czasu w Ameryce była górą ich sztuka rodzima, trochę ekspresji 
i trochę ilustratorstwa. Dopiero potem Pollock, Kooning, Rothko, 
Albers – poszli do przodu. Później przyszła tam druga fala, po 
londyńskim pop-artcie. Pop-art. wpierw narodził się w Wielkiej 
Brytanii, a dopiero później Ameryka poszła za tym uderzeniem. 
I dopiero wtedy tam się urodziła sztuka Lichtensteina, czy sztu-
ka Rosengista, Warhola, sztuka Ameryki, zrodzona z reklamy.  
I jest to sztuka ludowa. Zaczęto produkować po 500 sztuk róż-
nych odbitek, które ledwo zdążył artysta podpisać, a już przy-
stępowano do następnej serii. Amerykanie kupowali w hurto-
wych ilościach sztukę z Europy. To szło i szło, także w cenę i to 
oni stworzyli ten nowoczesny rynek sztuki.

– Dziękuję za tak wspaniały wykład na tematy działania 
interdyscyplinarnego.

Rozmowa artystyczna przeprowadzona z pro-
fesorem Andrzejem Strumiłło w Siedlisku w Mać-
kowej Rudzie przez Zbyszka Ikonę-Kresowatego 
(została autoryzowana).

Rysunek Andrzeja Strumiłło podarowany Zbyszkowi Ikona-Kresowatemu.
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TRYPTYK WIEDEŃSKI

Panu Józefowi Grabskiemu

1. HEILIGENSTADT                              

Obdarzony z natury żywym, ognistym temperamentem, 
dostępny dla wszelkiego rodzaju rozrywek towarzyskich, 
musiałem wcześnie odgrodzić się od ludzi 
i pędzić życie w samotności.
Ludwik van Beethoven, Heiligenstadt, 6 października 1802

Wiejskie podwórko. Trochę czuć gnojówką.
Ale są kwiaty. I jabłka na oknie.
Sypnęła owocami tego roku jesień.

Malowali ją z brzoskwiniami.
Z koszami winogron.
Rumianą czerstwą babę. 

I układali o niej muzykę!

Dostojne wiolonczele tkały czerwień, złoto,
klarnetów wydłużone, ascetyczne cienie
fioletowiały w tłustych partyturach.

Machnął ręką. Miał na to tylko jedno słowo.

Lecz co głuchemu po słowach.
Nie powie nic na darmo, gdy nikogo w koło,
jedynie okiem błyśnie, ściągnie gniewnie czoło.

Już od dawna zamierzał napisać do brata.

Tu ludzie wstają wcześnie, wiejskie obyczaje,
dzwon hałasuje, kogut spać nie daje,
o kamienie podwórza chodaki się tłuką. 

Więc dźwięk pochwycić wzrokiem, w oko zmienić ucho.
To jest myśl!

Jak w kościele, gdy wodzi po ścianach spojrzeniem,
po figurach milczących, obiega sklepienie
szukając Boga.

A tam cisza, tylko cisza.

Msza przebrzmi, jak huragan przeminą organy
i znów cisza.

Jak w tych jabłkach na oknie, jak w zeschniętych kwiatach.

Więc bierze pióro i kreśli do brata:
Już tylko cisza. Odtąd wielka cisza.

Wiedeń, 9 września 1991

2. SARAJEWO

29 czerwca 1914 roku, przed południem, do zacisznych sal
Naturhistorisches Museum w Wiedniu
Dotarła  niepokojąca wiadomość.
Woźny, który jadł bułkę, ukradkiem, żeby się nie narazić,
Przykulił się pod ścianą oczekując na dalszy rozwój wypadków. 
Tymczasem we wszystko od razu wkradał się nieporządek.
Panowie z Dyrekcji, w czarnych garniturach, pędzili na oślep
pod prąd wielkich epok geologicznych. I nawet w Sali Motyli
dało się zauważyć poruszenie: dwie damy wzięły się za łby
w zajadłym sporze o to, czy Natura jest w stanie stworzyć
formy piękniejsze od ich sukien.
Wyjrzał za okno: Traun, Laudon, Khevenmüller i Daun
trwali nieporuszeni na swych koniach, podobnie jak słoń i lew,
wypchani po mistrzowsku, w wielkich czarnych gablotach.
-Właściwie to dlaczego nie miałbym dokończyć tej bułki –
pomyślał,  i odwinąwszy ją z papieru zaczął jeść.
Bezczelnie, na widoku, na oczach wszystkich, na służbie.
Pokaźną tłustą bułkę nadzianą grubym plastrem
krwistego salcesonu.

Wiedeń, 26 sierpnia 1991

3. CELEBRE FREUD

Profesor Freud wraca ze spaceru.
W przedpokoju odstawia parasol,
ściąga palto i kalosze, odpina getry,
zamienia kilka słów ze służącą
na temat obiadu.
Przy okazji studiuje zawartość wieszaków:
szynszyle, karakuły, oceloty, norki
-już im się dobierzemy
do najgłębszych pokładów „ego”-
zaciera ręce.
Apaszki, kapelusze, szale, lisy, boa
spoglądają na niego czule i z ufnością
i jakby słyszał je, jak szepcą:
Celebre Freud. Celebre Freud!

BRAMY ELSYNORU

Zbigniewowi Joachimiakowi

Przez kwietne łąki, poprzez duszne maje
na północ zmierza z Wittembergi Hamlet.

Na pogrzeb ojca, na wesele matki
spieszy otyły książę.

Zarzuciwszy nauki odsuwa od siebie
komunały o życiu, miłości i śmierci,
wytrząsa z głowy Arystotelesa.

Sypia na ziemi chłodnej i wilgotnej
pod kloszem nieba aż śnieżnym od gwiazd.

Słowika śpiew dziwny rozbudza w nim szał
i nim przekroczy Elsynoru bramy
niejedną  jasnowłosą dziewkę będzie jeszcze miał. 
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Jest wiersz Czesława Miłosza1, który nie daje mi spokoju. Wciąż 
odczuwam jego obecność w sercu, pod skórą, w natłoku róż-

norakich impresji. Kiedy nad nim rozmyślam, widzę samego poetę, 
obarczonego ciężarem dramatycznego losu, mądrego, bo dźwiga-
jącego oścień egzystencjalnej przygodności, poszukującego Boga 
i Boga się lękającego, marzącego o sławie i niegodzącego 
się na rolę narodowego wieszcza. Wyobrażam go sobie, 
jak idzie przez życie, raz wolniej, raz przyśpieszając kro-
ku. Jak pragnie zmysłowych podniet, a zarazem chce 
aury kontemplacji i duchowego uciszenia. Mieszają się 
w nim te porządki, niekiedy sobie przeczą, ale nigdy nie 
milkną w żywiole historii, polityki, światowej popularności. 

Tak być musi, ponieważ jesteśmy utkani z tego, co cie-
lesne, zapatrzone w miłosną rozkosz oraz z tego, co potrafi 
przekraczać ów wymiar, wznosić się ponad dotykalny hory-
zont. Mimo że tworzymy względną psychofizyczną jedność, 
nie potrafimy wyzbyć się poczucia rozdwojenia, rozdarcia. Żaden 
nasz czyn ani kreatywny wysiłek nie zyskują absolutnej głębi. 
Na szczęście, istnieje śmierć, bez której nie bylibyśmy w pełni 
ludźmi. Ona sprawia, że możemy oddychać spokojnie, zgodnie 
z rytmem codzienności. Jej dyskretna obecność – niewidzialna, 
choć odczuwalna – budzi z uśpienia, z marazmu oraz wygodni-
ctwa. Zmusza do stawiania pytań i dawania nieporadnych (i tyl-
ko takich) odpowiedzi. Gdyby nie śmierć, nie byłoby nas, tylko 
głucha, zimna wieczność, pozbawiona wywiedzionych z miło-
ści emocji, niedbająca o jakikolwiek sens. 

A skoro tak, skoro śmierć podąża nieśpiesznie wraz z każdym 
naszym gestem, każdym ruchem, zaakceptujmy ten stan rzeczy. 
Dzięki niej przecież zobaczymy „podszewkę świata”, będziemy w 
stanie przyjrzeć się osobistemu życiu i doskonale uświadomić 
sobie, co naprawdę znaczyło: bycie człowiekiem. W ziemskich 
krajobrazach niewiele na ten temat wiedzieliśmy, ograniczeni 
we wszystkim, co było naszym udziałem, narażeni na ubóstwo 
poznawcze, cierpienie, zniewagę, gorycz. Potrafimy, co prawda, 
sporo osiągnąć. Zdobycze nauk szczegółowych nadal przypra-
wiają o zawrót głowy i – niektórym się wydaje – że w niedale-
kiej przyszłości rozjaśnią do końca wszelkie możliwe tajemnice. 
Kosmos otworzy drzwi i zaprosi nas do siebie; stanie się miej-
scem, gdzie będziemy się sycili niezrównanym jego bogactwem. 

To jednak złudne przypuszczenie. Z człowieczej pychy bowiem 
nieustannie wybawia nas śmierć. Ona właśnie – niszczycielka 

wszelkich pokus, ukazująca niewidzialną stronę istnie-
nia, naprowadzająca na prawdziwe znaczenia, których 
nie potrafiliśmy za życia dogłębnie odczytywać. A teraz, 
kiedy umarliśmy, nareszcie „to, się nie zgadzało, zgadza 
się, a to, co było niepojęte, stało się pojęte”2. Czy zatem 
jesteśmy szczęśliwi, doświadczając w gruncie rzeczy 
tego, jak się w istocie wszystkie rzeczy mają? Czy może-
my mieć nadzieję na tego typu oczarowanie? 

A jeżeli nie ma „podszewki świata”, jeżeli „drozd na gałęzi nie 
jest wcale znakiem/Tylko drozdem na gałęzi”3, co wtedy? Nie 
pierwsi się nad tym zastanawiamy. Musimy wszak pamiętać, że 
w czasach europejskiego średniowiecza doszło do niezwykłego 
sporu, owocującego nadzwyczaj paraliżującymi kulturowo skut-
kami. Dyskutowano wówczas o tzw. powszechnikach. Dlaczego 

– roztrząsano – rzeczywistość składająca się z widzialnych jed-
nostkowych rzeczy, ujmowana jest w procesie ludzkiego pozna-
nia w ogólnych kategoriach rodzajów i gatunków? Czy ta ogól-
ność jest tylko naszym sposobem myślenia o rzeczywistości, czy 
istnieje ona również i w rzeczach, dla których stanowi wzorzec  
i właściwe odniesienie? Jedni wołali: istnieje świat najprawdziw-
szy z prawdziwych, którego niedoskonałym odzwierciedleniem 
jest to, co napotykamy w ziemskiej codzienności. Inni zaś ripo-
stowali: nie ma żadnego wyższego świata, są tylko i wyłącznie 
jednostkowe rzeczy. I tylko one, nic więcej. 

Patrząc ze współczesnej perspektywy, okazało się, że zwycięz-
cami sporu okazali się myśliciele, których nazwano nominali-
stami (nłc. nominalis = dotyczący imienia, nazwy). Przekonywa-
li oni, że nie ma zarówno pojęć ogólnych, jak i rzeczy ogólnych; 
stąd też nie ma potrzeby poznawania „natury rzeczy”, „istoty rze-
czy”, gdyż nic takiego realnie nie istnieje. Stykamy się jedynie  
z jednostkowymi przedmiotami. W ten sposób zdekonstruowano 
zasadność rozważań metafizycznych, zwłaszcza typu platońskiego  

i arystotelesowskiego. Triumfy zaczęła odnosić teoria poznania, 
jako samodzielna dyscyplina filozoficzna, logika, wtedy nazywana 
dialektyką, zaczęto intensywnie rozwijać badania nad językiem 
naturalnym, a nauki przyrodnicze wybiły się na pierwszy plan, 
wzniecając szybki rozwój technologii, sprzyjającej i ułatwiającej 
życie. W ten sposób przygotowano odpowiedni grunt, na którym 
mogło się już rozrastać myślenie oświeceniowe. Nie potrzebuje-
my żadnego idealnego świata, żadnych istot, natur, substancji czy 
osób. Mamy bowiem do czynienia jedynie z materialną sferą, któ-
rej prawa są wystarczające do wyjaśniania różnorodnych zjawisk. 

A Bóg? Wiara w Niego to tylko przesąd, wynik fałszywego, 
mitycznego i zabobonnego widzenia spraw ludzkich. Trud-
no dowieść, że kiedykolwiek i gdziekolwiek działa, wpływa na 
dzieje i poszczególne losy człowieka. Nie łudźmy się: „nie ma nic 

na ziemi, prócz tej ziemi”4. Nic przeto dziwnego, że 
ogromne tereny Europy zostały zainfekowane nomi-
nalistyczną konkretnością, rozsiewającą spektaku-
larnie ziarna ateizmu, a przynajmniej religijnej obo-

jętności. Czesław Miłosz nie poddał się jednakowoż 
tej presji. Bez wiary w „drugą przestrzeń” nie wyob-

rażał swej egzystencji i pisarskiej misji. Nawiedzały go 
niekiedy gnostycko-manichejskie wizje, lecz – mimo 

sceptycyzmu i powątpiewań – zaufał Bogu chrześcijan  
i Kościołowi. Starał się świadczyć o tym, że tym, co go naj-

mocniej obchodzi jest zbawienie, łaska nieba. 
Literatura była mu pomocna w umacnianiu tego rodzaju 

postawy. Zapytany o prawdomówność Ewangelii, odrzekł, że 
niosą one prawdę. Przyparty zaś do muru kwestią: czy wierzy 
w absurd zmartwychwstania Jezusa, odpowiedział: „tak, i tym 
samym obalam wszechmoc śmierci”5.  A śmierć znajdowała się 
zawsze blisko niego. Odebrała mu umiłowane kobiety, ukocha-
nego syna, kilku przyjaciół. Odczuwał zapewne jej stały oddech, 
jej podszepty. Być może dlatego pod koniec życia zaprzestał 
walki, zdał się na siłę pasji. Rozpoznał, że tylko ona prowadzi 
do upragnionego celu i uszczęśliwiającego sensu. Zwierzał się:

Wysoko nad ziemią obojętności i bólu
jaśnieje Twoje imię.
      

(Sanctificetur, z tomu Wiersze ostatnie)6 

ks. Jan Sochoń

1  Sens, z tomu Dalsze okolice. Cytuję za: Cz. Miłosz, Wiersze wszyst-
kie, Kraków 2011, s. 1036.
2 Tamże.
3 Tamże.
4   Tamże.
5  Zob. A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków 2011, s. 637.
6 Cz. Miłosz, Wiersze wszystkie, dz. cyt., s. 1352.

ks. Jan Sochoń
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Vincent i Theo 

„Maluję, więc jestem” –  mógłby
wzorem Kartezjusza  
powiedzieć o sobie Vincent van Gogh. 
Nie był jednak intelektualistą,  
lecz artystą, powiedział więc to, co mu 
– niedoszłemu pastorowi i przez 
krótki czas żarliwemu krzewicielowi 
Dobrej Nowiny   – 
nieustannie podpowiadały urzeczone oczy:
„Natura jest doskonała. Mogę żyć bez Boga,
ale nie bez malowania”. 

Jego młodszy brat Theo nigdy (chyba) 
nie wyrzekł słów: „Kocham Vincenta, 
więc jestem”  
czy bardziej fundamentalnych: 
„On jest, więc i ja jestem”. 
Ale pół roku po śmierci brata  – 
złamany, jakby  odcięty od pnia – 
podążył za nim…

Spoczywają  obok siebie  
na cmentarzu w Auvers–sur–Oise – 
genialny malarz i jego mądry marszand, 
wielki niechciany (za życia)  i  jego  ziemski 
anioł stróż. 
Spoczywają połączeni i  może wreszcie 
szczęśliwi…  

Maria Jentys-Borelowska Szkice do portretu  van Gogha
Przejście

Gdy któregoś grudniowego dnia roku 1888
napisał na ścianie Cafè de la Gare: „Jestem
Duchem świętym. Jestem cały
w Duchu”,  
nie był szalony, choć za takiego
go uznano. 
Naprawdę był w Duchu, a Duch był 
w nim 
i z Ducha była cała ta straszliwa
i cudowna jasność, 
cała jaskrawość widzenia,
 którą obdarzył go  
–  obarczył, naznaczył jak stygmatem   – 
Bóg. 

Ale czym był dla niego Bóg? 
Czym – Duch?
Wielkim wewnętrznym płomieniem 
niewidocznym dla innych? 
Żarem tęsknoty?  

Tego dnia w Cafè de la Gare 
przekroczył granicę  –  
wszedł do kraju obrazów.
Na zawsze. 
Bezpowrotnie oderwał się od świata, 
który go nie chciał.  
I bez którego 
– bez miłości przecież – 
nie mógł żyć. 

 Samotność w Arles

„Samotność jest tu wielka…  – pisał Vincent z Arles 
do brata we wrześniu 1888 roku –  
… trzeba co dzień się przebijać, żeby przebrnąć 
przez dzień pracy
i dotrzeć do następnego”.  

Wobec piękna, 
z jakim przyszło mu się mierzyć,  
doświadczał tak „straszliwej 
jasności widzenia”,   
że przestawał czuć sam siebie
i malował jak we śnie. 

Pod jego pędzlem
„drżącym z żaru i wzruszenia” 
prowansalskie pola płonęły
z jękiem,   
cyprysy i drzewa oliwne
skręcały się w konwulsjach, 
niebo jarzyło się błękitem,
ultramaryną, 
gwiazdami wielkimi jak latarnie. 
I skądś wzlatywały  
czarne ptaki –  
zwiastuny nieuniknionego …

Przez dwa lata i pięć miesięcy 
na oczach mieszkańców Arles
płonął niczym pochodnia ten „szalony rudzielec”  
– jak nazywali go  świadkowie  
niepojętego całopalenia  –
aż dotarł do jądra ciemności
(w Gwiaździstej nocy nad Rodanem), 
i samotności  
(w Starym człowieku w smutku), 
a wtedy jednym pociągnięciem pędzla
po białym płótnie
– jedną czarną, rwącą się  kreską –  
przekreślił swoje życie. 
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Szkice do portretu  van Gogha
Miłość

„Życie bez miłości – pisał do brata 
w apostolskim uniesieniu –  
to stan grzeszny, stan nieobyczajny”
i desperował, że „zamarznie”, „skamienieje”, 
jeżeli nie będzie miał kobiety, 
gdy ta, której zapragnął pierwszą  
namiętnością,   
powiedziała mu: „nigdy, nie, przenigdy”. 

Być może młoda wdowa, 
kuzynka Kee, 
przestraszyła się  płomienia, 
który w nim gorzał,    
a może zmierził ją jego nędzny 
zewnętrzny pozór… 

Ku konsternacji brata 
– i  zgorszeniu  szacownej pastorskiej 
rodziny – 
wziął sobie kobietę z gminu, 
prostytutkę Sien, którą 
znalazł na ulicy, 
brzemienną, bezradną. 
W jej przywiędłej twarzy zobaczył 
piękno „całej udręki  życia” –  
on, wierny do końca Nauce Chrystusowej 
i pewny,  że tylko w „sercu ludu”
znajdzie źródło twórczości. 
Tłumaczył bratu: „Nie mogę żyć 
bez miłości, 
nie mogę żyć bez kobiety” –  
bez żywiołu, którym jest 
kobiece serce.  
Tylko ono  – dowodził –  może doprowadzić     
do prawdy, do  nieskończoności…   

Sien jednak  nie zgodziła się 
zostać z Vincentem
nawet jako żona   –  
nie mógł jej przecież należycie 
płacić. 
W  jej sercu nie było płomienia – 
był  zimny rachunek zysków 
i strat.

Biedaczka nie pojmowała, co traci 
porzucając nędzarza, który
był bogaczem. 
A skacząc (wiele lat później)  do Skaldy 
nie wiedziała, 
że zapewnił jej nieśmiertelność…  
Żyje jako doskonałe wyobrażenie 
Smutku. 
 
 
 w lipcu–sierpniu 2015 

Ryc. Marzena Ablewska-Lech
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Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzi-
bą w Kaliszu jest organizacją pozarządową powsta-

łą w 2010 roku. Obecnie zrzesza 40 członków zwyczajnych 
(pisarzy, poetów, malarzy, fotografików, animatorów kultu-
ry, ale przede wszystkim – a to najcenniejsze – miłośników 
sztuki) i 7 członków honorowych. Łyżka Mleka zajmuje się 
organizacją spotkań autorskich, recitali, wystaw, spektakli 
teatralnych, warsztatów dla dzieci i młodzieży, pielęgnowa-
niem pamięci o nieobecnych pisarzach, wydawaniem ksią-
żek. Szczególną misją stowarzyszenia stało się przywracanie 
pamięci o Wandzie Karczewskiej, a najważniejszą imprezą – 
organizowany co roku w listopadzie Ogólnopolski Festiwal 
Poetycki im. Wandy Karczewskiej. Tyle formalnie. 

*  *  *
A teraz osobiście. Łyżka Mleka to takie małe kulturalne sza-

leństwo powstałe ze spotkania garstki osób i sumy ich pasji. Kto 
kiedykolwiek próbował mierzyć się z organizacją imprez kultu-
ralnych bądź prowadził stowarzyszenie non profit (o jakimkol-
wiek profilu), rozumie poprzednie zdanie doskonale. Nieco sta-
tystycznie, nieco sentymentalnie, czasem głosami członków 
i przyjaciół Łyżki – po pięciu latach spróbuję nas podsumować.

[Iza Fietkiewicz-Paszek, sekretarz stowarzyszenia]

Od mrzonki przy kawie 
do instytucji kulturalnej

Łyżka Mleka równie dobrze mogłaby nazywać się Filiżanka Kawy 
i to byłaby prawda, bo idea stowarzyszenia narodziła się w kawiarni 
Belle epoque, w której bywałyśmy z Izą nader często. Iza pracowa-
ła wówczas nad tomem swoich sonetów-ekfraz. Kiedy trzeba było 
wymyślić nazwę, jeden z jej wierszy pisany do obrazu Marca Chagal-
la, pod tytułem „Łyżka mleka”, od razu wydał się Markowi Radeckie-
mu idealną nazwą stowarzyszenia promującego sztuki wszelakie. 
To było pięć lat temu. Nie wiedziałyśmy jak się zakłada stowarzy-
szenie, jak się robi festiwale, wystawy, koncerty i wiele innych rze-
czy. Wiedziałyśmy, że chcemy zapraszać do Kalisza współczesnych 
poetów, i że razem z naszymi przyjaciółmi jesteśmy w stanie zrobić 
wiele. I robimy. Lepiej, gorzej, ale konsekwentnie. W tym roku odno-
tujemy piątą edycję Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej, 
imprezy, która, mamy nadzieję, zapisała się już na stałe w kalen-
darzu miejskich imprez, a która sprawia, że w listopadzie wszyst-
kie drogi prowadzą nad Prosnę. Każdy z nas, mrówek-robotnic, to 
inna osobowość i każdy ma do zaoferowania coś, czego nie ma nikt 
poza nim. Pewnie dlatego nasze działania są szerokie i różnorod-
ne. A teraz najważniejsze! Lubimy się w tej naszej łyżce, wybacza-
my sobie błędy, potknięcia, humory, stanowimy zespół i to dobrze 
rokuje na kolejną pięciolatkę.                                 [Aneta Kolańczyk]

W 2010 roku zrodziła się idea. Zrodziła się równolegle (nie chcę 
powiedzieć, że niezależnie od siebie) w dwóch głowach – Anety 
Kolańczyk i mojej. Od niedawna kręciłam się po literackim świat-
ku – pisząc, publikując już niekiedy w prasie, czasem publicznie 
prezentując się tu i ówdzie w Polsce. Za moment miałam wydać 
debiutancką książkę poetycką. Aneta dopiero stawała się Tere-
są Rudowicz, tzn. dorastała do debiutu w roli poetki. Ale za to 
była doświadczoną popularyzatorką literatury i regionu. Miała 
na koncie publikacje kilkudziesięciu artykułów w prasie i kilku 
książek dotyczących literatury i literatów Wielkopolski, prowa-
dziła przez 2 lata autorską audycję radiową pt. „Na naszej ziemi 
rodzą się twórcy”. Poza tym zajmowała się organizacją imprez 
kulturalnych i charytatywnych, wystaw, jurorowaniem w konkur-
sach recytatorskich, konferansjerką etc. Jako wiceprezeska kali-
skiego Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz miała też pojęcie, 
czym w ogóle jest stowarzyszenie. Ja go nie miałam. Ale wspól-
ne popołudnia przy kawie zobowiązują.  Nasza idea przybrała 
więc realne kształty. 12 października 2010 roku głosami 16 
członków-założycieli powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Pro-
mocji Sztuki Łyżka Mleka. 

Samorealizująca się przepowiednia? 

Nie uzgadniając z nikim treści tzw. misji naszego noworodka 
zapisałam na stronie internetowej (www.lyzkamleka.poezja-art.eu) 
informację, czym mamy zamiar się zajmować. Stowarzyszenie sku-
pia ludzi, którzy czują potrzebę tropienia, organizowania i zagospo-
darowywania literackiej, muzycznej, plastycznej i każdej innej arty-
stycznej przestrzeni wokół siebie. Łyżka Mleka ma siedzibę w Kaliszu, 
co nie znaczy, że chce zamknąć swoją aktywność w jego granicach. 
Zapraszamy do współpracy każdego, kto czuje, że jego artystycz-
ny czy organizacyjny potencjał rozmywa się w tzw. codzienności. 

Ponad setka poetyckich głosów
Statystyczne podsumowanie zacznę od naszego flagowego 

cyklu pt. zwiersz się z nami pod wieczór. Kalisz nigdy nie był kultu-
ralną pustynią, mimo narzekań na „nic się nie dzieje”. Dzieje się. 
Zawsze się działo. Może tylko (co łatwo zdiagnozować jeżdżąc do 
innych miast na festiwale literackie czy choćby na wieczory autor-
skie) brakowało spotkań ze współczesnymi poetami. Od wypełnie-
nia tej niszy postanowiliśmy zacząć, korzystając z gościny kaliskich 
kawiarni (nieistniejąca juz dziś Lawenda, Anabell, Komoda, KTW), 
Zamku w Gołuchowie czy Centrum Kultury i Sztuki. 

Postawiliśmy na dbałość o szczegóły, o ile szczegółem moż-
na nazwać rozdawane gościom wieczorów arkusze z fragmen-
tami twórczości, zdjęciami, recenzjami, niekiedy głosami innych 
poetów o bohaterze wieczoru zebranymi specjalnie na spotka-
nie albo przygotowywane przez członków stowarzyszenia (nie-
kiedy przez uczniów) czytanie lub recytacja utworów naszych 
gości czy oprawa muzyczna.

Kogo gościliśmy? Zaczęło się od wieczoru Doroty Ryst i Sławo-
mira Płatka, rodziców Stowarzyszenia Salon Literacki z siedzibą 
w Warszawie, organizacji bliskiej nam również z tego względu, że 
powołanej do życia w tym samym czasie co Łyżka. Trudno byłoby 
wymienić listę poetów, których zaprezentowaliśmy przez 5 lat, 
i kogoś nie pominąć, ponieważ było ich ponad stu. Począwszy od 
debiutantów poprzez mniej czy bardziej znanych, a skończyw-
szy na pierwszej lidze współczesnej poezji polskiej.

Literacki Rekonesans, 
czyli przed debiutem wystąp

Na tle wieczorów autorskich twórców obecnych już w „poe-
tyckim obiegu” należałoby odnotować cykl 10 spotkań pre-
zentujących młodych kaliskich debiutantów-amatorów prowa-
dzonych przez Izabelę Rott i Monikę Jangas, studentki filologii 
polskiej. Oczywiście, większość młodych autorów uzna wkrót-
ce swoją przygodę z pisaniem za młodzieńczy wybryk, nie-
liczni trwale zapadną na poetycką gorączkę. A jednak warto 
– dla jednych i drugich pierwsze publiczne otwarcie szufla-
dy to święto. 

Proza z najwyższej półki
Prozą na spotkaniach Łyżki mówi się nieco rzadziej niż wier-

szem, jednak jeśli już się mówi – to wyłącznie tą najwyższej 
próby. W ostatnim roku zaproponowaliśmy spotkanie z Karo-
lem Maliszewskim i Grzegorzem Strumykiem, wcześniej poru-
szającą rozmowę z Mikołajem Grynbergiem o jego książkach 
„Ocaleni z XX wieku” i „Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzin-
ne”, w ubiegłym roku dwa niezwykłe wieczory: z Hanną Krall 
i z Wiesławem Myśliwskim. O tym ostatnim tak pisał Leszek 
Żuliński:

Moja podróż do Kalisza (10 maja) z Wiesławem Myśliwskim była 
wielce udana. Mistrz dał się namówić, a czyni to raczej niechętnie 
i nieczęsto. Wracał stamtąd jednak usatysfakcjonowany.

Sala Miejskiego Centrum Kultury była nabita po brzegi. Nasza 
rozmowa trwała dobrze ponad godzinę. A Myśliwski mówi fascy-
nująco. Ma poukładaną wiedzę w sprawie literatury, potrafi mówić 
nie tylko o sobie, ale też o procesach i zjawiskach, jakie towarzy-
szyły jego – już ponad 80-letniemu – życiu. Jest w znakomitej for-
mie. Ma rzadki dar syntetyzowania wielu spraw i oceniania ich 
z lotu ptaka, także z podglebia, z którego rzadko kiedy zdajemy 
sobie sprawę. To było spotkanie utrzymane w ciepłym klimacie 
i w ważnych, „gęstych” treściach.

Jeden z dystrybutorów książek Wiesława Myśliwskiego przywiózł 
ich sporo (Wydawnictwo Znak wznawia teraz wszystkie powieści 
Mistrza) i trzeba było zobaczyć tę kolejkę, jaka ustawiła się, by je 
kupować. A potem czekała wytrwale w długim ogonku, by zdobyć 
dedykację Autora

To, co widziałem było poniekąd żywym zaprzeczeniem naszych 
trosk o spadek czytelnictwa, o uwiąd literackich zainteresowań. 
„Naród” był zachwycony Myśliwskim! Może tu jest gdzieś pies 
pogrzebany? Książek mamy zalew, przeciętniactwo dominuje, 
a gdy pokaże się ceniony autor, naprawdę dobry, to ówże „naród” 
biegnie, by go wysłuchać, dotknąć, zobaczyć, poczytać. Sukces 
Myśliwskiego jest ponadto na tyle interesujący, że pisarz ten nie jest 
celebrytą, jego książki wymagają solidnego czytelnika. I nawet jeśli 
na sali było trochę „gapiów”, to publiczność ta udowodniła swoje 
kompetencje i szczere zainteresowanie dobrą literaturą. 

[Leszek Żuliński, http://www.zulinski.pl]

Muzyka
Przez 5 lat zorganizowaliśmy kilkanaście koncertów i recitali, 

w których można było usłyszeć ponad 50 muzyków, zarówno 
amatorów (w tym uczniów, dla których występ był debiutem), 
jak i uznanych artystów. Poza „regularnymi koncertami” zawsze 
możemy liczyć na muzyczne wsparcie Patrycji Kliber, Ireny Pie-
choty i Dominiki Kaczały. Tzw. „oprawa muzyczna spotkania” 
często oznacza skomponowanie muzyki do tekstu gości, jak na 
wieczorach Teresy Nietykszy i Bogdana Zdanowicza czy Romy 
Jegor i Krzysztofa Tomanka. Niejako przy okazji rodzą się więc 
piosenki, które dla samych autorów są niespodzianką, i które 
żyją później swoim życiem.

Nie tylko oprawiamy muzycznie. Bierzemy udział w większych 
przedsięwzięciach (np. jako współorganizator Wieczoru poezji 
i piosenki francuskiej C’est la vie), innym razem samodzielnie 
organizujemy duże imprezy, jak np. Kaliski Tygiel Kulturowy pt. 
„Była tu kiedyś ulica Złota”. Wtedy po raz pierwszy wybrzmia-
ły piosenki, które okazały się impulsem dla powstania projektu 
Rozmark Café (o którym więcej poniżej). 

Poza własnymi produkcjami – proponujemy publiczności reci-
tale uznanych artystów. Wszystkich wymienić się nie da, wspo-
mnę więc jedynie o dwóch znakomitych, niezapomnianych 
koncertach: zespołu Klezmerado i Tamary Kalinowskiej z Piwni-
cy Pod Baranami. Festiwal im. Wandy Karczewskiej w tym roku 
uświetnią dwa muzyczne wydarzenia – Marii Mayer i kaliszan-
ki Marzeny Ugornej.

Nie sposób pominąć współpracę Łyżki z zespołem Kalimba, 
grupą młodych krakowskich muzyków skupionych wokół Mag-
daleny Harasimowicz. Na I Festiwalu im. Wandy Karczewskiej w 
2011 roku Kalimba zaistniała koncertem złożonym z utworów do 
tekstów Karola Samsela, w kolejnym roku muzycy przygotowa-
li program z opracowaniem „Spaceru w alei parkowej” i innych 
wierszy Wandy Karczewskiej. I piękne, i niezwykłe wydarzenie, 
tym ważniejsze, że wpisało się w nasze już wtedy zaawansowa-
ne starania o przywrócenie patronce festiwalu należnego miej-
sca w czytelniczej świadomości.

Muzyka tak naprawdę była z nami od pierwszego spotkania na 
Zamku, na którym obok poezji – Patrycja Kliber, Beata Dąbrow-
ska (prezeska Łyżki Mleka) i Jurek Szukalski zaśpiewali tanga do 
moich tekstów. Poproszona o kilka słów podsumowania naszej 
pięciolatki Dorota Ryst zaczęła od tego właśnie wieczoru.

To już pięć lat? A przecież „dopiero co” czekaliśmy z drżeniem 
czy zapełni się sala gobelinowa zamku w Gołuchowie, czy zjawią 
się goście na pierwszej imprezie organizowanej przez powstające 
właśnie Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka. Udało się, 
trzeba było dostawiać krzeseł. Miałam przyjemność brać udział 
w tym wydarzeniu. Czytaliśmy razem ze Sławkiem Płatkiem wier-
sze, Jerzy Szukalski śpiewał, młodzi ludzie tańczyli tango, towa-
rzyszyła temu wszystkiemu dobra muzyka. Po raz pierwszy zapre-
zentowano logo „Łyżki”, zebrano sporą kwotę na cel charytatywny. 
Tak to się zaczynało. A potem cykl „Zwiersz się z nami pod wieczór”, 
„Kaliski Tygiel Kulturowy”, Konkurs na utwór dla dzieci, spotkania ze 
znakomitymi pisarzami i poetami, wydawanie książek, no i przede 
wszystkim kolejne edycje Festiwalu im. W. Karczewskiej – nie spo-
sób w krótkim tekście wymienić wszystkiego. Na szczęście co roku, 
właśnie przy okazji festiwalu, ukazuje się specjalne wydawnictwo 
z podsumowaniem tego, co się zdarzyło. 

Piszę to wszystko jako ktoś, kto od początku towarzyszy i wspie-
ra i bardzo docenia to, że jest honorowym członkiem „Łyżki”, ale 
też jako przedstawiciel rówieśnika – Stowarzyszenia Salon Litera-
cki, który wie aż za dobrze, że to wszystko nie robi się samo, że za 
tymi wszystkimi zdarzeniami kryje się praca konkretnych ludzi. Dla 
mnie tymi osobami, z którymi szczególnie „jest mi po drodze” są 
Aneta Kolańczyk i Iza Fietkiewicz-Paszek (nota bene od początku 
tworzące też Salon Literacki). Więc to na ich ręce składam podzię-
kowanie dla wszystkich, dla całej kaliskiej ekipy. I już nie mogę się 
doczekać połowy listopada i V Festiwalu im. Wandy Karczewskiej. 

[Dorota Ryst]

Rozmark Café
Łyżka Mleka to także pokrewieństwo z zespołem Rozmark 

Café – zespołem Patrycji Kliber występującym z autorskim reci-
talem muzyki żydowskiej. 

Koncert Rozmark Café ma w sobie coś z fenomenu: przenosimy 
się w epokę sprzed lat do sztetla, z którego wyłaniają się duchy i flu-
idy zatopionej żydowskiej Atlantydy. Muzyka Ireny Piechoty i Domi-
nika Piechoty oraz teksty Izabeli Fietkiewicz-Paszek i Teresy Rudo-
wicz z zagadkową empatią przywróciły do życia to, czego już nie 
ma. Ożywiły cienie. Wypowiedziały ból żydowskiego losu. Przenio-
sły nas w straszne lata, które dziś można pięknie, choć nadal boleś-
nie wyśpiewać. Koncert to niezwykły, po którym jesteśmy bliżej 
z tymi, których pochłonął Czas. 

[Leszek Żuliński] 

Piosenki zrodziły się „na pniu”, z potrzeby, niemal w biegu – kie-
dy tworzyliśmy pierwszą imprezę cyklu Kaliski Tygiel Kulturowy, 
włączono naszą imprezę w program III Dni Kultury Żydowskiej 
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w Kaliszu. Wypadało zaproponować coś szczególnego. Okazyj-
nie skrzyknięty wtedy zespół – dziś w nieco zmienionym skła-
dzie – zaczął od tego czasu koncertować, a dziś już wiadomo, 
że w przyszłym roku ukaże się płyta. 

A Muzyka? Klezmerska. Ze wszystkimi jej przymiotami. Więc 
instrumentarium – tutaj wyróżniłbym w aranżacjach rolę klarne-
tu i skrzypiec, którym przyzwoicie sekundują gitara basowa i for-
tepian. Stonowana perkusja. Zespół gra żywiołowo, z wyczuciem 
formy specyficznej dla tego rodzaju muzyki. To poziom wynikają-
cy zarówno z wykształcenia instrumentalistów, jak i ich zaanga-
żowania w kultywowanie tego rodzaju przedstawień muzycznych. 
Osobną w zespole jest rola solistki. Patrycja Kliber z pięknym, czy-
stym, o nieskazitelnej intonacji głosem. Świetna artykulacja, wibra-
to, modulacja, umiejętne operowanie wszystkimi funkcjami gło-
su, cyzelowanie tekstów, stosowne wykorzystywanie forte i piana, 
zawieszania głosu. „Układanie” pieśni w formie miniaturowego 
dramatu. W całości widać radość grania, przekazywania Muzyki 
tym, którzy przed estradą. 

[Zygmunt Marek Piechocki]

Kaliski Tygiel Kulturowy
Szybko okazało się, że kaliska przestrzeń szczególnie nasycona 

jest historią i jej przenikliwymi głosami. Przynajmniej raz w roku 
wraca się do dawnego Kalisza, w którym żyli Polacy, Rosjanie, Żydzi, 
Niemcy, Ormianie, Grecy. „Żyli, nawet jeśli nie ze sobą, to obok sie-
bie. Nie przeciw sobie. Dzisiaj nie ma tamtych ludzi ani miejsc, któ-
re należały do nich i do ich kultury. Nie pozostało niemal nic. Pró-
bujemy szukać tego niemal” – czytam na stronie stowarzyszenia. 
Idea powrotu i nawiązywania legła u podstaw imprezy o nazwie 
Kaliski Tygiel Kulturowy. W jej ramach najpierw odbył się cykl spot-
kań pod hasłem „Była tu kiedyś ulica Złota”, uwieńczonych spekta-
klem „Świat unicestwiony”, potem odkryto i zaprezentowano ręko-
pisy Melanii Fogelbaum („Drzwi otwarte na nicość”), we współpracy 
z gminą Koźminek zorganizowano koncert „Rozmark Cafe. Ogro-
dy pamięci”, zaprezentowano spektakl „Siedem źdźbeł” na podsta-
wie poezji Awroma Suckewera, a z ideą wielokulturowego dziedzi-
ctwa dotarto również do uczniów kaliskich szkół, wciągając ich do 
udziału w konkursie literackim „Na jednej ziemi”. Rozstrzygnięcie 
ostatniej, trzeciej, edycji połączono ze spotkaniem z Jehudit Kafri, 
autorką książki o Zosi Poznańskiej. 

[Karol Maliszewski, dwutygodnik.com] 
Łyżka Mleka to także czułość dla naszej Małej Ojczyzny, dla 

tego, co nazywa się ładnie dziedzictwem kulturowym. Za nami 
wiele imprez popularyzujących twórczość miejscowych artystów, 
ale dbamy też o tych, którzy sami o siebie zadbać już nie mogą. 
Pielęgnujemy pamięć o wielokulturowych korzeniach Kalisza. 

„Była tu kiedyś ulica Złota” to fraza z 
wiersza Wandy Karczewskiej „Powrót do 
Kalińca”. Złota była najważniejszą uli-
cą kaliskiej dzielnicy żydowską. Wyda-
ła się idealna jako tytuł cyklu spotkań. 
Chcieliśmy ocalać tych, którzy żyli tu 
przed nami, współtworzyli aurę miasta 
i dodawali mu szczególnego kolorytu. 
Przede wszystkim Żydów, którzy od stu-
leci mieszkali w Kaliszu i stanowili spo-
ry procent jego mieszkańców. Spektakl 
Włodzimierza Garsztki pt. „Świat uni-
cestwiony”, który rozpoczął ten cykl, był 
w całości oparty na tekstach kaliszan: 
Wandy Karczewskiej, Henryka Grynber-
ga, Tadeusza Petrykowskiego, Izabeli 
Fietkiewicz-Paszek i Teresy Rudowicz.

Najważniejszą imprezą z cyklu 
było spotkanie poświęcone Mela-
nii Fogelbaum. O niej samej wie-
my niewiele. Data urodzenia: 5 
czerwca 1911. Pobyt w łódzkim get-
cie od lutego 1940 roku. Gruźlica. 
1 Sierpnia 18 wywózka do Auschwitz-
-Birkenau i tego samego dnia śmierć w 
komorze gazowej.

Byłaby jedną z wielu biografii niczy-
ich, liczbą w dokumentach i statysty-
kach. Byłaby, gdyby nie zeszyty. Dwa 
cieniutkie zeszyciki znalezione w gru-
zach getta tuż po wyzwoleniu Łodzi, 
a w nich wiersze, pośpieszne zapiski, 
urwane zdania (wszystkie w języku pol-
skim).Tyle zostało po Meli. Niezwykłe 
(świadczące o wielkim talencie, dosko-
nałej orientacji poetyckiej i sprawności 
językowej autorki) świadectwo czterech 
ostatnich lat jej życia. 

[Aneta Kolańczyk]

Co jakiś czas w historii literatury oka-
zuje się, że „rękopisy nie płoną” – doko-
nujemy odkryć po latach, wskrzeszamy. Chyba najbardziej znany 
przypadek to losy  Rękopisu znalezionego w Saragossie. Ale dziś 
o odkryciu z czasów znacznie bliższych. Co nie znaczy, że bliskich.

Wojna – to już tyle lat, wydaje się tak dawno. (...) A jednak cią-
gle może się zdarzyć coś takiego jak książka, którą ostatnio dosta-
łam od Leszka Żulińskiego. „Drzwi otwarte na nicość” Melanii Fogel-

baum są ze mną od niedawna. To 
zbiór wierszy poetki, która z łódz-
kiego getta została wywieziona 
do Auschwitz i tam zginęła. Nigdy 
o niej nie słyszeliście? Ja wcześniej 
też… Ten zbiór to pierwsze pełne 
wydanie znalezionych w ruinach 
rękopisów (w 2004 r. wydano 24 
wiersze). Wszystko to zdarzyło się 
dzięki kilku osobom – pani Zymler-
-Svantesson i Leonowi Kownero-
wi, którzy ocalili brulion, Leszko-
wi Żulińskiemu, który zaopiekował 
się skanami i wreszcie Zygmun-
towi Markowi Piechockiemu, któ-
ry rękopisy odczytał. A nie było to 
wcale proste. Gdy bierzemy książ-
kę do ręki musimy pamiętać, że 
mamy do czynienia z brulionem, 
a nie zapisem gotowym do dru-
ku, zredagowanym. Na szczęście 
edytorzy oparli się pokusie wpro-
wadzania zmian, poprawek, „szli-
fowania” tekstów. Piszę na szczęś-
cie, bo dzięki temu dostajemy tekst 
surowy, ale będący zapisem czasu, 
dokumentem. Świadectwem czasu 
okrutnego, ale zarazem noszącym 
wszelkie cechy utworu literackiego 
wysokiej próby. Myślę, że dodatko-
wym argumentem przemawiają-
cym za pozostawieniem tych wier-
szy bez współczesnej redakcji był 
fakt, że wiedza o ich autorce jest 
zbyt skąpa i nie pozwala przez to 
na snucie przypuszczeń jak mogła-
by przebiegać jej ewentualna pra-
ca nad tekstem.

 [Dorota Ryst]

Kaliskie wierszaria 
– dbajmy 

o Nieobecnych
W cyklu kaliskie wierszaria 

przywracamy pamięć o zmar-
łych twórcach. Wanda  Kar-
czewska, Cezary Abramo-
wicz, Edward Kupiszewski, 
Kazimierz Furman, Konstanty 

i Natalia Gałczyńscy, Władysław Broniewski, Rafał Wojaczek, 
Czesław Miłosz, wreszcie – patronka naszego festiwalu, Wan-
da Karczewska. I wielu wielu innych. Kaliskie wierszariato 
nie tylko spotkania z twórczością Nieobecnych, ale rozmowy 
z ich krewnymi  (jak spotkanie z Marią Broniewską-Pijanow-
ską, córką Władysława Broniewskiego) i przyjaciółmi (rozmowa 
z Lucyną Skompską o ostatnich latach życia Wandy Karczewskiej), 
badaczami twórczości (np. spotkania prof. Stanisława Beresia 
poświęcone Rafałowi Wojaczkowi i Czesławowi Miłoszowi, Tade-
usza Olszewskiego – Emilowi Zegadłowiczowi, Karola Samsela – 
Wandzie Karczewskiej)

Marian Cezary Abramowicz to pisarz i poeta raczej nie znany 
szerszemu odbiorcy nawet tu, w Kaliszu, stąd pomysł, by w czerwcu 
2012 roku, w 15 rocznicę śmierci poety spotkać się, poczytać jego 
wiersze, powspominać. 

Ktoś powied ział: „Prawie przepraszał, że żył.” Wspomnień zacho-
wało się wiele. Razem składają się na baśń o życiu cichym, spo-
kojnym, bogobojnym, pogodnym. Jej bohaterem jest poeta 
o posturze wychudzonej, zdolnej do udźwignięcia tylko jednego 
rodzaju broni – liryki. Przy boku rycerza, rok po roku, w mrozie i spie-
kocie wiernie kroczy najsłodsza przyjaciółka – śmierć. Gdy choć tro-
chę pozna się dzieje życia Mariana Cezarego Abramowicza (1934–
1997), myśli samowolnie biegną ku św. Franciszkowi z Asyżu. Jak 
w przypadku wielu innych biogramów osób, które z szumu drzew 
i spojrzenia zwierząt uczyły się więcej niż z niejednej księgi, to sko-
jarzenie wydaje się najtrafniejsze. Zmieniają się miejsca działania 
łaski, zasada pozostaje ta sama: od czasu do czasu wśród nas poja-
wia się człowiek pełen pokory wobec każdego stworzenia i odwiecz-
nego porządku świata. W swoim szkicu o poecie i prozaiku Maria-
nie Cezarym Abramowiczu sprzed kilku lat, zmieszczonym w tomie 
„Wieczna narzeczona” (Toruń 2003), Aneta Kolańczyk, napisała 
o biedaczynie z Białej Królikowskiej. I tak niech zostanie. W 15. rocz-
nicę śmierci Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka wspo-
minało w Kaliszu liryka, który na łąkach i w puszczy, w łacińskich 
nazwach kwiatów i nędzy ludzi potrafił zobaczyć raj. Pomiędzy 
W leśniczówce w Białej Królikowskiej w gminie Gizałki w powie-
cie pleszewskim, „w małym, drewnianym domku z ogródkiem”, 
Abramowicz spędził najwięcej swojego ziemskiego czasu. Bardzo 
wcześnie osierocony przez oboje rodziców, od lat młodości chory 
na gruźlicę płuc był częstym pacjentem szpitali i rekonwalescentem 
leśnych sanatoriów. Na liście jego leczniczych pobytów znalazły 
się m.in. słynne Sokołowsko (przed wojną Goerbersdorf nazywa-
ne śląskim Davos), podkaliska Wolica i „Staszycówka” w Ludwiko-
wie. Melancholijny portret tej ostatniej miejscowości autor nakreślił 
w „Listach pod klepsydrą” (Poznań 2000): Sielska to stacyjka, tak 
jakby często nie bywała ostatnią stacją wielu ludzi. Ktoś przyjeżdża, 
wysiada, rozgląda się, wdrapuje się na sanatoryjną „czarodziejską 
górę” pełen nadziei i wyjeżdża stąd, ale już inna drogą, by ni wrócić 
tu nigdy. Wyjeżdża w trumnie. Coś, jakaś metafizyczna nuta grała 
w nim od dzieciństwa. Zdolny uczeń, nagrodzony stypendium PAX-u, 
ukończył warszawskie Liceum św. Augustyna. Z maturą wstąpił 
do salezjanów. Po ukończeniu nowicjatu w 1953 r. rozpoczął stu-
dia w Instytucie Filozofii i Psychologii prowadzonym przez zakon-
ników w Woźniakowie koło Kutna. Nauki nie dokończył z powodu 
pogarszającego się stanu zdrowia. Wybrał ciszę i życie w leśniczów-
ce. Leszek Żuliński, poeta i krytyk literacki, zaprzyjaźniony z Łyżką 
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Mleka, podsumuje: – On się nie mieścił w żadnych regułach tego 
jazgotu artystycznego, literackiego, codziennego, jakiego my na 
co dzień już wtedy do- świadczyliśmy. Czarek był kimś innym. On 
miał nietypową biografię. On po pierwsze był tułaczem (…) Tak 
naprawdę Czarek chciał mieć poczucie ładu w tym wielkim świe-
cie, ten ład był koloru zielonego, pachniał żywicą, dźwięczał śpie-
wem ptaków, szeleścił dębowymi liśćmi i chrzęścił pod nogami jak 
igliwie butwiejące jesienią w lasach. 

[Anna Tabaka]

Wanda Karczewska, Edward Kupiszewski i Kazimierz Furman 
mają „swoje festiwale”. Kupiszewiada w Ostrołęce, FurmanKa  
w Gorzowie Wlkp. i nasz Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wan-
dy Karczewskiej w Kaliszu – doczekały się kilku edycji i zazna-
czyły dość wyraźnie na literackiej mapie Polski. 

Wraz z decyzją o wyborze patronki festiwalu, podjęliśmy się 
niejako misji „odzyskania Wandy”. Już na I Festiwalu (listopad 
2011) udało się zebrać zarówno ludzi, którzy pamiętają Wandę 
(Bożena Szal-Truszkowska, Lucyna Skompska), jak i tych, którzy 
razem z nami poczuli, że warto jej pisarstwo na nowo odkryć 
(Leszek Żuliński, Kazimierz Rink i Karol Samsel). Na II Festiwa-
lu dołączyły kolejne głosy o twórczości Wandy – Anna Tabaka, 
Jerzy Suchanek i Karol Maliszewski.  Na II Festiwalu pojawiła się 
pierwsza książka naszego cyklu „Powrót do Karczewskiej”: „Listy 
do Seweryna”. Kolejne to reedycja powieści „Odejście” (wraz  
z  audiobookiem autorstwa Jerzego Szukalskiego) oraz „Spacer 
a alei parkowej” – poetycki testament Karczewskiej. 

Kwerendy, redakcja i komentarze do kolejnych tomów to wiel-
ka praca dra Karola Samsela, pracownika naukowego Uniwersy-
tetu Warszawskiego, członka honorowego Łyżki Mleka, którego 
całkowicie pochłonęły badania twórczości Karczewskiej, i które-
go nazywamy przyszywanym wnukiem Wandy. 

(...) Myślę też o zapomnianej pisarce, Wandzie Karczewskiej, któ-
ra stała się dla kaliskich poetów i ich sympatyków przewodniczką  
w emancypacji tego, co zepchnięte i wykluczone. Próba ponownego 
wrzucenia jej twórczości do obiegu unaoczniła mechanizmy funk-
cjonowania życia literackiego, zbyt machinalnie wykluczające to, 
co w porę nie zostało rozpoznane i wypromowane. (...)

Mój kontakt z „kaliskim fermentem” wiązał się z postacią Wan-
dy Karczewskiej,   brałem udział w Ogólnopolskim Festiwalu Poe-
tyckim jej imienia. Odbyło się już kilka edycji. Co roku wznawia-
na jest kolejna książka tej niesłusznie  zignorowanej przez historię 
literatury kaliszanki, towarzyszą jej nowe  omówienia i dyskusje, 
młodzież recytuje fragmenty utworów albo tworzy spektakle na 
podstawie jej książek. Mnie przypadła przyjemność przeczytania   
i swobodnego zinterpretowania powieści zatytułowanej „Głębokie 
źródła” (wydanej w 1973 roku). Początkowo miało być tylko wypeł-
nienie polonistycznego obowiązku, lecz wkrótce dałem się porwać, 
czując dziwne pokrewieństwo z książką, co wypowiada świat i jed-
nocześnie kontestuje warunki wypowiadania określane przez ste-
reotypy, nawyki i uproszczenia. I na koniec wznosi się ponad te 
warunki, przekracza, przebija się przez uprzykrzoną mgłę i mlasz-
czące błoto. Pełnia ludzkich doświadczeń sprzęgła się niemal ide-
alnie z perfekcją ambitnych poszukiwań artystycznych.

A więc w PRL-u i takie książki pisano. Takie, które swą struktu-
rą mówią dobitnie, że literatura linearna i „poprawna” nie jest  
w stanie sprostać  wewnętrznej szamotaninie i pogmatwaniu 
życia. Żeby dobrze oddać skomplikowaną i w gruncie rzeczy nie-
docieczoną prawdę, a wręcz cały szereg prawd i półprawd, trzeba 
rzucić na szalę wszystko, łącznie z ryzykiem niezrozumienia sza-
leńczej gry przeprowadzanej w onirycznej gorączce. Bo to dzieło  
z kategorii tych, co się otwierają i zaraz zamykają. Ufają literatu-
rze i możliwości porozumienia, a jednocześnie porządkowi takiej  
komunikacji zaprzeczają. Na oczach czytelnika trwa neurotycz-
ny proces odsłaniania wnętrza międzyludzkich powiązań, bada 
się je i naświetla, kawałek po kawałku, i zaraz przysłania, zaciem-
nia, jakby podważając sens całej procedury. Szkoda, że o Kar-
czewskiej milczą podręczniki – inny kanon podsuwa się nam pod 
nos – i że w swoim czasie tego dzieła nie dojrzał Henryk Bereza,  
i oficjalnie nie uczynił z autorki prekursorki rewolucji artystycznej  
w prozie. Odkrycie tym bardziej cenne, że obecnie żadne wydaw-
nictwo nie przyjęłoby tego do druku, tłumacząc się niemożnością  
wypromowania, sprzedania i osiągnięcia zysku. Dzisiaj Karczewska 
musiałaby wydać książkę za własne pieniądze gdzieś w Garwoli-
nie i nie doczekałaby się przed śmiercią żadnej recenzji (nie tylko  
z powodu wstrętu do układów). 

Odnosi się w związku z tym przykre wrażenie dotyczące obecnej 
sytuacji ambitnej literatury. Czyżby PRL-owski cenzor miał mimo 
wszystko więcej dla niej serca niż dzisiejszy wydawca i piszący na jego 
zlecenie krytyk? Jednak jakiś poziom obowiązywał. Przy okazji walki z 
nieprawomyślnością dostawało się szmirze i tandecie. Mówiąc inaczej, 
w owych mitycznych czasach traktowano literaturę poważnie i ona 
też owej powagi wymagań mogła być pewna; czy nie na tym opiera-
ły się jej pomysłowość, rozmach, finezja, a może nawet geniusz? Tak, 
geniusz. Same wielkie słowa przychodzą na myśl po porównaniu z tym, 
co dzisiaj cedzi się przez marketingowe sito, a następnie grubą, błysz-
czącą warstwą odkłada na księgarskich półkach. Proszę, jakie to para-
doksalne myśli mogą człowiekowi przyjść do głowy na tych prowin-
cjonalnych festiwalach. O jakiej prowincji mowa, o jakim cieniu, skoro  
stoimy w pełnym blasku, będąc gdzieś blisko istotnych, poruszają-
cych do głębi działań? 

[Karol Maliszewski, dwutygdnik.com]

Na stronie internetowej łyżki gromadzimy swoiste miscellanea 
– głosy o Karczewskiej, artykuły, recenzje, eseje, relacje-mate-
riały z paneli dyskusyjnych, koncertów, spektakli, wieczorów 
Wandy, interpretacje utworów pisarki, a także utwory powstałe 
z inspiracji jej twórczością.

Czytania rocznicowe 
W cyklu czytania rocznicowe co 

miesiąc wspominamy zmarłych 
twórców, czytamy ich utwory, pro-
wadzimy także warsztaty literackie 
dla młodzieży w ramach programu 
„z kulturą przeciw wykluczeniu”. 
Warsztatami zajmują się przede 
wszystkim Aneta Kolańczyk i Beata 
Wicenciak, ale i tu możemy liczyć na 
Magdę Krytkowską, Beatę Patrycję 
Klary, Dorotę Ryst, Leszka Żulińskie-
go czy Karola Samsela. Spotkaliśmy 
się już 20 razy w Filii nr 7 Miejskiej 
Biblioteki im. A. Asnyka. Od począt-
ku opiekę nad kolejnymi czytania-
mi sprawuje żeńskie trio w skła-
dzie: Maria Florczak, Aneta Lipińska 
i Stefania Wodzińska. Ale ten cykl 
jest szczególny: na pomysł czytań 
wpadła Beata Patrycja Klary, zara-
ziła swoją ideą koleżanki i kolegów 
po piórze z wielu miast w Polsce  
i na świecie. I tak od ponad dwóch 
lat w wyznaczonym dniu, o wyzna-
czonej godzinie wielbiciele litera-
tury spotykają się, by czytać. Czyta-
ją nie tylko tych znanych (Norwid, 
Iwaszkiewicz, Świrszczyńska czy 
Poświatowska), ale i tych, którzy ist-
nieją na obrzeżach literatury, nie-
znani albo zapomniani: Ratoń, Bru-
no-Milczewski, Babiński, Furman. 

Bardzo prosty pomysł, a jaki pięk-
ny! I łatwy do realizacji. W zale-
wie kultury masowej – na wagę 
złota. Pomysłodawczyni Beata  
Patrycja Klary zachęca do czytania. 
To nic nie kosztuje. Czytać można  
w bibliotekach, domach kultury, 
pubach, kawiarniach, szkołach, na dworcach, na skwerach, na 
strychach, przy pomnikach – wszędzie. A co najważniejsze – czy-
tać może każdy! 

[Leszek Żuliński]

Konkursowo
Przeprowadziliśmy 14 konkursów literackich, dbając nie tyl-

ko o godne uwagi nagrody, ale i o profesjonalne jury. I tak np.  
w jury Kaliskiego Konkursu Recytatorskiego w 100-lecie urodzin 
W. Karczewskiej zasiadała Maria Broniewska-Pijanowska, aktor-
ka filmowa i teatralna, córka Władysława Broniewskiego, w jury 
III Kaliskiego Konkursu Literackiego Na Jednej Ziemi – Bożena 
Umińska-Keff, poetka, eseistka, badaczka literatury w Żydowskim 
Instytucie Historycznym im. E. Ringelbluma, w Jury Konkursu Fil-
mowego Dla Młodzieży Na Clip Do Wiersza kaliskiego – prezenter 
telewizyjny, Wojciech Pijanowski. W jury Turnieju Jednego Wiersza 
im. Wandy Karczewskiej za każdym razem zasiada laureat Turnieju  
z poprzedniego roku wraz z głównymi gośćmi festiwalu. Byli więc 
jurorami m.in. Wojciech Kass, Mirka Szychowiak, Jerzy Suchanek, 
Tadeusz Olszewski – a w 2015 Janusz Drzewucki i Radosław Wiś-
niewski. W Turnieju organizowanym niejako „przy” Festiwalu im. 
Wandy Karczewskiej oprócz nagród finansowych wręczamy zwy-
cięzcy statuetkę – niepowtarzalną, co rok projektowaną i wyko-
nywaną przez kaliskiego artystę, Włodzimierza Ćwira. Marzy nam 
się, że z czasem stanie się ona w środowisku literackim cenną  
i pożądaną nagrodą. Na ile to zmienne jury turniejowe pozwala 
na docenienie różnych, odległych dykcji – świadczy lista zdobyw-
ców statuetek: Karol Samsel (2011), Beata Patrycja Klary (2012), 
Barbara Janas-Dudek (2013), Andrzej Szaflicki (2014)

Z rekordowym odzewem spotkał się Kaliski Konkurs na Utwór 
Literacki dla Dzieci, na który napłynęło 1049 prac z Polski, a tak-
że m.in. ze Szwecji, Belgii, Holandii, Niemiec, Irlandii, Francji, 
Kanady i Australii. 

Wykłady, prelekcje, dyskusje
Zorganizowaliśmy ponad 30 prelekcji, wykładów i dyskusji  

z udziałem znawców literatury, historii i historii literatury, a także 
regionalistów; naszymi gośćmi byli m.in. Stanisław Bereś, Karol 
Samsel, Karol Maliszewski, Wojciech Kass czy Leszek Żuliński. 

Jeśli o literaturze w Kaliszu i Kalisz w literaturze – trudno o cie-
kawszy i cenniejszy głos niż Aneta Kolańczyk, której „kaliską gorącz-
kę” najlepiej opisać jej własnymi słowami: Mieszkam w Kaliszu, mie-
ście moich przodków, które przez lata kształtowali Żydzi i Rosjanie. 
Może z tego powodu stoję między światami i z takim samym zachwy-
tem chłonę judaizm i prawosławie. Może z tego powodu również 
mentalnie czuję się dziewiętnastowieczna. Nie pasuję do dzisiaj, więc 
chętniej patrzę za siebie i tam szukam swojego miejsca. Kolejnym 
łyżkowym skarbem, niezastąpioną specjalistką od historii Kalisza, 
jest Anna Tabaka – dziennikarka, absolwentka historii sztuki, regio-
nalistka, autorka niezliczonej ilości artykułów popularyzujących 
historię Kalisza i regionu. Poproszona o biogram, odpisała: Naji-
stotniejszy dla mojej biografii jest fakt, że urodziłam się poza czasem. 
Im dłużej żyję, tym świadomiej godzę się na ten los. Nie wiem, czy to 
błąd natury czy dar. Konsekwencje bywają okrutne lub zabawne. Bo 

nie nadążam ani za rówieśnikami (bo nie chcę), ani za tymi, co za 
mną (bo to niemożliwe). Właśnie dlatego wielu rzeczy nie rozumiem  
i ciągle się dziwię. Jeśli usłyszę ciekawą historię, to muszą ją opisać. Tak 
zostałam zaprogramowana. Holderlin pisał coś o promieniu światła  
w chwili narodzin (pamiętam z „Madame” Libery) i ja się z nim zga-
dzam. Nic więcej nie mam na swoją obronę.

Sztuki wizualne
Za nami 12 wystaw artystów malarzy, grafików i fotografików. 

Zaczęło się od Ogólnopolskiej Konferencji o Ekfrazie w Gołucho-
wie w maju 2011 r. i (pomiędzy wykładami i poezją) – prezenta-
cją prac Andrzeja Sznejweisa (który wraca po 5 latach wystawą 
pt. „Zamiast wierszy” na V Festiwalu), a przerodziło w regularne 
wystawy i rozmowy z artystami w kolejnych edycjach festiwalu. 
Pokazaliśmy obrazy m.in. Andrzeja Olczyka, Sary Filipiak czy Lucy-
ny Kaczmarkiewicz, fotografie Majki Kuczary, ceramikę Edyty Fiet-
kiewicz – każdą wystawę łączymy z rozmową z artystą i z multi-
medialnym pokazem jego dzieł. Warto odnotować współpracę  
z Rafałem Babczyńskim czy młodziutkimi artystami, Pawłem Baśni-
kiem i Olą Dunaj, którzy zilustrowali wydawane przez Łyżkę książki. 

Szczególnym artystą jest dla nas Krzysztof Schodowski, malarz, 
rysownik i poeta, współautor m.in. książki poetyckiej „Altissimu-
mAbiectum” (2012) stworzonej z Karolem Samselem. Krzysztof 
jest autorem ilustracji do książek serii wydawniczej pt. „Powrót 
do Karczewskiej”.

Teatr
Łyżka Mleka to także teatr. Zaprezentowaliśmy 10 spektakli, 

profesjonalnych (jak „7 źdźbeł, Zibn grozn fun di grozn”, spektakl 
na podst. poezji Arona Suckewera w opracowaniu i wykonaniu 
Adrianny Janoty i Anny Rozenfeld), jak i tworzonych przy zaan-
gażowaniu amatorów, w tym młodzieży (jak spektakl „Powrót 
do Kalińca”, „Wojaczek, Plath” czy „Nazywam się Iben Rasmus-
sen”). Dzięki naszym łyżkowym kolegom, Maciejowi Michal-
skiemu, Włodzimierzowi Garsztce i Jurkowi Szukalskiemu, udają 
się niezwykłe przedsięwzięcia. Przeniesienie listów Wandy Kar-
czewskiej czy jej powieści „Odejście” na scenę przerosłoby nie-
jednego profesjonalistę. 

Jeszcze poważniejsze wyzwanie, czyli spektakl, który wysta-
wiamy w tym roku na festiwalu, to „Nowe Wyzwolenie” wg Sta-
nisława Ignacego Witkiewicza. Wystawienia – siłami amatorów! 
– jednej z najtrudniejszych sztuk Witkacego podjął się Maciej 
Michalski (doktor nauk humanistycznych, absolwent studiów 
na wydziale aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im.  
L. Solskiego w Krakowie, od lat prowadzi teatr „TAM 2” i młodzie-
żowe koło teatralne; autor kilkunastu publikacji z dziedziny kul-
tury; reżyser wielu przedstawień, także w teatrach zawodowych). 

Na papierze
Wydaliśmy ponad 50 arkuszy i pocztówek literackich (jako 

druki ulotne) opracowanych i wykonanych (podobnie jak 
wszystkie plakaty i zaproszenia) przez Tomka Paszka i niżej 
podpisaną oraz 12 książek, o których redakcję i skład dba 
Bogdan Zdanowicz, w tym 5 almanachów podsumowujących 
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kolejne sezony Łyżki, 3 tomy (a także audiobook) w serii 
„Powrót do Karczewskiej” (pod redakcją Karola Samsela, z 
ilustracjami Krzysztofa Schodowskiego) – naszym najważ-
niejszym wydawniczym projekcie przywracającym czytelni-
kom twórczość wybitej pisarki związanej z Kaliszem („Listy do 
Seweryna”, „Odejście” oraz „Spacer w alei parkowej”), 4 książki 
w serii Biblioteka Łyżki Mleka: tom wierszy „Slajdy” Anny Baśnik, 
opowiadania „Rok z poezją” Andrzeja Tylczyńskiego, „Szczenię” 

– zbiór próz Teresy Rudowicz (Ane-
ty Kolańczyk) oraz tomik wierszy 
„Szuflada świętej Anny” Magdy 
Krytkowskiej. Wsparliśmy finanso-
wo i objęliśmy patronatem m.in. 
unikatowy tom erotyków pt. „Wrzo-
sy” Emila Zegadłowicza i zbiór ese-
jów Tadeusza Olszewskiego pt. 
„Między przełomami. O literatu-
rze ostatniej dekady PRL-u”, obie 
książki wydane przez warszawski 
Anagram. 

Pomagamy
Regularnie organizujemy i włą-

czamy się w akcje charytatywne 
wspierające potrzebujących. Tra-
dycja dość poważna, zważywszy, 
że taka akcja towarzyszyła pierw-
szej imprezie Łyżki Mleka, w 2010 
r. – wieczorowi „Tango”. W kolejnych 
latach organizowaliśmy „Kolędo-
wanie na rzecz Domu Życia”, „czy-
tanie dla Piotra Mierzwy”, „czyta-
nie dla Romka Knappa”, „czytanie 
dla Kubusia” i in. Zawsze udaje się 
zebrać trochę pieniędzy, czasem to 
znaczne kwoty, czasem symbolicz-
nie, jednak nawet wtedy dzieje się 
coś ważnego, coś ponad finanso-
wym wymiarem. 

Patronujemy
Obejmujemy patronatem oraz 

występujemy jako partner wielu 
działań, m.in. ogólnopolskiej „Gru-
py Literycznej na Kreche” (rozda-
jemy „krechowe” pocztówki i prze-
prowadzamy literacko-plastyczne 
warsztaty z młodzieżą, zakończo-
ne wydrukiem ich „antywalentynko-

wych” kartek). Wspieramy pokazy mody młodego projektanta, 
Luisa Bukovsky’ego (Patryka Marciniaka), od 2 lat patronujemy 
autorskiemu programowi pt. „z kulturą przeciw wykluczeniu”, 
realizowanemu przez członkinie stowarzyszenia w Zespole Szkół 
Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. W ramach tego progra-
my odbyło się juz kilkadziesiąt wydarzeń – od wyjść na wysta-
wy do BWA, przez warsztaty, po udział młodzieży w Międzyna-
rodowym Festiwalu Teatrów Ulicznych La Strada.

GŁOSY PRZYJACIÓŁ
Przyjazne miejsce z bardzo pozytywnym klimatem

Łyżkę Mleka znam jeszcze z czasu, kiedy... wcale ich nie było. 
Byli ludzie, ale nie było stowarzyszenia, festiwalu, prac badaw-
czych poświęconych Wandzie Karczewskiej i Kaliszowi. Byli jed-
nak, jak wspomniałem, ludzie, którzy zdradzali objawy szczegól-
nej aktywności. Najpierw była to dobra poezja, potem nieśmiałe 
próby organizacji imprez, w końcu duże wydarzenie  połączo-
ne z całoroczną aktywnością. Jest to w moim przekonaniu naj-
ciekawsze zjawisko w tej części Polski, do tego ulokowane w 
centrum potężnego trójkąta Poznań – Łódź – Wrocław. Jak się 
okazuje, między tymi trzema ośrodkami, mającymi decydujący 
wpływ na polską współczesność poetycką, udało się zmieścić 
zjawisko niezależne, alternatywne, niepodobne do innych. Jeśli 
dodać, że skala i rozmach działań niewiele ustępują wymienio-
nej trójce, zaczyna się rysować pełny obraz. 

To było bardziej oficjalnie, a prywatnie: to bardzo przyjazne 
miejsce z bardzo pozytywnym klimatem. Niech będzie – mikro-
klimatem, jeśli wziąć pod uwagę jego nietypowość. Bardzo lubię 
tam jeździć i z przyjemnością przyglądam się ewolucji zjawi-
ska. Tegoroczny festiwal jest wciąż przed nami, więc kto może 
– niech przekona się sam.

Sławomir Patek

Potoczyło się jak lawina

Dla mnie aktywność Łyżki Mleka jest ewenementem. Zaczę-
ło się wszystko kilka lat temu w Gołuchowie – Wieczorem Tan-
go. A potem potoczyło się jak lawina. Kalisz miał swoją ciekawą 
tradycję literacką, a w naszych czasach – swoich poetów. Nie 
był więc pustynią, jednak nie był też „metropolią literacką”. Czy 
teraz jest? Owszem, na mapie obecnych eventów literackich stał 
się ważnym punktem, przyciągającym twórców z całej Polski.

Koronna impreza, zainicjowana przez Łyżkę Mleka, czyli Festi-
wal Poetycki im. Wandy Karczewskiej, ma świetną markę, dobrą 
aurę i solidny poziom. Moim zdaniem jest w ścisłej czołówce 
tego typu imprez. Ale kiedy co roku wracamy z festiwalu do 
swoich miast, życie literackie w Kaliszu nie gaśnie. Jesteśmy tam 
zapraszani na indywidualne spotkania autorskie, a prezentacje 
kaliskich autorów są tu oczywistością. Czyli życie literackie nie 
dzieje tam się od święta, tylko na co dzień. A do ogólnopolskie-
go życia literackiego zostały z Kalisza „wyeksportowane” co naj-
mniej dwie znane już świetnie poetki – Iza Fietkiewicz-Paszek 

i Teresa Rudowicz. Będące zresztą liderkami tego wszystkiego, 
co powyżej.

Ja niemal zadomowiłem się w Kaliszu. Jeżdżę tam z ochotą i 
uniesieniem, bo to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Z 
duszą i aurą. O fascynującej historii. I zdecydowanie wolę kali-
ski łyk mleka niż kieliszek wódki. Zostałem zresztą „honorowym 
członkiem” Łyżki i od tamtej pory staram się sprostać po raz 
pierwszy w życiu słowom noblesse oblige…

Leszek Żuliński

Utopiona w łyżce mleka 

Trzy lata temu zostałam zaproszona do Muzeum Władysława 
Broniewskiego w Warszawie na wieczór autorski dwóch poe-
tek – Barbary Janas-Dudek i Teresy Rudowicz. Nic nie wiedzia-
łam o tych poetkach, nie wiedziałam, że istnieje Stowarzysze-
nie Łyżka Mleka. Z zainteresowaniem przyglądałam się młodym, 
miłym kobietom.

Zaczęły czytać swoje wiersze, najpierw Teresa, po niej Basia. 
Słuchałam z uwagą. Podobały mi się. Pomyślałam, że chciałabym 
Panie bliżej poznać. Po udanym wieczorze podeszłam do nich. 
Dowiedziałam się, że w Kaliszu będzie Festiwal Poezji, zapyta-
łam więc, czy mnie zaproszą. I stało się. Zaprosiły!

Nie jestem poetką, jestem tylko osłuchana z poezją z racji moje-
go zawodu (aktorka) i ojczyma Władysława Broniewskiego. Poje-
chałam do Kalisza. Tam dowiedziałam się o Łyżce Mleka. Pozna-
łam wielu przemiłych ludzi, dowiedziałam się także, że Teresa 
Rudowicz to pseudonim artystyczny Anety Kolańczyk. Popro-
szono mnie, abym opowiedziała o Władysławie Broniewskim. 

Od tego czasu Kalisz stał się dla mnie miejscem, do którego 
wracam co roku na Festiwal Poezji. Zawsze jest dla mnie wielką 
radością spotkanie z przyjaciółmi (chyba mogę tak powiedzieć). 
Zostałam utopiona w łyżce mleka i jest mi z tym bardzo dobrze.

Kochani, życzę powodzenia
Maria Broniewska-Pijanowska

Kalisz zakwita w listopadzie

Wanda Karczewska, pisarka za życia niedoceniana, a wkrótce 
po śmierci niemal całkowicie zapomniana, zapewne nie przy-
puszczała, że jej twórczość doczeka prawdziwego renesansu i 
że stanie się to za sprawą dwóch poetek z Kalisza, miasta dzie-
ciństwa i wczesnej młodości autorki „Odejścia”.

W 2011 roku kaliskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka 
Mleka zorganizowało I Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy 

Karczewskiej. (...) kameralne z początku przedsięwzięcie szybko 
przekształciło się w rzeczywiście ogólnopolskie święto poezji, 
którego program z roku na rok stawał się pełniejszy i bogatszy, 
dalece wykraczając poza zwyczajowe ramy podobnych imprez. 
W Kaliszu bowiem nie tylko wygłasza się referaty o poezji, nie 
tylko czyta się i recytuje wiersze. Na równych z poezją prawach 
„dzieją się” tu wydarzenia teatralne, których opiekunem, dobrym 
duchem i twórcą jest Jerzy Szukalski. Programu dopełniają kon-
certy oraz wystawy malarstwa czy też fotografii artystycznej.

Dla mnie festiwal kaliski ma szczególny, osobisty wymiar. Od 
wielu, wielu lat zajmuję się twórczością Emila Zegadłowicza. W 
2013 roku przygotowałem do druku zbiór Zegadłowiczowskich 
erotyków „Wrzosy”, książki o tyle niezwykłej, że po raz pierwszy 
wydanej w roku 1935 w bibliofilskim nakładzie pięciu egzempla-
rzy z zastrzeżeniem, iż może ona być udostępniona szerokiej pub-
liczności dopiero po upływie pięćdziesięciu lat. Na współczesną 
edycję „Wrzosów” namówiłem wydawnictwo Anagram. Ale zgoda 
wydawcy to nie wszystko. Potrzebne były środki finansowe. Proś-
bę o wsparcie skierowałem do kilku ewentualnych sponsorów. 
Odpowiedziała tylko Łyżka Mleka. Wkrótce potem Aneta Kolań-
czyk i Iza Fietkiewicz-Paszek pojawiły się w moim warszawskim 
mieszkaniu, żeby uzgodnić zasady współpracy. Miało być kon-
kretnie, krótko i oficjalnie. Owszem, było konkretnie, ale szyb-
ko przestało być oficjalnie. Niespodziewanie zadziała niezwy-
kła chemia. Po kilkugodzinnej rozmowie rozstawaliśmy się jak 
starzy przyjaciele. Kilka miesięcy później przyjechałem do Kali-
sza z gotowymi „Wrzosami” i świeżo wydanym tomikiem włas-
nych wierszy „Owoc tarniny”. Tak więc na III Festiwalu im. Wan-
dy Karczewskiej erotyki Zegadłowicza narodziły się po raz drugi.

Wkrótce potem po raz kolejny doświadczyliśmy – ja i wydaw-
nictwo Anagram – pomocy ze strony Łyżki Mleka. Dotacja sto-
warzyszenia umożliwiła bowiem wydanie mojej książki krytycz-
nej „Między przełomami. O literaturze ostatniej dekady PRL-u”. 
Zaprezentuję ją na tegorocznym festiwalu. Przywiozę do Kali-
sza również swoje „Daty i blizny” – tomik, który ukazał się na 
początku października br. Fakt, iż będzie miał on swoją premie-
rę na jubileuszowym, V Festiwalu im. Wandy Karczewskiej, trak-
tuję jako istotne wyróżnienie. Kalisz bowiem stał się ważnym i 
wysoko cenionym punktem na mapie polskiej poezji. (...) Dzię-
kuję także w imieniu tych wszystkich poetów, którzy od pięciu 
lat, coraz liczniej i z coraz większą radością przyjeżdżają do sta-
rego grodu nad Prosną, by na kilka listopadowych dni zmienić 
prozaiczną codzienność w barwną paletę wierszy.

Tadeusz Olszewski

Z innymi
Jak wielkim kapitałem są dobre relacje z ludźmi tworzącymi 

instytucje o podobnych celach, nie trzeba nikogo w świecie kla-
strów i konsorcjów przekonywać. Od początku współpracujemy z 
instytucjami kultury (Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Zamek w 
Gołuchowie czy Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w 
Kaliszu), z pokrewnymi organizacjami (jak Stowarzyszenie Salon 
Literacki z siedzibą w Warszawie, Port Literacki w Chorzowie czy 
Zaułek Wydawniczy Pomyłka w Szczecinie) oraz ze środowiskami 
artystycznymi w innych miastach. Organizujemy prezentacje „w 
terenie” (m.in. w Warszawie, Sieradzu, Warcie, Liskowie, Koźmin-
ku), bierzemy także udział zarówno w imprezach kaliskich (Festi-
wal Smaków, Święto ulicy Niecałej i in.), jak i „wyjazdowych” (Świę-
to Saskiej Kępy czy prezentacja „Listów do Seweryna” w Muzeum 
Literatury w Warszawie). Współpracujemy z Elżbietą Piszczoro-
wicz-Mondrą, twórczynią projektu pt. Wirtualne Muzeum Rodziny 
Wiłkomirskich „KALISZ WIŁKOMIRSKICH”. Jesteśmy jako stowarzy-
szenie sygnatariuszami listu intencyjnego o podjęciu wspólnego 
przedsięwzięcia mającego na celu zachowanie dziedzictwa naro-
dowego tej niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodziny. 

Stowarzyszenie stara się być widoczne poza „własnym podwór-
kiem”. I słyszalne. Trzy audycje w programie Joanny Sikorzanki 
w Radiu Łódź czy audycja w Programie Drugim Polskiego Radia 
pozwoliły nam na moment zaistnieć w eterze. O stałą obecność 
stowarzyszenia na falach kaliskiego Radia Centrum skutecznie 
dba niezawodna Beata Wicenciak. Zapowiedzi większych imprez 
pojawiają się dzięki Danusi Synkiewicz w Radiu Merkury.

Festiwale
Stworzyliśmy kilka dużych ogólnopolskich imprez, w tym 

wspomnianą Ogólnopolską Konferencję o Ekfrazie czy Festiwal 
Działań Artystycznych im. Marii Konopnickiej, a przede wszyst-
kim Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy. Karczewskiej, 
który ma w tym roku piątą edycję i rozrósł się do trzydniowego 
święta literatury, sztuk plastycznych, muzyki i teatru. 

Ale o tych imprezach, szczególnie o naszym corocznym listo-
padowym święcie sztuki, należałoby napisać osobny artykuł.

Izabela Fietkiewicz-Paszek

12 października 2015 r.
 
PS. Oprócz wyrazów wdzięczności dla wymienionych wyżej 

z nazwiska chciałabym szczególnie mocno podziękować kilku 
członkiniom i członkom stowarzyszenia: Edycie Fietkiewicz, 
Antoniemu Kolańczykowi, Annie Ordon, Nince Radomskiej, 
Cezarowi Sikorskiemu, Danusi Szukalskiej i naszej Prezes 
– Beacie Dąbrowskiej. Oraz wszystkim gościom i przyjacio-
łom, którzy nas wspierają. Bez Was nie byłoby tych 5 lat.
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Sławomir Majewski

Słowo „względność” zaniepokoiło audytorium. To było nie-
bezpieczne słowo. Nikt nie wiedział dokładnie, co oznacza, 
ale każdy czuł, że podważa ustalone pojęcia i autorytety. 

Stefan Themerson, Wykład Profesora Mmaa

Danusi

Anna nie wyglądała na swoje czterdzieści cztery lata. 
Najwyżej na trzydzieści kilka. Szczupła. o zgrabnej drob-
nej figurce Azjatki, podobała się mężczyznom. Nawet dużo 
młodszym. Wiedziała o tym. Schlebiało jej to, podnosząc 
na duchu. Na co dzień była zakompleksioną introwertycz-
ką, przy obcych udającą pozorną pewność siebie. Unika-
ła ciągnących się w nieskończoność dorocznych spotkań 
w stolicy, na które przylatywały grube ryby z Centrali, traktu-
jący je jak okazję do darmowych wczasów i wyżerki. Męczyły 
ją wielogodzinne konferencje, na których szefowie poszcze-
gólnych placówek składali sprawozdania a potem roztrzą-
sano cele i zadania Misji. Nie było tajemnicą, że każdego 
wieczora większość delegatów ruszała na miasto w poszu-
kiwaniu alkoholu i kolorowych dziwek. David z westchnie-
niem skomentował jej zarzuty

– Takie jest życie, kochanie...
Nie lubiła też rytualnych, niedzielnych kolacji z szefem 

Misji, doktorem Paulem i jego żoną. Beztroski śmiech Carli 
i jej ostentacyjne kokietowanie każdego faceta wzbudzały 
w niej niechęć. Czy była zazdrosna o tę brunetkę z piersiami 
rozsadzającymi dekolt? Przyznawała że tak, jest zazdros-
na. I nie chodziło o to, że tamta mogłaby podrywać Davida, 
nie. W stosunku do Davida, Carla zawsze była lekko zdy-
stansowana. Zazdrościła Carli swobodnego zachowania, 
niewymuszonego głośnego śmiechu, powodzenia u nielicz-
nych Białych, którzy od czasu do czasu pojawiali się w Misji 
a nawet o powodzenie u Indian, ostentacyjnie taksujących 
jej długie nogi i zgrabny tyłek.

– Kochanie, nie sądzisz, że Carla zachowuje się trochę 
wyzywająco?

– No cóż... Jest młoda, śliczna, tryska energią a Paul... 
Paul ma już swoje lata. Tak jak ja, kochanie. Roześmiał się 
nerwowo. Dziewczynie się nudzi, no a tutaj nie ma towa-
rzystwa w swoim wieku, nie pójdzie na zakupy, do kina czy 
teatru, nie potańczy, no bo gdzie i z kim? Ale przede wszyst-
kim, nie ma towarzystwa w swoim wieku. A cała ta jej kokie-
teria... Lekceważąco machnął ręką. Nudzi się, to wszystko.

Nuda. To akurat doskonale rozumiała. Jej też doskwie-
rał blisko dwuletni pobyt w tej wilgotnej, odciętej od świata 
dziurze pośrodku dżungli. Udała beztroski ton.

– Nie sądzisz że najwyższy czas wracać do cywilizacji?
Odwrócił się i zaczął energicznie przerzucać dokumen-

ty leżące na biurku.
– Ależ tak, kochanie, oczywiście że tak. Nawet rozmawia-

łem o tym z Konradem...
– Rozmawiałeś? Kiedy? 
– Nie dalej jak kilka dni temu.
– I co powiedział?
– No cóż, on... Mówi, że Centrala prosi o trochę 

cierpliwości.
– Trochę czyli ile?
Mój boże, żeby mógł jej ot tak, po prostu, wyznać praw-

dę! Wtedy, kiedy wszystko się im waliło, podpisał umowę na 
trzy a nie dwa lata. Nie mógł odmówić. Albo trzy lata albo 
nici z wyjazdu. Po śmierci Zuzanny, gdy wydawało się że 
ich małżeństwo się rozleci, wyjazd był jedynym ratunkiem. 
Ile razy mu dziękowała, że tu przyjechali, że jej nie rzucił, 
nie znalazł sobie innej.

– Miałeś rację z tym wyjazdem. To był wspaniały pomysł. 
Gdyby nie to, dzisiaj na pewno nie bylibyśmy razem. 
Byłam nieznośna, wiem. Jestem ci wdzięczna, że okaza-
łeś mi tyle cierpliwości i zrozumienia. I... miłości. Mówienie 
o uczuciach przychodziło jej z trudem. Od pogrzebu cór-
ki popadała w coraz głębszy obłęd. Żeby wytrzymać jej 
wariactwa, zaczął po kryjomu pić. To jej żenujące chodze-
nie do wróżek. Czy możesz przywołać moją małą dziew-
czynkę? Dewotyzm. Ołtarzyk z fotografią córki otoczony 
gromnicami; modliła się przed nim bezustannie. I kościół 
kilka razy dziennie. Czasami wstawała w nocy narzuca-
jąc płaszcz na koszulę nocną. Po paru godzinach odnaj-
dywał ją na lodowatej posadzce leżącą krzyżem przed 
ołtarzem. Był cierpliwy.

– Wracajmy do domu, kochanie.
Stefan zaproponował swoją klinikę.
– Nie mogę jej zamknąć, rozumiesz? To nie wchodzi 

w rachubę.
– Doskonale rozumiem, ale musisz jej pomóc. W tym sta-

nie może sobie zrobić krzywdę. Sobie albo komuś. Nawet 
tobie.

– Pomóc, pomogę. Ale nie zamknę. Był nieugięty. 
Stefan zapisywał leki, ona zażywała a mimo tego, jej cho-

roba się pogłębiała.

– T r o c h ę cierpliwości, czyli...? Powtórzyła, bo zatopio-
ny we wspomnieniach nie dosłyszał pytania. Pomyślał, że 
w obecnej sytuacji ukrywanie prawdy jest bez sensu. Opo-
wiedział jak było i dodał.

– No więc, jeszcze rok, kochanie. I te cztery miesiące, 
brakujące do pełnych dwu lat. Nie mogłem odmówić. Oni 
wtedy poszli mi... poszli nam na rękę, więc...

– C a ł y rok? 
Nie, nie była oburzona. Wiedział o tym. Poczuła gorycz 

zawodu.
Prawda, która miała ich wyzwolić, niczego nie zmieni-

ła, więc obiad zjedli tak jak zwykle, w nastroju uprzejmie 
obojętnym. Kiedy poszedł na dyżur, Anna włączyła mag-
netofon puszczając nagrania Presleya. Nalała do szklanki 
ginu, potem toniku, wrzuciła parę kostek lodu i zasłuchana 
w Love Me Tender usiadła w bujaku na werandzie. Jesz-
cze cały rok tutaj... Patrzy na ociekającą wilgocią nierucho-
mą ścianę pnączy i ciemnozielonych skórzastych liści, na 
bungalowy lekarzy, identyczne z ich bungalowem, na szpi-
tal, szkołę i rozjazgotane Indianki sprawiające ryby w rze-
ce. Wypiła łyk, potem drugi, zapaliła papierosa. Zobaczy-
ła gondole w Wenecji, tłumy na Praterze, Champs Elysse 
i Trafalgar Square. Piętrowe autobusy, kawiarenki pach-
nące rogalikami z cytrynowym lukrem, boutiki z sukienka-
mi, mężczyzn w szykownych garniturach pachnący Aspen. 
Zobaczyła Aspen. Śnieg, jodły, szczyty, kobiety w zgrab-
nych narciarskich kostiumach. Przypomina sobie słowa, 
które po przyjeździe tyle razy mówiła Davidowi – Miałeś 
rację z tym wyjazdem. Gdyby nie to, dziś na pewno nie 
bylibyśmy razem.

Wtedy naprawdę była szczera. Ale czas jej pokuty daw-
no się skończył. Jest zdrowa, absolutnie zdrowa i nie grozi 
jej remisja. Zuzanna... Cóż, trzeba było przyjąć ten krzyż. 
Upaść, żeby móc się podnieść. Ale nie każda droga krzyżo-
wa musi skończyć się Golgotą. Niektórym wystarczy opuś-
cić Jeruzalem, uciec. Uciec, żeby móc wrócić. Ale jeszcze 
cały rok? Z drugiej strony, czy nie jestem mu czegoś winna, 
nie mam żadnych zobowiązań? A gdyby wtedy powiedział 
prawdę, to co, odmówiłabyś? Jasne, odmówiłabym i skoń-
czyła z głową w piekarniku jak Sylwia Plath albo pod kołami 
pociągu, jak tandetna Karenina. Mój boże, ale rok i czte-
ry miesiące, to prawie... pięćset dni! Ile to beznadziejnych 
kolacyjek z Paulem i jego żoną? Ile spotkań w towarzystwie 
tych bubków z Centrali, po kryjomu pijących z piersiówek 
i obmacujących dziewczyny? Jak wtedy ten Gordon... Och 
nie, daj spokój! I co on sobie właściwie myślał? Przyjęła 
zmieszane przeprosiny, ale z poczucia zażenowania nie 
wspomniała Davidowi o tym incydencie. Z poczucia zaże-
nowania? Tylko z poczucia zażenowania? Jeszcze tam-
tej nocy miała sen, w którym pozwoliła Gordonowi nie tyl-
ko na obmacywanki. Nawet teraz czuje jego gorące palce 
wpełzające... Tak, we śnie pozwoliła mu na więcej. Na 
o wiele więcej. Na wszystko. Pięćset dni... Ile to nocy bez 
seksu? Tyle samo. Westchnęła, dopiła drinka, postawiła 
szklankę na tacy pośrodku stołu, machinalne poprawiając 
strelizie w wazonie. To nie jego wina że już się nie kocha-
my, to ja nie chciałam. A kiedy w końcu zaczęłam chcieć, 
on... Przestał mnie kochać? Nie, to chyba nie tak, po pro-
stu chyba go już nie pociągam. A z resztą, kto go tam wie? 
Popatrzyła na dżunglę. Ta noc kilka tygodni temu. Tak jak 
tubylcy, oni też rozpalili ognisko i śmiejąc się wspominali 
wydarzenia ostatnich lat. Indianie w swojej wiosce śpiewa-
li rytmicznie, tańcząc do wtóru piszczałek i bębnów. Piła 
wino, rozmawiała o wykrojach sukienek z Emilią, przeło-
żoną pielęgniarek i tedy zobaczyła Davida znikającego na 
ścieżce prowadzącej do indiańskiej osady. To było wbrew 
umowie, którą zawarli z kacykiem i starszyzną. Nie mogła 
uwierzyć, że David łamie zakaz, przecież mogła się polać 
krew! Indianie, na co dzień uprzejmi i przyjaźni, po alko-
holu stawali się wojowniczy i nieobliczalni. Wejście na ich 
teren to wypowiedzenie wojny, czy David był aż tak pija-
ny że tego nie rozumiał? Wszyscy sporo wypili, ale on 
zawsze miał bardzo mocną głowę, więc... Poszła za nim, 
to prawda, ale nie po to żeby go szpiegować, o nie, do 
czegoś takiego nie byłaby zdolna, chciała tylko zapobiec 
możliwym konsekwencjom. Słyszała przed sobą jego kroki 
depczące wyschłe liście, potem szelest ustał a gdy cicho 
podeszła bliżej, w świetle księżyca zobaczyła go w obję-
ciach nagiej Indianki. To była ta mała La Mariposa jak ją 
nazywali pracownicy Misji a którą tubylcy wołali po prostu 
Putita. Patrzyła jak się całują żarłocznie, po zwierzęcemu, 
spleceni w mocnym uścisku. 

Dziewczyna zaczęła rozpinać guziki jego koszuli, ale 
przytrzymał jej ręce mówiąc stanowcze nie! Potem sta-
li nieruchomo szepcząc słowa, których nie dosłyszała. 
Uciekła bezszelestnie. W co on się wdał, do cholery, 
w romans? Mój Boże, romans wykształconego Białego, 
z prymitywną Indiańską dziwką, która w dodatku może być 
jego wnuczką? Spał z nią wcześniej, na pewno! Nie, to 

niemożliwe, dowiedziałabym się o tym. Przed indiańską 
służbą nic się nie ukryje. Ale jak się umówili, bo przecież 
musieli się jakoś umówić, przecież czekała na niego na 
ścieżce a on wstał i szedł prosto w jej objęcia, więc jak? 
Mają wspólnika albo wspólniczkę? Któraś pielęgniarka? 
Inez? Nie, na pewno nie. I dlaczego nie pozwolił jej roz-
piąć koszuli? Dlaczego nie rzucił jej na liście i nie wszedł 
w nią z namiętnością, jakiej dla mnie nie miał od lat? Nie 
poruszyła tej sprawy. Udała, że o niczym nie wie. Wierzy, 
że David nie przestał jej kochać a ta historia, cokolwiek 
by o niej nie sądzić, była wprawdzie przykrym epizodem 
ale w końcu tylko epizodem bez większego znaczenia. Był 
pijany, no a mężczyźni po alkoholu... Tak, jak wtedy ten 
Gordon... Poczuła gorące palce pod niebieską sukienką, 
wciskające się między jej uda. No właśnie, faceci po alko-
holu... No tak, ale jak się umówili, bo przecież musieli się 
jakoś umówić, przecież czekała na niego na ścieżce a on 
wstał i szedł prosto w jej objęcia... 

Na dachu ciężko lądowały urubu.

*  *  * 
Z Isla Verde, niewielkiej wysepki odległej niespełna trzy 

kilometry od Misji, o północy przypłynął motorówką Andrew 
Curtis, kierownik wprawy naukowo-badawczej, transportując 
rannych botaników. Dwaj mężczyźni i kobieta ulegli wypad-
kowi w trakcie wspinaczki na zbocze wulkanu. Wprawdzie 
ich obrażenia nie wyglądały groźnie, ale mieli swojego leka-
rza, tylko palinologa przeszkolonego w udzielaniu pierwszej 
pomocy. Na domiar złego, poza aspiryną i środkami opatrun-
kowymi nie mieli żadnych profesjonalnych medykamentów. 
Andrew, obawiający się ewentualnych krwotoków wewnętrz-
nych, zdecydował o przewiezieniu ich do Misji. Pielęgniarki 
z pomocą Indian pomogły chorym dojść do szpitala, posado-
wionego obok bungalowów lekarzy, którzy rozbudzeni wyda-
rzeniem prześwietlili ich, pozszywali rany, skłuli zastrzykami 
przeciwbólowymi i przeciwtężcowymi. Mężczyźni byli poobi-
jani, mieli lekkie wstrząśnienia mózgów ale kobieta, poza 
potłuczeniami i otarciami miała złamane przedramię. Zagip-
sowali ją starannie. Położeni do łóżek, zmęczeni i otępiali 
od leków zasnęli natychmiast, więc David i Paul wrócili do 
domów, zostawiając na posterunku Henryego w towarzy-
stwie pielęgniarek. Następnego dnia, David rytualnym „i jak 
się dziś czujemy?” powitał Andre, francuskiego profesora.

– Drogi doktorze, gdyby nie stłuczony tyłek i mdłości, móg-
łbym wstać nawet teraz. Wyznam panu w sekrecie, że mam 
ochotę na potężnego drinka. 

Georg, niemiecki specjalista od storczykowatych podparł 
się na łokciu.

– Ja też mam ochotę na sznapsa. Da się coś zrobić 
w tej materii? 

David wsadził ręce w kieszenie fartucha.
– Wykluczone! Panowie, alkohol i wstrząśnienie mózgu? 

Nie ma mowy!
Byli zawiedzeni.
– Ile czasu zamierza nas pan tutaj trzymać?
– Na pewno nie dłużej, niż to będzie niezbędnie konieczne.
– Dyplomatyczna odpowiedź. A ile to dni w normalnym 

języku?
– Jeśli nie wydarzy się coś niepokojącego, za pięć, sześć 

dni będziecie zrywać swoje kwiatki. A tymczasem prześpij-
cie się. Do zobaczenia wieczorem.

Wszedł do izolatki w której leżała ich koleżanka. Miała 
niespełna trzydzieści lat, staromodne imię Adeline i dosyć 
ładną buzię. Zdążył się dokładnie przypatrzyć jej piersiom, 
kiedy na wszelki wypadek zakładał opaskę uciskową na 
potłuczone żebra.

– I jak się dziś czujemy?
– Dzień dobry doktorze, nieźle. Jestem paskudnie otępia-

ła od leków. No i żebra...
– Wiem, bolą. Podobno stłuczenie boli bardziej niż złama-

nie. Mówię podobno, bo osobiście nie miałem tej wątpliwej 
przyjemności. Zatem wszystko przede mną.

Uśmiechnęła się. 
– Podajemy pani dosyć silne leki przeciwbólowe, stąd to 

uczucie otępienia. 
– Z moją ręką to coś poważnego? 
– Zapewniam, że nic poważnego. Jak mówimy: czyste 

złamanie, bez przemieszczeń i komplikacji. Poleży pani tro-
chę, odpocznie a jeśli nic złego się nie przyplącze, za jakiś 
tydzień wróci pani do domu.

– Do domu jeszcze się nie wybieram. Dopiero co przyje-
chałam wesprzeć kolegów. Pan nie wie, ile mnie trudu kosz-
towało dostać się do tej ekipy.

– Przejęzyczyłem się. Z przyzwyczajenia. Doskonale panią 
rozumiem. Kto wie, może odkryje pani nowy gatunek albo 
gatunki, które nazwą pani imieniem? Może się pani zapisać 
na zawsze na kartach historii, więc ten wypadek nie pokrzy-
żuje pani planów, prawda? 

– Nie pokrzyżuje.
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– No dobrze, westchnął, wypiszemy panią jak najszybciej. 
Już wychodził, kiedy nagle zatrzymał się w uchylonych 

drzwiach.
– A może przez jakiś tydzień-dwa zostanie pani u tutaj? 

Słyszałem od waszego szefa, że tam, w bazie warunki macie 
bardziej niż spartańskie. A moja żona bardzo by się ucieszy-
ła. Wniesie pani ożywczy powiew wielkiego świata. I jego 
nowinki, które zna tylko z radia albo telewizji satelitarnej.

– To prawda, warunki mamy gorzej, niż spartańskie. Bla-
szany barak, prycze, śpiwory i przenośny kibel.

– A prysznice, wanna?
– Wanna i prysznic? Pomarzyć. Na co dzień kąpiemy się 

w oceanie.
– Więc proszę się zastanowić. Aha, i mów mi David. Moja 

propozycja jest jak najbardziej poważna. Dla nas to żaden 
kłopot. W końcu, po to tu jesteśmy, żeby pomagać.

– Taka misja?
– Misja naszej Misji.
– Cywilizujecie prostaczków, pozyskując duszyczki? 
W jej głosie zabrzmiała nieskrywana ironia więc się roze-

śmiał wzruszając ramionami.
– Och, cóż znowu, to nie moja działka. Ja leczę cia-

ła, duszami zajmują się inni, bardziej kompetentni w tych 
sprawach.

Zmarszczyła brwi.
– Widzi pan... widzisz, Davidzie, chodzi o to, że nie chcia-

łabym blokować łóżka. Bo gdyby coś się stało, jakiś poważ-
niejszy wypadek a ja, obca tutaj...

– Tutaj poza personelem każdy jest obcy. Leczymy wszyst-
kich nie pytając kim są. Indian, zbiegłych więźniów, poszu-
kiwaczy złota i szmaragdów, bandytów i prostytutki, prze-
mytników, misjonarzy każdego wyznania, dezerterów czy 
handlarzy narkotyków. Kiedyś leczyliśmy rannych partyzan-
tów. Byli prawie wyleczeni, kiedy zjawili się żołnierze i roz-
strzelali wszystkich. 

Wycelował palec w okno 
– O tam, pod drzewami...
Otrząsnął się ze wspomnień, popatrzył na nią z uśmiechem.
– No to jak, zostaniesz?
– Jeszcze się zastanowię, ale chyba tak, chyba zosta-

nę. Ta wanna...

– Będzie do twojej dys-
pozycji. I prysznic. No, to 
wspaniale... Adeline. 

Wyciągnął dłoń a ona 
ją uścisnęła i przytrzyma-
ła, patrząc mu przeciągle 
w oczy z tym dziwnym bły-
skiem, który doskonale 
znał. 

Wtedy, w Erytrei, zała-
mał się drugiego dnia. Trzy-
dzieści tysięcy uciekinierów, 
zagłodzonych kobiet, dzieci, 
starców i dwanaście tysię-
cy racji żywnościowych. Dla 
wszystkich nie starczyłoby 
nawet na jeden dzień. 

W magazynach znalazł 
tylko piasek i wychudłe 
pustynne szczury ogryza-
jące wybebeszone skrzynie.

– Doktorze Finch, co 
z lekarstwami?

– Z lekarstwami? A cze-
kamy na nie, panie kolego. 
Cały czas bardzo cierpliwie 
i nader uprzejmie czekamy 
na ten na transport, który 
miał przybyć w ubiegłym 
tygodniu. I bardzo uprzej-
mie ponaglamy, monitu-
jemy, prosimy. Przez cały 
tydzień nasze serca rosną 
od bezustannych zapew-
nień tych skorumpowanych 
skurwysynów z ichniego 
ministerstwa, że transport 
jest w drodze.

– Przecież ci ludzie umie-
rają z głodu... A co gorsza, 
zauważyłem że nie każdy 
dostaje nawet te nędzne 
resztki ryżu. Dostaje jakaś 
jedna trzecia, może nawet 
jedna czwarta. A reszta? 
Nie wiedziałem że tutaj są 
lepsi i gorsi, doktorze. Czy 
ktoś tutaj bawi się w Boga? 
To jest nieludzkie. Nieludz-
kie i niesprawiedliwe!

Finch wzniósł brwi.
– Wydzielamy racje żyw-

nościowe przede wszyst-
kim tym, którzy mają wię-
cej sił od innych. Ale, skoro 
dla ciebie mój młody przy-
jacielu, jest to nieludzkie 

i niesprawiedliwe, to jeszcze dziś rozdziel całą żywność mię-
dzy wszystkich bez wyjątku. Zapewniam, że pojutrze oso-
biście zaczniesz kopać dla nich groby. Dla nich wszystkich. 
Zapomnij o sprawiedliwości. Zapomnij o sprawiedliwości 
i pięknych ideałach, którymi cię nafaszerowali. Ale przede 
wszystkim, zapomnij o chrześcijańskim miłosierdziu. Czy 
ktoś tutaj bawi się w Boga? Nie, tutaj nie ma Boga miłosier-
nego, Pana sprawiedliwych zastępów, kolego. Tutaj nie ma 
dla niego miejsca. Jesteśmy na ziemi Szatana, Pana bar-
dziej niż bezlitosnego.

Doktor Finch pokręcił głową, wciągnął brzuch i wysunął 
z biurka szufladę, wydobywając z niej opróżnioną do poło-
wy butelkę whisky. 

– Młodzieńcze, nie z narcyzmu, tylko pragmatyzmu zacy-
tuję samego siebie sprzed chwili: bardzo uprzejmie pona-
glamy, monitujemy i prosimy, osobliwie w sprawie alkoholu. 

Podniósł butelkę do spłowiałych oczu, popatrzył na złoto-
brązową ciecz i westchnął.

– Ostatnia resztka whisky w promieniu pięciuset kilome-
trów! To też jest niesprawiedliwe i niehumanitarne. Pojmu-
je pan mój ból? 

Rozlał dwie równe porcje do szklanek, dolał wody. 
– Milcz pan i pij. I zapomnij o kostkach lodu.
Nie patrząc na siebie, wypili bez toastu. Finch z westchnie-

niem żalu schował pustą butelkę. 
– Nie wiem po co ją chowam. Wszyscy wiedzą że jestem 

pijakiem. Ale też wiedzą, że od teraz nie będę mieć co pić. 
A wracając do naszych baranów.... Davidzie, jeśli naprawdę 
chcesz im pomóc, posiłkuj się w swoich działaniach teo-
rią nieokiełznanego w swej dalekowzroczności staruszka 
Darwina, która głosi: przetrwają najsilniejsi. Bo czy nam 
się podoba czy nie, przetrwają tylko ci, którzy zachowają 
tyle sił, by doczekać cholernego transportu na który czeka-
ją. Inni umrą. Umrą bez względu na to, czy będziemy nad 
nimi płakać czy nie. To nie ma znaczenia. Tu nic nie ma 
znaczenia, tylko przetrwanie. A przetrwanie to transport. 
Kolumna ciężarówek albo helikoptery. To ma znaczenie. 
Tu od wieków czas liczono inaczej, niż w naszym świe-
cie. Więc ratuj wyłącznie tych, którzy doczekają transpor-
tu. Jeśli tego nie pojmujesz, uciekaj do domu.

Nie uciekł. Zrozumiał. Potem były Kosowo. Srebrenica, 
Mogadiszu; już nie miał rozterek. Ani wątpliwości. Wiedział 
doskonale, że gdziekolwiek pojedzie, będzie wolontariu-
szem. Wolontariuszem Boga na ziemi Szatana, pana bardziej 
niż bezlitosnego. Czy był mocno wierzący? Nie, po prostu 
wierzył. Jemu znak był dany wiele lat temu, nie potrzebo-
wał dodatkowego wsparcia. Nie rozumiał Piotra i jego Quo 
vadis, Domine? On by nie uciekł. Na pewno nie? Na pew-
no nie. Znać siebie, to znać swoje możliwości. Znał siebie 
i możliwość swoje. Nie rozumiał tych, którzy mówili wierze, 
oczywiście że wierzę, ale mam pewne wątpliwości. Nie moż-
na trochę wierzyć. Albo się wierzy albo. Tertium non datur. 
Istota wiary zawarta jest w słowie wiara, czyż nie tak? Nie 
był dogmatyczny ani ortodoksyjny, jak ci pejsaci Żydzi któ-
rych zobaczył na ulicach Jerozolimy i Tel Awiwu. Śmieszyli 
go ale szanował ich. Za upór. Nasi starsi bracia w wierze. 
I oprawcy Jezusa. Ale jak być jak oni bezwzględnie wier-
ny zasadom Pisma? Człowiek nie jest Bogiem, tylko czło-
wiekiem, na Boga. Słabym i omylnym poczciwcem, szla-
chetnym i wzniosłym tytanem. I kłamliwym, krwiożerczym 
skurwysynem. Skurwysynem? A co ze słowami na obraz 
i podobieństwo? Chodziło o duchowe, jak sądzę. Duchowe 
obraz i podobieństwo. A reszta od małpy z drzewa Darwino-
wego. Czemu nie, teoria łysego Karola nie musi się kłócić 
z Genesis. Na przykład Chłopiec z Taung na dowód. Zjadł 
go lampart? Lampart albo coś podobnego. Te dwie dziury 
w czaszce. Potem ktoś napisał, że to ślady po kulach. Boże, 
co za durnie, wszędzie zwęszą sensację. Chińczycy twierdzą, 
że nie pochodzą z tej samej linii co Homo sapiens sapiens, 
tylko od Homo erectus. Podobno w jaskini Zhiren znalezio-
no szczątki ludzkie, mające więcej niż sto tysięcy lat, nie-
mające nic wspólnego z wywodzącym się z Afryki współ-
czesnym człowiekiem. Podobno. Czyli że co, że Chińczycy 
to Pitekantropy? Według ich uczonych tak, pitekantropy. 
A swoją drogą, ciekawe czy istnieje Wielki Bóg-Pitekantrop, 
taki skośnooki, żółtoskóry, w czerwonych jedwabnych ciż-
mach? Możliwe, czemu nie. Uśmiechnięty, tłuściutki, z wielo-
ma fałdami brzucha wzdętego jak dynia. Mamy taką figurkę. 
Z laki. Owoc wyprawy do Szanghaju. Stoi obok Siwy tań-
czącego w kole. Potomkowie Pitekantropów, dobre sobie! 
Zamajaczyła mu twarz Adeline, błyski w jej źrenicach i cie-
pły, ironiczny uśmiech. Inna niż Anna. Silna, dobrze wie, cze-
go chce. Nie tak jak Anna, mimoza.... Mimoza? Wtedy, po 
powrocie z Sudanu znalazłem w szufladzie jej książeczkę 
żeglarską. Trzy dni na oceanie i dwie noce na redzie. Nie 
była na tym jachcie sama. Dwie noce i trzy dni z Patrykiem, 
pachnącym Aspen i fajkowym dymem. Mimoza...

Pachniał fajkowym dymem kiedy mnie tulił a jacht kołysał 
nas, mnie, nas... Słońce, łopot grota, zapach jodu, oddycha-
łam pełną piersią... słońce na mojej twarzy, na jego torsie. 

– Po tym wszystkim co przeszłaś, powinnaś zrobić sobie 
wczasy. Kilka dni, nic wielkiego, sto mil, może dwieście 
i powrót. Co ty na to? Patryk ściskając jej dłoń uśmiecha się 
Pomyślała, że to może być nie fair wobec Davida. No, ale 
w końcu cóż złego w tym, że popłynie jachtem z mężczy-
zną, który jest o tyle od niej młodszy, nie bądźmy śmiesz-
ni! Kilka dni w słońcu, żeby odpocząć od koszmarów wczo-
raj, zmyć słoną wodą gorzki osad żalu. Nie widziała w tym 
niczego złego, choć po pierwszych jego słowach doskonale 
wiedziała, że skończy się seksem, którego była spragniona,. 
Spragniona, ale niekoniecznie z mężem. W tamtych dniach 
seks z nim byłby jak skok do mętnej studni wspomnień 
a ona już nie chciała nikogo ani niczego wspominać, nicze-
go od nowa raz jeszcze przeżywać, jakby tonęła, umiera-
ła, zapadała się w nicość. Pachniał fajkowym dymem kie-
dy mnie tulił a jacht kołysał nas, mnie, nas, tak. Zastanawia 
się, co zrobiłby David gdyby się dowiedział.? Oczywiście, 
nie było możliwości żeby się dowiedział, bo niby jak? Prze-
cież Patryk mu nie powie, ja też nie, co oczy nie widzą... 
No ale gdyby, to co by zrobił?

Nic nie zrobił. Odłożył książeczkę w miejsce w którym 
ją schowała, zasunął szufladę i wzruszył ramionami. Że 
bywa. Zapomniał o tym, jak o czymś nieważnym. Jej hipo-
tetyczna zdrada nie miała dla niego znaczenia. Nie czuł do 
niej nic, poza obowiązkiem. Coś się we mnie wypaliło. Ja 
się wypaliłem. Jak zwał, tak zwał, myśli. Było parę dziew-
czyn. A teraz Mariposa, którą Inez mu naraiła. Zęby ma 
spiłowane, żeby wyglądać jak pirania. Żarłoczna jak pira-
nia. Putita... Opatrywał jej zranioną zainfekowaną stopę, 
zdezynfekował rozcięcie, zszył. Nawet nie pisnęła, uśmie-
chała się patrząc mu wyzywająco w oczy. Niewiele mia-
ła na sobie, właściwie nic. Zauważyła jego podniecenie, 
bo rozstawiła nogi szerzej. Putita... Pierwszy raz odkąd tu 
przyjechali poczuł wzwód. Potem jeszcze wiele razy przy-
chodziła od jego gabinetu a Inez siedząc na ganku przed 
drzwiami pilnowała, żeby ich nikt nie zaskoczył. Pozwalał 
jej brać z magazynu ręczniki, bawełniane koszulki, kon-
serwy. Jak to w życiu, zawsze jest coś za coś. Ty podra-
piesz mnie, ja podrapię ciebie. Otarł pot z czoła, klimaty-
zator znowu nawalił i w gabinecie było potwornie gorąco 
i duszno. Wyjął z szafki flaszkę whisky i nie zastanawiając 
się, prosto z butelki wypił dwa spore łyki. Z radia płynęły 
przyciszone dźwięki marimby Mi Lorena Linda. 

Sławomir Majewski

Opowiadanie ze zbioru Casablanca.
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Z cyklu: Dziennik włoski. Sycylia (21)

Grzegorz Musiał
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Wtorek, 29 kwietnia 2002 r.

Przepiękny, straszliwy kraj… Koszmar powrotu do Palermo, po 
paru dniach turlania się południowymi wybrzeżami i potem przez 
pustawe  połacie górzystego centrum wyspy. Żegnajcie, greckie 
posągi, wpatrzone w turkusowy przestwór morza i nieba! Żeg-
naj, kocie spłowiały jak trawa wulkanicznej ziemi, wygrzewający 
się pośrodku asfaltowej ścieżyny gdzieś koło Ninfy czy Gibeliny. 
Znów  wskakujemy do  brzucha wieloryba, w czeluść motory-
zacyjnego piekła naszego czasu. Pojutrze 1 maja, który wypada 
w środę i nastaje po nim kolejny włoski „długi weekend”. Tu – 
jak w Polsce – to komunistyczno-masońskie „święto” jest nadal 
dniem wolnym od pracy, ale Kościół w Polsce sprytnie przerobił 
je na święto św. Józefa, patrona robotników, i przynajmniej jest 
po Bożemu. We Włoszech wymiaru religijnego brak, za to ten do 
niedawna potężny sabat pierwszomajowy, ośmieszony i wypa-
troszony z haseł o „zrywaniu z posad bryły świata”, stał się teraz 
wywczasem rodzinnym, jak Bank Holiday w Wielkiej Brytanii. Nie 
da się opisać tego, co się dziś dzieje na autostradzie E90 i na via 
Imperatore, biegnącej u stóp Monte Pellegrino, którędy w rze-
ce aut rozbrzęczanej jak straszliwa czerń szerszeni, wleczemy się 
w głąb miasta.  Wariaci na kółkach. Żadnych zasad ruchu drogo-
wego. Nagle ten w czarnym aucie przede mną, zupełnie bez kie-
runkowskazu zajeżdża mi drogę, za nim następny, więc uciekam 
w lewo, a tam rwie co koń wyskoczy, wóz policyjny na potwor-
nym sygnale i z klaksonem, więc na zasadzie sprzężenia zwrotne-
go zaraz te wszystkie dachy, reflektory, śmierdzące rury wydecho-
we upchane w cztery pasy ruchu – a może w osiem, bo między 
wyznaczonymi pchają się dodatkowe, jak cieki wodne żłobione 
ogromem napierającej masy wodnej – odpowiadają radosnym 
rykiem silników i klaksonów, a w strumyczkach przestrzeni pomię-
dzy pojazdami, które wymierzyć się już da tylko milimetrem, wyla-
tują z podziemi, jak chmara piekielnych morderców, motocykliści 
w czarnych skórach i czarnych kaskach, z wrzaskiem, klaksonami, 
ciągnąc za sobą naśladujący ich peleton skuterów i motorynek, 
z chłopakami i dziewuchami rozwrzeszczanymi na siodełkach. 

Miasta włoskie to mordercy. Jak mogli tu tworzyć ci wszy-
scy giganci ducha? Gdzie się oni przed tym żywiołem ukrywa-
li? Pewnie Włosi byli wtedy inni? Nie dotknął ich jeszcze zbioro-
wy obłęd naszego czasu, jeszcze były dwory, pałace, było gdzie 
skryć się w zaciszu arkad, w cieniu akacjowych liści i szmerze 
fontanny. A teraz?... Jak żyć w tym rozbestwionym mateczniku 
motoryzacji, która jak pęczniejący guz nowotworowy rozsadza 
delikatne utkanie renesansowych miast Botticellego, Petrarki…? 
Dziś włoskie miasto już nie nadaje się do zamieszkania. Włoskie 
miasto wyje dziś wewnątrz swej kamiennej skorupy, jak niewol-
nik zamknięty we brzuchu rozpalonej miedzianej bestii. 

Wlokę swą walizeczkę na kółkach zły i zmęczony. Silvio markot-
nie drepcze za mną, gawędząc ze sobą i wymachując rękami. Mar-
twi go, że krytykuję jego kraj. Do tego, hotel o szumnej nazwie 
Regina, który zachwalał jako decent i do którego wspinamy się po 
spirali niebotycznych i zrujnowanych, jakby pałacowych schodów, 
okazuje się ponurą norą zatopioną na którymś piętrze labiryntu 
zgrzybiałych kamienic przy Pizza Quatro Canti, gdzie pozostało do 
wynajęcia już tylko ogromne małżeńskie łoże. Na szczęście mam 
ze sobą śpiwór – no i korki do uszu. Co znaczy raz w życiu zrobić 
niegdyś błąd i wyjechać na wczasy bez korków do uszu, a za to 
z profesorem G., od którego chrapania pękały żarówki w żyran-
dolu naszej wspólnej kwatery. Odtąd, przed każdym wyjazdem 
korki lądują w kosmetyczce jako artykuł pierwszej potrzeby: ex 
aequo z pastą do zębów i tabletkami nitrogliceryny. 

– Smile…! – żebrze Silvio wzrokiem… Wydobywam na twarz 
jakąś zmiętą resztkę uśmiechu.  I z czego tu się śmiać. Od jutra 
muzea zamknięte, autobusy nie jeżdżą. 

Wieczorem, już leżąc w naszym wielkim  małżeńskim łożu, 
Silvio zamiast wiadomości na Rai Uno włącza dla mnie film 
biograficzny o Janie XXIII. No no, to ci poświęcenie! Dręczą go 
moje złorzeczenia w samochodzie. Chce, żebym się na Włochy 
nie pogniewał. 

Środa, 30 kwietnia, Palermo

Sycylię należy zwiedzać tylko o poranku. To, co potem dzieje się 
z tymi samymi ulicami, można porównać do wtargnięcia orków, 
rozbestwionych legionów diabelskich, które wdzierają się w ciszę 
miasteczka drzemiącego pod zakurzonym i oleandrami. Delektu-
ję się tą uroczą atmosferą, wciąż jeszcze półsenną, jak twarz prze-
budzonego dziecka, wokół Chiesa del Gesù, Piazza  Santa Chiara, 
Chiesa del Carmine… Swoim rozkosznym, powolnym pogrążaniem 
się w plątaninie zaułków dzielnicy Alberhgeria z jej targowiskami, 
poutykanymi w bramach,  grzechotem lodu sypanego na blasza-
ne lady wokół ryb i owoców morza, nawoływaniem mężów do 
żon i żon do dzieci, psami i poślizgami na rozdeptanych na bruku 
winogronach. Te domy, stłoczone jeden na drugim i wypiętrzo-
ne w niebo – to już tylko szmaragdowy pasek między szczytami 
kamienic, pokreślonych  sznurami do bielizny – znów nieodpar-
cie kojarzą mi się z dawnymi polskimi Kresami. Chyba tak samo 
szło się o poranku przez dawne Wilno, Czerniowce, Lwów, Stani-
sławów… Atmosfera odwiecznego, prowincjonalnego zadomo-
wienia, którą znienacka podkreśla kantylena gospodyni domowej, 
wywieszającej bieliznę w oknie i szur-szur szczoteczki do zębów 
młodej turystki w czarnym t-shirt, która wyszła na balkon alber-
go  Olimpia, by w przyjaznym słońcu poranka kończyć toaletę. 
I wtem wszystko pryska, jak szyba uderzona kamieniem. Pierw-
sza motorynka z rykiem wypada na placyk i rozlega się pierwszy 
wrzask czarniawego podrostka, zwołującego drużynę do piłki noż-
nej, którą właśnie zaczyna odbijać o żaluzje maccelerii po drugiej 
stronie placu. Na ten klangor, z bram, ze szczelin, w których wala-
ją się połamane krzesła, wypadają młodzi orkowie. Czas do wal-
ki! – polegającej na tym samym co dzień wykrzykiwaniu swych 
imion i bojowych zawołań, okopywaniem przy pomocy piłki tych 
samych ścian, bram i nóg przechodniów, a w przerwach od gry 
– wystawaniem na rogach, paleniem papierosów, zaczepianiem 
turystek, rechotaniem, odpyskowywaniem rodzinom, pyskują-
cym do nich z balkonów. Ta kraina jest zdumiewającym połącze-
niem olbrzymiej aktywności z równie nieskończoną inercją. Jak 
w źle wyregulowanym silniku, fantastyczny kop mocy zaraz spala 
się, już przy zapłonie. Wybucha coś olśniewającym blaskiem, ale 
nie daje stałego, spokojnego nurtu energii, pozwalającego pra-
cować turbinie. Dlatego tak olśniewa sztuka włoska w jej potęż-
nych eksplozjach geniuszy, tryskających od czasu do czasu pod 
niebo, jak najwyższe gejzery na Islandii – tam, gorącą wodą a tu, 
w niezliczonych miejscach tych erupcji (Sycylia, Toskania, Rzym, 
Wenecja, Mediolan) – fontannami klejnotów, arcydzieł, jakich nie 
był w stanie stworzyć w swej historii żaden inny naród. Ale to 
wszystko przeszłość. Teraz, gdy zamiast wsłuchiwania się w sza-
lony i potężny, jak u szlachetnego rumaka rytm własnego serca 
– sztuka włoska zajęła się designe’m, przenosząc się z papieskich 
galerii, z krużganków książęcych pałaców, z ogrodów, placów 
i osterii zapełnionych niegdyś grupami  śpiewaków, intonujących 
serenady, na okładki pism i zaczęła spekulować, filozofować, robić 
kalkulacje modowe i ideologiczne – to wszystko zdechło,  zamil-
kło i znieruchomiało. 

– Sztuka nie żyje, kochanie – zaprawdę, sztuka umarła – powie-
działa do swej towarzyszki Tamara Łempicka, gdy w końcu lat 
60., wstrząśnięta, ujrzała nagrodzoną na weneckim biennale 
ludzką kupę w słoiku. Zawsze to będę przytaczał, jako najbru-
talniej prawdziwy opis tego, co artyści – a raczej ich imitacje – 
zrobili dziś z wielką sztuką w Europie. Nie ma już Michała Anioła, 

Canovy, bo wiadomo, że duch umarł – to sobie zakupili z Polski 
Mitoraja. Żeby przynajmniej łudzić się jeszcze trochę. 

*   *   *
Siedzimy na dworcu w Palermo, czekając na pociąg do Mes-

syny. Ale wysiądziemy w Cefalù, aby obejrzeć katedrę.  Silvio 
ma jakąś podróżniczą kartę zniżkową, więc za przejazd w obie 
strony płacimy po 3,6 euro na głowę. Zastanawiam się, jak bar-
dzo zmieniły się Włochy w porównaniu z tamtymi, sprzed 25 lat, 
z czasu moich studenckich wojaży! Jakie tu teraz zniżki, cuda, jak 
nagle czysto wszędzie. Można by rozłożyć serwetkę na peronie i 
jeść.  Wtedy wszędzie atakowały mnie chmary dzieci – choroba 
biednego południa. Obmacywały mi spodnie w poszukiwaniu 
drobnych. Teraz już tego nie ma. Żebrzą cyganie i jacyś kolorowi 
z Afryki; Włosi śmigają luksusowymi autami. No i znikła ówczesna 
plaga: złodziejaszki na motorach wyrywający turystkom torebki, 
przed którymi w 1975 r. ostrzegała mnie zadomowiona w Rzymie 
madame Natanson.  Silvio twierdzi, że stało się tak dzięki dwóm 
pokoleniom sycylijskich gastarbeiterów, którzy mieli pobrać lek-
cje czystości i porządku na północy Europy. Nie jestem entuzja-
stą pobierania jakichkolwiek lekcji od Niemców, ale z tym aku-
rat trudno się nie zgodzić. Może warto, aby i Polskę to spotkało? 
Choć przecież trudno też nie widzieć, że wraz tymi pożyteczny-
mi, owszem, lekcjami, jak obsadzić ogródek warzywami, jak przy-
strzyc ogon psu  i czym wyszorować sedes, idzie z tej sterylnej, 
pracowitej północnej Europy jakaś fala chłodu; lekcje zimnego 
chowu dzieci, lekcje lodowatej uprzejmości, pod którą ukrywa 
się „a idź do cholery!” kosztownych, świetnie zorganizowanych 
i dozorowanych przez uśmiechniętych policjantów publicznych 
parad lubieżności i bezwstydu, których cel to w istocie szydzenie 
z Boga i religii; lekcje żywota pracowitego, poddanego protestan-
ckiej dyscyplinie, a zarazem bezgranicznie konsumpcyjnego, któ-
rego trzy wektory, to jak u zwierząt: zaspokojenie płciowe, okry-
cie ciała (czego częścią jest też pytanie, w jakim domu mieszkasz 
i czym jeździsz) oraz pełny żołądek. Na Sycylii kościoły wciąż jesz-
cze działają na większych obrotach, ale powyżej Neapolu, w Rzy-
mie, Florencji i dalej na północ powstaje coraz bardziej przygnę-
biające społeczeństwo pustki, przekonane, że o wiele lepiej żyje 
się bez Boga i bez zawracania sobie głowy jego przykazaniami.  

Ledwie zaczynam pisać, Silvio znika. Widzę w oddali jego grote-
skowo pękatą figurynkę z rozchełstaną na brzuchu koszulą, siwą 
brodę rozczesaną na boki jak łopata, podłużną rasową twarz i oczy 
błyszczące szaleństwem i inteligencją pod siwiejącym pióropu-
szem fryzury a la Rossini. Drepcze w sandałkach wokół MacDonald-
sa z kamerą przewieszoną na ukos przez monstrualne brzuszysko, 
które  raz dziennie napchać musi kolejną porcją spade-fish i frutti 
di mare. Uważa, chyba słusznie, że to najzdrowsza dieta na świecie. 
Dieta, która rujnuje moje finanse, bo do Silvia niestety nie docie-
ra, że nie ma przy sobie  bogatego dottore z Północy, a biednego 
lekarza z postkomunistycznej Polski, który na co dzień dokony-
wać musi cudów pracowitości, by czasem pozwolić sobie na taki 
wyjazd. Lepiej niż Silvio, rozpoznają we mnie tę skazę recepcjoniści 
i kelnerzy. Wpierw jest sympatia, gdy po angielsku odwzajemniam 
ich uprzejmości – która przechodzi w chłód albo otwartą niechęć 
na widok polskiego paszportu lub dźwięk polskiej mowy. „Skoro 
już tu jesteś, to sobie bądź, nic na to nie poradzimy” – mówią ich 
lodowate oczy. Tu też dostrzegam zmianę w porównaniu z tam-
tymi podróżami sprzed ćwierćwiecza: wtedy mówili ah, Polacco! 
z sympatią lub przynajmniej zainteresowaniem, bo jeszcze żyło 
w nich pojałtańskie poczucie winy, a niekiedy pamięć o polskich 
żołnierzach spod Monte Cassino…  Jeszcze gorzej obrywa się 
jednak Silviowi. Już od progu, ich stosunek do niego jest zdecy-
dowanie wrogi: widzą w nim jedno z tych mamroczących do sie-
bie dziwadeł, które zaludniają ulice sycylijskich miast i na których 
żaden odźwierny się nie upasie. Rzeczywiście, sporo tu tego. Może 
od upału, a może od wrzasku, niektórym w końcu odbija. Wyraź-
nie odcinają się od tej gwałtownie awansującej sycylijskiej ulicy. 
Są prawdziwymi wyrzutkami – a raczej odrzutkami – którzy nie 
dzielą z nimi wspólnego awansu, którzy  nie uczynili celem swe-
go życia wspólnej konsumpcji nagle dostępnych dóbr. Odtrąceni, 
jak wyrzut sumienia,  jak przypomnienie, czym jeszcze niedawno 
Sycylia była. Wałęsają się po peronach, po pociągach, wieczorem 
leżą pod gazetami na chodnikach. Nie jest ich wielu. W koloro-
wym i wciąż  lakierowanym włoskim dobrobycie, są blaknącym 
obrazem  prawdy o ludzkiej nędzy na tej ziemi.  

Pominąwszy zawieszony na szyi aparat, Silvio niewiele róż-
ni się od nich.  A ten „odrzutek” mówi biegle czterema językami.  

Grzegorz Musiał
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Hagada

rodzisz się każdego dziesiątego dnia
wrześniowego popołudnia,
w jednej z czterech secesyjnych
kamienic, tworzących głębokie podwórko
wybrukowane „ kocimi łbami”.
nocą, pijane miasto kołysze się
rozłożystymi biodrami  tanich
prostytutek. dyszy wulgarną tajemnicą
mrocznych bram.
w dzień, twoje miasto znaczą kominy fabryk,
niszczejące wille, pałace fabrykanckie,
mężczyźni o beznamiętnym spojrzeniu,
szare kobiety 
i przedwcześnie dojrzewające dzieci.
podglądasz je przez
szybę okna – granicę między
twoim i ich światem. światem
obserwatora i światem obserwowanych,
choć dla nich to ty jesteś dziwacznym
obiektem oglądu.

z tej żydowskiej szkoły wyskoczył żyd goły
potem z tego żyda wyskoczyła bida
raz, dwa trzy… niemcy mają wszy 

zapamiętasz ich twarze, zabawy, wołanki,
obmacywani, przekleństwa i chleb.
polewany wodą, posypywany cukrem.
marzenie twojego dzieciństwa, którego
smaku domyślasz się do dziś.
zapamiętasz ich, jak i tę historię
opowiadaną przez matkę przez całe wasze
wspólne życie – historię twojego
pierwszego krzyku – jakby to ona
miała decydować o czasie, który
nadejdzie, zapowiadając nową
hagadę, gdzie pierwszym rozdziałem
dzieciństwo.
nigdy nie wyjdziesz z tego czasu.
jak ojciec, będziesz powtarzała:
było nas troje, czworo, pomyśl,
jakże wspaniale, że udało nam się
spotkać. tu.
będziesz szukała podobieństwa
rąk, pochylenia i wypukłości pleców,
przebytych chorób, przekonana,
że wszystko to powtórzy się,
pośród obcych dni, godzin,
obcego popołudnia, które
stać się może początkiem narodzin
twoich dzieci, przybywających tu,
by nauczyć ciebie pokory, przyzwoitości.
przychodzących by, zanim umrą,
wychować swoje dzieci.
one, jak ty, będą myślały, że
zło ma konkretne adresy, że
niewielka jest różnica między
człowiekiem i tym co nieludzkie.
będą zawiedzione, że bóg zapomniał
o nich, albo może nie rozpoznał.

a ty, jak kucharka, będziesz układała
menu swoich upodobań: perwersyjny
seks, religijna ekstaza, magia, hipnoza,
sadyzm albo masochizm, usprawiedliwiając
się, że niektórzy sięgają po wszystko, darmo
otrzymując i wszystko za nic mając.
potem, będziesz rozmawiała z Antonim K.
o lęku i maskach radości,
z Janem, Józefem Sz. o bezbronności,
kapitulacji zrodzonej z niesmaku, przesytu.
w końcu stwierdzisz, że nie wiesz kiedy
jest ciebie mniej a kiedy jesteś bardziej.
będziesz próbowała odnaleźć swoje ciało-
rzecz pośród innych rzeczy, które nie 
przydarza się duszy, jako przypadłość, 
a jest tylko sposobem istnienia.

oddzielnie.
spróbujesz rozpoznać jego zapach, smak:
łzy są słone, krew słodka, mocz ciepły,
aromatyczny.
wejdziesz w siebie i zastaniesz
coś i nicość.
wiesz już kim jesteś. 
jesteś we wszystkich oryginałach 
i we wszystkich kopiach. 
miłość dzieje się raz po raz.
ot, zabawa. życie sobą.
ale twoja silna kobiecość przegra z silną,
choć zdecentrowaną  męskością.
(es ist alte Geschite, doch bleibt sie immer neu –*
powiedział Heinrich H. – kto wie o czym mówił – wie,
kto nie wie, niech się dowie)
ty, bezradna będziesz krzyczeć:
ersatz! ersatz! wszystko to gówno!
nie masz własnego życia, szperać więc będziesz 
w życiu innych, pytając: kto mnie uczynił
taką niepokorną, pyszną, pogardliwą,
bezradną, wzruszającą się nad rozbitą
filiżanką po babci, i niewiadomo dlaczego,
nagle, właśnie w tej chwili, tak łapczywie
złowisz słowa Lang Langa: trzeci Sergiusza P.
wymaga niezwykłej choreografii dłoni,
trzeba go grać bardzo ostrożnie. 
powtórzysz – ostrożnie grać. 
poruszona, poznajesz to, co cię porusza.
próbujesz rozpoznać swoje miejsce.
chcesz być kimś więc zaczynasz biec.
biegniesz, jak wtedy, za trumną matki,
jak pies za chłopskim wozem, by nie stracić
tego, co rozpoznawalne, twoje,
co nie każdemu, nie zawsze przydarza się.
kalkulujesz: można wyrzucić miłość, 
wierność, przywiązanie i życie jest proste.
ale nie! wybierasz wspinaczkę. idziesz
coraz wyżej, bez pewności, co zastaniesz.
szukasz kolejnego i kolejnego sposobu
opowiedzenia tej samej opowieści, tylko
czy na pewno chcesz być sobą, opowiadającą
sobie swoją historię.
stajesz nad urwiskiem. tu mówi się
szeptem. widzisz wszystkie kolory świata.
dookoła  lustra.
pomyślisz: szaleństwo.
uporczywy dźwięk przebija się z ledwością
przez rozpacz: daleka jest droga do kresu 
trudów.
nagle wylęgła w głowie myśl odmienia
wszystko.
wiesz już, że prawda nie rodzi się
z prawdy. wiesz, co zło, a jednak podążasz 
za nim, pożądając grzechu tajemnicy.
przysłuchujesz się przechodzącym,
zmieniającym idee, barwy, śpiewającym
swoje pragnienia:
un mir zajnen ale brider,
oj, oj, ale brider,
un mir zingen frejleche lider,
oj, oj, oj…**
drżysz słysząc te słowa nie znaczące
tego, co znaczą, ani czemu przeczą.
spotykasz pytających o drogę znikąd do nikąd
i pojmujesz: nie przyszłaś znikąd i wiesz dokąd idziesz.
nie patrzysz już w niebo, ani w horyzont.
patrzysz bez końca wstecz.
i nie obawiasz się już lękać, ani 
przyglądać klęskom. gdy mówię,
nie wierzysz mi, bo wiesz, że to gra
polegająca tylko na mówieniu innym.
wreszcie rozumiesz dlaczego Rainer Maria R.
wąchał zapach starych szaf i kufrów,
a Josifa B. wzruszała prośba ścieranego kurzu,
by o nim nie zapomniano.
zaglądasz  w szczelinę czasu, gdzie babka
wciąż wędruje przez świat z lustrem.
gdzie ojciec, już kilkadziesiąt lat czeka na ciebie
w ogrodzie, a matka spogląda z portretu,

który namalowałaś.
 nie boisz się już ciemności. 
jesteś przekonana, 
że to co było, nie było banalne,
a śmierć nie jest tandetna.
towarzyszy ci radość słów Emily D.:

większa to będzie rozkosz pewno,
gdy naczekawszy się daremno –
śród ciemnej nocy, nocy głuchej
posłyszą, kiedy  do drzwi stuknę ***

za chwilę dobiegniesz do szarej 
secesyjnej kamienicy, by przez
szybę okna popatrzeć na brukowane 
„kocimi łbami” podwórko…

enge benge
stupe cenge
arce barce
gołe szwarce
ejmele, rejmele
bejgele, fejgele
hop!

                                                                                    
Fragment całości  p.t. Lustro.

*Heinrich Heine, z Lyrisches intermezzo (tłum. To stara histo-
ria a przecież wciąż nowa).

** Tradycyjna piosenka w jidysz - Ale brider (Wszyscyśmy 
bracia).

*** Emily Dickinson- Choć późno, późno – wrócę do dom  
(tłum. Kazimiera Iłłakiewiczówna).
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Maria Jentys-Borelowska

Alicja Patey-Grabowska (Steffen) nie jest poetką zbyt zna-
ną, jej skromnych i delikatnych liryków  nie eksponują 

wysokonakładowe gazety ani popularne magazyny,  w studiach 
radiowych i telewizyjnych też raczej  nie gości. Nie należy  do 
awangardy poetyckiej, do poetów tzw. pierwszej  ligi. Jak wie-
lu twórców dobrych i ważnych wierszy  –  twórców, którzy są 
przecież solą poezji   –  egzystuje  w cieniu WIELKICH. A przecież 
zasługuje na więcej niż  niewidoczne miejsce w chórze,  gdyż 
tworzy od ponad półwiecza, a  jej czysty i piękny, mocny i szla-
chetny głos jest od dawna  dobrze rozpoznawalny…  Pierwsze 
wiersze opublikowała w „Almanachu Młodych” w roku 1961, 
następne w tomikach: Z kręgu  (1968), Adam – Ewa (1975), Drze-
wo od wewnątrz. Wiersze i bajki (1979), Oto ja, kobieta. Wybór liryki 
miłosnej (1983), Rana ziemi (1983), wybory Znamię czasu (1997, z 
posłowiem Waldemara Smaszcza), Opowiedz miłość (1997), Oda 
do ciała (1998), Wiersze (2002, w wyborze i ze wstępem Mariu-
sza Pateya, syna), wreszcie Kwiaty z ognia (2015) -  żarliwy apel 
do młodych, „aby pamiętali”, by  nie pozwolili „miotle historii 
zagarniać śmieci” przeszłości i rozrzucać je  „na cztery strony, w 
cztery kąty świata”. 

Ale nie tylko poezją para się Alicja. Uprawia też bajkę, saty-
rę i epigram (Zwierzyniec 1988), pisze wiersze i opowiastki dla 
dzieci (m.in. Kołysanka 1981, Przygoda Kropelki 1988, Przed snem 
1990, Wigilijny wieczór 1990, Krasnoludki, gnomy, elfy, skrzaty i kro-
le 1991), a także sztuki sceniczne (wespół z S. Załuskim wyda-
ła w roku 1995 w tomie pt. Mur. „Ściana” i „Przykazania” dwie 
komediofarsy pod wspólnym pseudonimem Aleksander Grey). 
Opracowała dwie antologie wierszy miłosnych polskich poetek 
współczesnych: Ja i ty (1982) i W imię miłości (1995) oraz wybór 
wierszy katyńskich Krzyk o świcie (1992), którym oddała hołd 
pamięci ojca, Kazimierza Romana Grabowskiego, nauczyciela 
i oficera, zamordowanego w Katyniu. Ważne miejsce w dorob-
ku Alicji Patey-Grabowskiej zajmują przekłady poetyckie, m.in. 
z języka niemieckiego – Zimowe rozmowy (1996) i Orędzia miło-
ści (2001) Waltera Neumanna. Jej własne liryki były tłumaczo-
ne na języki: francuski, grecki, japoński, niemiecki i włoski. W 
ostatnich latach poetka prowadzi w przedszkolach i szkołach 
podstawowych Warszawy i innych miast lekcje poezji dla dzieci. 

  W roku 1989 została uhonorowana Nagrodą Srebrnego Wień-
ca przyznawaną przez Akademię Literatury i Sztuki w Neapo-
lu, w 1996 Akademia Literatury i Sztuki „La Crisalide”  w Kata-
nii przyznała jej tytuł Wielkiej Damy Poezji, a w 1997 roku Alicja 
Patey-Grabowska otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki 
za całokształt twórczości. 

   Był więc czas, kiedy poezja autorki Rany ziemi  liczyła się, ż 
y ł a. Kolejne jej tomiki zauważali i opisywali krytycy, i to uznani 
krytycy, w liczących się czasopismach. Bronisław Maj na przy-
kład tak oto witał w „Tygodniku Kulturalnym” Ranę ziemi, jeden 
z ważniejszych manifestów poetyckich Alicji: 

Punkt widzenia świata, wpisany w te lirykę, jest czysto antro-
pologiczny. Człowiek ujrzany jest w niej jako wypadkowa dwu 
działających nań sił, decydujących o jego bytowaniu. Pierwszą [siłą] 
jest jego biologiczny status i wszelkie wynikające z niego uwarun-
kowania, aż po ostatnie: śmierć. Drugą siłą jest cały zespół ogra-
niczeń, zahamowań, które współczesnemu człowiekowi narzuca 
dzisiejszy świat, którymi krępuje jego naturalne emocje i reakcje, 
którymi zakrywa jego twarz jak maską – „maska” to jeden z waż-
niejszych symboli Patey-Grabowskiej. 

 W języku poetki brzmi to tak: 

Każdy człowiek ma okno
przez które boi się wyglądać
okno przez które widzi dalej
gdzie horyzont jak ciemna kreska
od której smugą
sączy się mrok

W pejzażu tego okna zobaczy to
czego nie pamięta
to co zagrzebał skrzętnie
w pasku zapomnienia

Tam przelatują 
czarne nietoperze - Myśli

Więc ryglujemy okno
przykrywamy tapetą w słoneczne kwiaty

Albo prościej, dramatyczniej - tak: 

Rana ziemi – 
  pamięci rana

A słońce wschodzi
  zachodzi

Trzeba żyć

 Wśród tomików Patey-Grabowskiej  Rana ziemi to wypowiedź 
o szczególnym natężeniu lęku,  jakby autorka otworzyła w nim 
na oścież owo niebezpieczne OKNO i spojrzała w dal i w mrok, 
gdzie czyha na człowieka, „na każdym miejscu/ i o każdym cza-
sie”, „od kiełka/ aż po dorodne drzewo”, „cień jastrzębia” śmierci, 
przed którym nie ochronią nas „maski na twarz” i tylko „czyste 
ręce są naszą tarczą”.  Pisząc o Ranie ziemi  w „Nowych Książkach”  
Jerzy Biernacki konkludował: 

 Wydaje mi się, że u tej poetki głównym poezjotwórczym czyn-
nikiem jest lęk, a raczej cała gama lęków, bliżej zresztą nieokreślo-
nych; jest to lęk osobisty, rzec by można, egzystencjalny, i ten, który 
płynie z nieodpartego przeczucia tajemnicy istnienia […] Z drugiej 
strony: nazwać, określić, opisać – to zwykle znaczy: osłabić, opa-
nować, zdobyć przewagę nad tym, co groźne, tajemnicze, trudne 
do przezwyciężenia. Wierszom tym przeto można by niemal przy-
pisywać znaczenie apotropaiczne [czyli znaczenie zaklęć mających 
moc odwracania gniewu bogów, nieszczęść i klęsk]. 

 Choć zrodzona z lęku i lękiem przeniknięta, poezja Patey-
-Grabowskiej nie jest poezją destrukcji (umierania, śmierci), lecz 
przeciwnie, jest żarliwą apoteozą miłości (budowania, stwa-
rzania).  Mimo doświadczenia grozy i bólu istnienia poetka 
nie przestaje patrzeć na świat w zachwycie i olśnieniu, mimo 
dojmującej wiedzy o kruchości i nietrwałości życia, zwłaszcza 
życia uczuć – nie ustaje w wysiłkach, by przezwyciężyć śmierć, 
tę najgorszą, zagrażającą  nam, gdy jeszcze żyjemy, godzącą  
w naszą zdolność odczuwania i miłowania. W wierszu bez tytu-
łu z tomu Znamię czasu daje temu kobieco-dziewczęcy wyraz:

KRZYK NIEBA 
O poezji Alicji Patey-Grabowskiej 

Cicho mała dziewczynko
wiem
że jesteś we mnie
tylko rozrosłaś się
wszerz i wzdłuż
jak drzewo

Cicho mała dziewczynko
nie grymaś

Będziesz bawiła się
w berka i w chowanego
we śnie 

A biegnij tak szybko
by nie dogoniła cię 

starość

A schowaj się tak głęboko
by nie znalazła cię 

śmierć 

Pięknem i głębią poezji Alicji Patey-Grabowskiej,  jej  j e d y -
n o ś c i ą   i  „zdumiewającą siłą lirycznej retrospekcji” zachwycił 
się recenzent  Ody do ciała Dariusz Tomasz Lebioda, urzeczony 
opisem aktu miłosnego i zarazem samopoznawczego  („Akant” 
1998 nr 12). Tytułem „człowieka sprawiedliwego” zaś uhonoro-
wała autorkę Znamienia czasu  poetka Marianna Bocian,   która 
w omówieniu tegoż tomiku („Akant” 1998 nr 4) zawarła najwyż-
szą pochwałę jej postawy etycznej – postawy godności i nieza-
chwianej wierności sobie  w  naszym  c i e m n y m   ś w i e c i e,  
w czasie  (duchowej, moralnej)  p o s u c h y. 

 Po upływie kilkunastu lat od ukazania się Znamienia czasu i 
Ody do ciała  Patey-Grabowska (Steffen)  wydała  Kwiaty z ognia 
– zbiór wierszy wyszarp-niętych z niezabliźnionej  „rany pamięci”, 
zrodzonych z niewyczerpanego bólu. Bólu katyńskiego (i zarazem 
smoleńskiego),  bólu powstańczego i partyzanckiego,  nieuko-
jonego bólu po ojcu i  po dzieciach Powstania, po Ince, po rot-
mistrzu Pileckim i wszystkich żołnierzach wyklętych, bólu  mat-
ki bohaterów i Polki, która nie może i  n i e  c h c e  zapomnieć,  
bo „zapomnieć to jakby akceptować zło”. Bólu mieszkanki świa-
ta pełnego wojen, zbrodni i krzywd. Bólu ogromnego, lecz nie-
uchronnego, od którego odciąć się  n i e  w o l n o, jeśli chce się 
pozostać człowiekiem. Ból bowiem – jak miłość – jest esencją 
ludzkiego doświadczenia.

Znamię czasu (a w nim zwłaszcza Kobieta w lustrze, Polskie Karia-
tydy, Życie, które jest, Kobieta i wszechświat)  i Kwiaty z ognia to 
książki poetyckie, wobec których nie można przejść obojętnie. 
Ich autorka, kobieta mądra nie tylko dramatycznym doświad-
czeniem życiowym, ale i  szczególną  wrażliwością etyczną,  bar-
dzo świadoma siebie, ale  i  swojej jedności ze światem i z kos-
mosem, ma nam coś  naprawdę ważnego  do powiedzenia. I to 
głosem czystym, mocnym, pięknym. 

   Maria Jentys-Borelowska

Alicja Patey-Grabowska (Steffen). Fot. http://sppwarszawa.pl.

Ryc. Marzena Ablewska-Lech
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Alicja Patey-Grabowska

Bo czym człowiek jest

Bo czym człowiek jest
czym jest
za maską którą wkłada
rano gdy blask
szybko w pospiechu
ukradkiem
jakby się bał
własnej nagości?

O zmierzchu cienie
znaczą
kocim pazurem
piętno

Odetchnąć

Maska weszła w krwiobieg

Kobieta w lustrze

Kobieta w lustrze
widzi koniec świata

Bruzda na szyi
początkiem apokalipsy
w zmarszczce 
złowieszczy Ezechiel

Kobieta w lustrze
widzi to
czego nie widzą politycy

Kruchość
ludzkiego życia

Przemijanie

Przemijają epoki

Płynie woda historii
miliardy ludzkich galaktyk
zapalają się 
i gasną

I w tym rytmie kosmosu
mój kosmos
moje serce
bije:

Tik – tak
 tik – tak
 tik

A kiedy zamilknie
to jakby skurczyło się słońce

Jeszcze jedna czarna gwiazda
w drodze

   D o k ą d?

Kobieta i wszechświat

Mam geny
Praojca i Pramatki
Jestem człowiekiem
a wszyscy ludzie moimi braćmi

Skład mojej krwi
taki sam jak skład morza

Wyrosłam z piany

Jestem kopalnią minerałów
mam w sobie ślady
złota miedzi żelaza i rtęci

   (która zagraża)
   Wyrosłam z ziemi

Przez moje ciało
przepływa strumień neutronów
pulsuje słońce
a księżyc przypomina kobiecość

Jestem częścią wszechświata

Wiersze z tomików 
Znamię czasu oraz Kwiaty z ognia

Życie które jest 

W ten czas posuchy kiedy geranium
zmarszczony liść opuszcza jak głowę
kiedy drzewo jałowe obleka się w kwiaty
z nadzieją na owoc W ten czas posuchy
mała kropla obleka kształt pełnego dzbana
i w marzeniach bujnie zieleni się trawa
życie kwitnie tętni krew w obiegu do serca

Dzwonią dzwony na alarm i syreny na pożar
Tętni tętno stopy boso biegną po ścieżce
krople potu na skroni język suchy w gorączce
liść opuszcza już głowę ale kropla cud niesie
i wystrzela do góry jak ręce

W czas posuchy nadzieja jak oaza wśród piachu
nikłe światło w ciemności uśmiech zamiast płaczu
Męstwo w strachu Na przekór cienia śmierci życie
ŻYCIE KTÓRE JEST

Polska nekropolia

My którzy żyjemy
abyście pomarli
Wy którzy pomarliście
aby dać nam życie
Tak splata się koło
nie do rozplątania

ŻYCIE I ŚMIERĆ 
ŚMIERĆ I ŻYCIE

My którzy wyrośliśmy
z gleby waszej śmierci
Wy którzy żyjecie na filmie pamięci

ZAWSZE W NAS
ZAWSZE Z NAMI

Tak przeszłość z przyszłością
w uścisku historii

Nie można was zapomnieć
tak jak siebie samych
I wciąż lampki w oczach
i żałoba w sercu
I każdy rok rocznicą

BOWIEM NASZA KARTA
JEST STRONĄ KALENDARZA

Tak ojczyzny losy
z cmentarzyska dziejów
a każdy skrawek ziemi

jak z popiołem urna

Jeśli…

Jeśli wsysać ciebie będzie wir czarnej wody
chwytaj się gwiazd
chwytaj się słońca
Jeśli nie utrzymasz się na powierzchni
ich blask
w zaciśniętych pięściach zabierzesz
na dno

Ryc. Marzena Ablewska-Lech
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Katarzyna Korczak

Gdyby Paul Albert Troll powrócił w 1945 roku z Królewca do 
Pelplina, z całą rodziną wyjechałby do Niemiec

– Po wojnie przy ulicy Piwnej ani Chlebnickiej rdzenni 
gdańszczanie, lub ich potomkowie, nie pozostali, a przy-
najmniej nie są mi znani. W ich miejsce na Prawym Mieście 
zakwaterowano przybyszów z Polski – mówi Karol Żabiń-
ski, członek Związku Mniejszości Niemieckiej, z siedzibą 
we Wrzeszczu.  

– Moja mama, Charlotte Martha Kłak, primo voto Makil-
la, z domu Troll, urodziła się w 1930 roku w Wolnym Mieście 
Gdańsku. Przy ulicy Chlebnickiej 11/12 zamieszkaliśmy w 1956 
roku – powiedziała Anna Makilla-Puczka, działaczka Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”. 

– W 1988 roku Mama wyjechała do Kilonii do Niemiec, ja 
z mężem jesteśmy tutaj do dziś. 

D w i e  rozmowy prowadzę symultanicznie. Z Anną spoty-
kam się w jej, lub w moim, domu. Z Charlotte porozumiewam 
się listownie i telefonicznie. 

Z polskiej rodziny – czuła się Niemką
Charlotte Martha Kłak, primo voto Makilla, z domu Troll: 

– Rodzice Mamy, moi dziadkowie – Maria, z domu Piórkow-
ska i Teodor Gutkowscy, mieszkali w prywatnej kamienicy przy 
ulicy Dworcowej 9, dziś Adama Mickiewicza 13, w Pelplinie. To 
była polska rodzina, trwał okres zaborów, w domu mówiło się  
i po polsku i po niemiecku.  Dom istnieje do dziś. Ojciec Mamy, 
mistrz siodlarski, w podwórzu posesji prowadził garbarnię, war-
sztaty rymarski, tapicerski, siodlarski oraz sklep. Czeladnicy, słu-
żąca i praczka, mieszkali u nas w oficynie, spali na piętrowych 
łóżkach, jedli u nas, a na niedziele wyjeżdżali do domów na wieś. 
Rodzina Mamy była w Pelplinie znana, dobrze stała finansowo. 

 Moja Matka, Martha Anna, z domu Gutkowska, po mężu Troll, 
urodziła się w 1904 roku w Pelplinie. Miała młodsze rodzeństwo 
– Marię, Helenę i Teodora. Mama, jako niemowlę, straciła słuch 
po upadku ze schodów w piwnicy. Uczęszczała, do niemieckiej 
prywatnej szkoły dla głuchoniemych w Malborku, mieszkała na 

stancji. Miała koleżanki i kolegów z Polski – z Warszawy, Pozna-
nia i z Niemiec, na przykład z Berlina. Poznawali język migowy, 
uczyli się też mówić. Znała tylko niemiecki, jej słownik był ograni-
czony. Czuła się Niemką. Obie jej siostry i brat wychowani zostali 
na Polaków i byli dwujęzyczni. Zawodu mama uczyła się u nie-
mieckiej mistrzyni krawiectwa w Tczewie. W niemieckim  klubie 
dla głuchoniemych w Wolnym Mieście Gdańsku mama pozna-
ła swojego przyszłego męża, mojego ojca, Paula Alberta Trolla, 
Niemca, ewangelika, który słuch utracił w dzieciństwie po prze-
byciu szkarlatyny. W klubie spotykali się na potańcówkach, nie 
słyszeli muzyki, ale czuli rytm. Pamiętam z dzieciństwa,  że jak 
na ulicy grała orkiestra, mama przykładała dłoń do szyby i wybi-
jała takty, próbowałam robić to samo, ale niczego nie wyczuwa-
łam. Rodzice mamy długo nie akceptowali jej wybranka z uwagi 
na wyznanie i narodowość. Mieszkał z rodzicami i rodzeństwem 
przy ulicy Tobiasza (Tobiasgasse) w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Jego siostra, Helena, pracowała jako główna celniczka w niemie-
ckim urzędzie Nowym Porcie. Ślub rodzice wzięli w kościele Naj-
świętszej Maryi Panny w Pelplinie, wcześniej ojciec przeszedł na 
katolicyzm. Zamieszkali z rodziną ojca przy ulicy Tobiasza w Wol-
nym Mieście Gdańsku. Ojciec pracował jako mistrz krawiectwa 
mundurowego i cywilnego przy niemieckim posterunku policji 
we Wrzeszczu. Ja się urodziłam się w 1930 roku w Gdańsku. Tak-
że w Gdańsku przyszły na świat moje siostry – Krystyna (w 1931 
roku) i Helena (w 1934 roku). Gdy ukończyłam trzy lata, zaczę-
łam chodzić do polskiej ochronki (przedszkola) w pobliżu Poczty 
Polskiej. Między matką i ojcem pewne polityczne różnice były. 

Anna Makilla-Puczka:

– Mama była pierwszą, ukochaną wnuczką. Dziadkowie z Pel-
plina kupili jej wózek – najpiękniejszy! I uszyli w swoim warszta-
cie lalki – prześliczne – z nóżkami i rączkami ze skóry. Problemy, 
wynikające z kalectwa jej matki, mojej babci, pojawiały się na 
każdym kroku. Mama opowiadała, że jak koleżanka z podwórka 
ją odwiedzała i się bawiły – chca cha cha, chi, chi chi, jak to dzie-
ci –  babcia zaraz do pokoju wchodziła i obie pasem po pupach 
zlała. Co się stało? Ona nie wiedziała o czym dziewczynki roz-
mawiają, wystarczył grymas uśmiechu i zaraz myślała, że się  
z niej naigrawają.  

Królewiec – dobre lata. 
Wojna – straciliśmy dom

Charlotte Martha Kłak, primo voto Makilla, z domu Troll: 

– W 1936 roku ojca, z całą naszą rodziną, przeniesiono służ-
bowo do Królewca. Szył mundury dla niemieckich oficerów  
i żołnierzy lotnictwa. Mieszkaliśmy w kamienicy przy ulicy Hin-
terroBgarten 58/3 Konigsberg es ist zwichen SchloBteich und 
Oberteich. Obok znajdowała się brama obronna i park. Miasto 
bogate, ładniejsze, mnie się wtedy zdawało, niż Gdańsk. Ojciec 
zarabiał dobrze, rodzina Mamy z Pelplina nas wspomagała. Tam 
było fantastycznie! Zachowałam jak najlepsze wspomnienia. 
Chodziłam do prywatnej niemieckiej szkoły katolickiej. W szko-
le wychowana byłam na Niemkę, mój ojciec też mnie tak kształ-
tował. W 1938 roku urodził się nasz najmłodszy brat, Zygfryd. Za 
dużo zabawy, dzieciństwa jako takiego, nie miałam, bo poma-
gałam Mamie. Cokolwiek było do załatwienia, wszelkie sprawy 
urzędowe, chodziłyśmy razem, ja tłumaczyłam. I opiekowałam 
się młodszym rodzeństwem, z siostrami odrabiałam lekcje. Dla-
tego tak wcześnie nauczyłam się odpowiedzialności. 

Poszłam po mleko i usłyszałam, jak uliczni gazeciarze krzycze-
li, że wybuchła wojna, ludzie wyrywali im rąk specjalne wyda-
nie. Ja też gazetę kupiłam, zaniosłam do domu. Mama przeczy-
tała i bardzo, bardzo płakała, ona o swojej rodzinie myślała. Jej 
jedyny Brat, Teodor, który w Pelplinie objął warsztat po dziad-
ku, dostał powołanie do Wojska Polskiego. Po klęsce wrześnio-
wej spod rumuńskiej granicy, z niemieckim wojskiem, w cywi-
lu, dostał się do Królewca. Zatelefonował do nas, ja odebrałam, 
byłam w domu sama. I przyszedł. Mama się ucieszyła, chciała, 
żeby został, ale tłumaczył, że w beczkach ma zabejcowane skóry 
i jak się nimi nie zajmie, wszystko się zmarnuje. Wyjechał, mama 
nie mogła się z tym pogodzić. 

Rosjanie naloty urządzali na miasto prawie codziennie, ale to 
nie było nic groźnego. Prowadziliśmy normalne życie, kontynuo-
wałam naukę w szkole. W czasie wakacji jeździłam do rodziny do 
Pelplina. Babcia dawała mi wtedy zaklejoną kopertę z pieniędz-
mi na pomoc dla miejscowych polskich rodzin, ofiar nazizmu. 
Zanosiłam przesyłkę do księdza infułata Franciszka Sawickiego, 
byłam niemieckojęzyczna, okupanci o nic mnie nie podejrze-
wali, nie zatrzymywali. 22 sierpnia 1944 roku Królewiec zbom-
bardowali Anglicy. Byliśmy w tym czasie w bunkrze w parku. 
Wszystko się paliło! Wtedy straciliśmy dom. Centrum całkowicie 
zostało zniszczone. Niemcy zaczęli wysyłać z Królewca miesz-
kańców, którzy mieli się u kogo zatrzymać. I tak, we wrześniu 
1944 roku, wyjechaliśmy – Mama z naszą czwórką – pociągiem, 
to było zorganizowane, do Pelplina. Ojciec pracował jeszcze na 
lotnisku, tam spał. 

W styczniu 1945 roku Mama, wraz ze mną, udała się, pociągiem 
z Pelplina do Królewca. Można tam było jeszcze jeździć, Króle-
wiec padł miesiąc później niż Gdańsk. Liczyłyśmy, że zabierze-
my Ojca, ale on powiedział: „Mnie nie wolno opuszczać miejsca 
pracy, to jest karalne”. Namawiał Mamę, żebyśmy z nim zostały. 
Odpowiedziała: „Nie! W Pelplinie są dzieci.” 

I wtedy ostatni raz widziałam Tatę. Wróciłyśmy do Pelplina. 
Myśmy byli przekonani, że ojciec zaraz po wojnie do nas przy-
jedzie. Potem, już będąc w Gdańsku, także na niego cały czas 
czekaliśmy. Przez Czerwony Krzyż szukaliśmy, nic nie wiedzieli. 
Nigdy nie przyszedł! Wszyscy sądzimy, że zginął. A może było tak: 
Sowieci zajęli Królewiec, zauważyli Ojca, jak idzie ulicą. Krzyknę-
li: „Stój”. Nie zareagował. I go zastrzelili? On przecież nie słyszał!

Najpierw Sowieci, potem Polacy
Charlotte Martha Kłak, primo voto Makilla, z domu Troll: 

– Najgorszy czas nastał, gdy wojna się skończyła. W obecności 
naszej czwórki, w piwnicy u dziadków w Pelplinie, Mamę trzy razy 
zgwałcili Sowieci. Ulicę, przy której mieszkaliśmy, z Adama Mickie-
wicza, przemianowali na Józefa Stalina. Przed wojną, w sąsiednim 
domu, mieszkała polska rodzina Ś., nie chcę wymieniać nazwiska. 
Gdy Niemcy wkroczyli, Ś. uciekli pod Warszawę. Po wojnie wróci-
li. I zabrali nam z domu wszystkie meble, całą sypialnię. Za to, że 
byliśmy Niemcami. Dostaliśmy potem łóżka na kartki i mieliśmy 
na czym spać. Nasz warsztat rodzinny w czasie wojny, na skutek 
bombardowania, został prawie doszczętnie zniszczony. 

W Pelplinie przy Katedrze, w barakach, polskie władze zorgani-
zowały obóz dla miejscowych Niemców. Do nas funkcjonariusze 

przyszli w nocy, dali dziesięć minut, żeby wziąć rzeczy. Zawieźli 
mamę z naszą czwórką do tego obozu. Na płaszcze kazali więź-
niom umieszczać opaski białe albo czarne z napisem „Reichs 
Deutsch”. Nosiliśmy naszywki białe, folksdojcze – czarne. Na 
plecach wszyscy więźniowie mieli swastyki. Wujek Teodor, brat 
mamy, pojechał do Tczewa i załatwił, że po kilku dniach nas 
wypuścili. Mama nam tłumaczyła, że nie ma się co dziwić, że 
Sowieci, Polacy, tak nas traktowali. Mówiła: „Myśmy wojnę roz-
poczęli i to jest konsekwencja. Takie jest życie. Ale nie wolno 
nienawidzić!”. (Płacze).

Z Pelplina Mama wyjechała z nami do Gdańska. Zamieszkali-
śmy u dziadka ze strony taty, Alberta Wilhelma Trolla, na pierw-
szym piętrze, w kamienicy przy ulicy Rybaki Górne w Gdańsku. 
W Kanale Raduni, w którym przed wojną, spędzając u dziadka 
wakacje, się kąpałam, było pełno trupów. 

Ja chciałam do Niemiec. Mówiłam do dziadka: „Jedźmy!”. A on: 
„Dziecko, czego my będziemy w Niemczech szukać? Przecież tam 
nikogo nie mamy. A jak wasz Ojciec wróci, to jak on do was trafi?”

Kilo sześćdziesiąt, wada serca
Charlotte Martha Kłak, primo voto Makilla, z domu Troll: 

– W 1948 roku wyszłam za mąż.

Anna Makilla-Puczka:

– Babcia, głuchoniema, sama została z czwórką dzieci i było 
jej bardzo ciężko. Dlatego Mama, jako najstarsza z rodzeństwa, 
w wieku osiemnastu lat, założyła rodzinę. Z moim przyszłym 
ojcem, Edmundem Makillą, poznał mamę jej dziadek, a mój 
pradziadek, Albert Wilhelm Troll, z którym wciąż mieszkali przy 
ulicy Rybaki Górne w Gdańsku. Ojciec urodził się w 1928 roku 
w Tczewie, ukończył Technikum Łączności w Gdańsku. Rodzice 
zawarli związek małżeński w kościele Najświętszej Maryi Panny 
(obecnie Bazylika Mniejsza, Parafia Katedralna  WNMP przy Pla-
cu Mariackim 2) w Pelplinie. Ślub dawał im ten sam ksiądz infu-
łat Franciszka Sawicki, któremu w czasie wojny mama nosiła  
w kopercie od babci pieniądze na pomoc Polakom, ciemiężo-
nym przez hitlerowców. Ojciec podjął pracę w Urzędzie Poczto-
wym w Gdańsku. Rodzice z babcią zamieszkali w Nowym Por-
cie w wynajętym mieszkaniu w kamienicy przy ul. Wyzwolenia 
25, na pierwszym piętrze, 

Mama była w siódmym miesiącu ciąży z Basią, dostała zapa-
lenia nerek i poszła do szpitala przy ulicy Klinicznej we Wrzesz-
czu. Tam było pełno lekarzy praktykantów, badali mamę, a ona 
zdziwiona, zapytała: „A czego wy tam szukacie?!” Po latach rela-
cjonowała: „Myślałam, że brzuch przetną i dziecko wyjmą.” Skąd 
miała wiedzieć? Kogo zapytać? Z babcią, głuchoniemą, na ten 
temat nie rozmawiała, rodzeństwo młodsze miała, książek w 
domu nie było. Lekarze się wtedy z niej pośmiali i wytłumaczy-
li: „Dziecko jak weszło, tak wyjdzie.” 

Basia przyszła na świat w styczniu w 1949 roku. Ważyła kilo 
sześćdziesiąt i miała wadę serca. Lekarz w szpitalu od razu zazna-
czył: „Trzeba się nastawić, że dziecko umrze, pani jest młodziut-
ka, proszę się postarać o drugie.” 

„Ksiądz nie kazał”. Piekło w domu 
Anna Makilla-Puczka:

– Szpitale wiesz jak wyglądały. Mamę z dzieckiem wypuścili 
do domu. Basia nie umiała z piersi ssać, była za słaba. I mama,  
w dzień i w nocy, pokarm ściągała, co godzinę, po łyżeczce, 
podawała; jak za dużo było, dziewczynka wymiotowała. Nie wie-
działa, co i jak robić, biust miała zaropiały, zrobili jej operację. 
Ubierała Basię w ciuszki od lalki, watką ciałko opakowywała. Nie 
mogła jej wykąpać ani umyć, oliwkę na watkę nakładała i szyjkę, 
rączki, nóżki, przeguby wycierała. Latem kładła ją, golusieńką,  

Ja chciałam do Niemiec 

Paul Albert Troll.

Martha Anna i Paul Albert Trollowie z córkami 
(od lewej) Krystyną, Heleną, Charlotte. Okres międzywojenny.
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w wózku, w ogródku przy domu, wózki były wtedy takie śmiesz-
ne, przykrywała pieluchą, żeby wygrzać dziecko na słoneczku  
i żeby nabrało witaminy „D”.  

I Basia przeżyła. Mama poszła z nią na kontrolę do przychod-
ni, a lekarz: „O, jak dziecko teraz tak wygląda, nie ma zagrożenia.”  
A mama mu powiedziała, że już ja jestem w drodze.

 I mój Ojciec mnie nie chciał w ogóle mieć, powiedział Mamie: 
„Przeżyje tylko Basia, drugiego nie chcę!”. Że ja niepotrzebna. 
Uzbierał i przyniósł do domu pieniądze, załatwił jakąś babkę  
i kazał Mamie usunąć ciążę. 

A Mama poszła do kościoła się pomodlić i księdzu się zwie-
rzyła, zapytała, co ma robić. Ksiądz jej wytłumaczył: „Masz już 
żywą osobę”. I z kościoła skierowała kroki prosto do sklepu  
i część pieniędzy od razu wydała na ciuszki, na buciki dla Basi 
i na jedzenie, bo w biedzie stale żyła, a tu okazja była. Przy-
szła do domu i tata: „Czy już jest po wszystkim?”. A Mama: 
„Ksiądz nie kazał”. 

I zaczęło się piekło w domu. Ojciec Mamę bił codziennie.  
Z pracy przychodził, musiał być obiad na stole, koszula wypra-
sowana i wychodził. I moja głuchoniema babcia na to wszyst-
ko patrzyła. 

Rozwód to był wyrok. 
„Za to ją kocham”

Anna Makilla-Puczka:

– Gdy się urodziłam, Mama miała dwadzieścia lat. Obie zosta-
łyśmy ochrzczone w kościele św. Jadwigi w Nowym Porcie. Swo-
ją chrzestną matkę dopiero w wieku 14 lat poznałam, a chrzest-
nego ojca, którym był wujek, lekarz z Kościerzyny, nie widziałam 
nigdy w życiu, niedawno się dowiedziałam, że umarł. Z dale-
ka nas wszyscy omijali. Całą czwórką przeprowadziliśmy się do 
mieszkania przy ulicy Tadeusza Kościuszki 70 we Wrzeszczu, 
które ojciec dostał na przydział z Urzędu Pocztowego. Wkrótce 
potem Mama rozeszła się z Ojcem. Rozwódka z dziećmi! Wstyd 
i hańba. Wyklęła ją cała rodzina. Oburzali się: „Jakżeś ty w ogó-
le śmiała?”. W tamtym czasie rozwód to był wyrok. Jak ona to 
zrobiła? Bo jeżeli jesteś z polskiej rodziny, na stanowisku masz 
kogoś, to ci pomoże, prawnika załatwi. A ona nikogo nie znała  
i do tego niemieckojęzyczna była, po polsku nie mówiła w ogóle. 
Ja Mamie tłumaczę, że jestem jej wdzięczna, że ona, młodziut-
ka, zahukana, z nami dwiema, z głuchoniemą Babcią dała radę, 
odwagę miała przeprowadzić rozwód! Za to ją kocham! Gdyby 
do tego nie doszło, nie wiadomo, jak by się życie nasze potoczy-
ło. Chociaż my z Basią przez to byłyśmy pokrzywdzone, rodziny 
na oczy nie widziałyśmy. 

Ojciec wyprowadził się z domu i płacił pięćdziesiąt złotych 
miesięcznie na nas dwie. Mama pracowała w Stoczni Gdańskiej 
jako pomoc, cokolwiek robiła, nadal mówiła tylko po niemie-
cku. Mleko przywozili do sklepów w bańkach wielkich, zawsze 
za mało, to ona o piątej rano pod sklepem czekała, pierwsza 
trzylitrowy garnek do domu dźwigała. I codziennie dla dzieci 
kaszkę z mleczka robiła. Zaczęłam chodzić do przedszkola przy 
naszym podwórku, ale u mnie spanie po południu nie wchodzi-
ło w rachubę, zjadałam obiad i uciekałam, bawiłam się z dziecia-
kami z sąsiedztwa w piaskownicy. Sąsiedzi mamie przygadywali: 
„Co to za matka, że zostawia dziecko cały dzień bez opieki!” Na 
koloniach to samo robiłam.

Mój Ojciec założył nową rodzinę, z drugiego małżeństwa miał 
jeszcze pięcioro dzieci. Zmarł bardzo dawno, nie pamiętam go 
w ogóle. 

„Mamuś wybieraj! 
„Tatuś, a kto będzie te okna mył?”

Anna Makilla-Puczka:

– Mama miała dobrego sąsiada, który przyjaźnił się z Mieczy-
sławem Kłakiem. To był mój przyszły drugi Ojciec. Przyjechał do 
pracy za chlebem z Krakowa w 1946 roku, miał czworo rodzeń-
stwa, też u nich bieda była w domu. Pracował, jak Mama, w 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Sąsiad mu opowiadał, że biedna 
dziewczyna z dwójką dzieci haruje, języka nie zna, ale porządna. 
I poznał go z Mamą. Mieczysław Kłak przychodził do nas bardzo 
często i mamie pomagał, a to z dziećmi na spacer, a to trzeba coś 

kupić, pieniądze nam pożyczał. Mama opowiadała, że do zwro-
tu duża się suma uzbierała, że nie dałaby rady długów spłacić. 
Podstęp był taki, wiedział, że młoda dziewczyna do małżeństwa 
uraz ma, chyba się bał mojej Mamy. W 1954 roku wzięli ślub.  
W tym samym roku urodziła się Grażynka, jego córka. Mama 
przestała pracować i zajmowała się domem.

W 1956 roku drugi Tata załatwił ze Stoczni Gdańskiej miesz-
kanie w odbudowanej kamienicy przy ulicy Chlebnickiej 11/12. 
Przyszli na miejsce z Mamą, powiedział: „Mamuś wybieraj!” Były 
wolne – na I piętrze to, w którym mieszkamy i obok, sąsiadki. 
I tu i tam po trzy pokoje, słoneczne. Co zadecydowało? Mama 
się przestraszyła, że w tym drugim jedno okno liczy osiem-
dziesiąt pięć małych szybek i powiedziała: „Tatuś, a kto będzie 
te okna mył?” 

Ojciec traktował nas wszystkie trzy tak samo, myśmy z Basią 
może nawet lepiej z nim żyły, niż Grażynka. Przynosił wypłatę  
i do Mamy: „Co kupisz, twoja sprawa, ja nie rozgraniczam, two-
je dziecko czy moje”. 

Był taki zwyczaj, że jak dziewczynka 18 lat skończyła, kupowa-
ło się dla niej złoty pierścionek. Więc Tata podarował pierścionek 
najpierw Basi. Potem dostałam ja, od jubilera przy ulicy Długiej, 
mam go do dziś. I, jako trzecia, prezent taki sam dostała Grażynka.

A że Niemka, a to nie taka
Charlotte Martha Kłak, primo voto Troll, z domu Gutkowska:

– W domu polskiego języka nie poznałam. Chodziłam do 
szkół niemieckich, w Królewcu nie zdążyłam zrobić matury, bo 

w 1945 roku miałam dopiero 15 lat. Już jako matka trójki dzieci, 
za namową drugiego męża, ukończyłam szkołę wieczorową dla 
dorosłych przy ulicy Żabi Kruk w Gdańsku. I wtedy dość spraw-
nie się nauczyłam się mówić po polsku, chociaż – dalej go kale-
czyłam, miałam i mam akcent.

Anna Makilla-Puczka:

– W domu Mama rozmawiała z nami wyłącznie po polsku. Tyl-
ko pacierz potrafiłam po niemiecku zmówić. Nie chciała, żeby to, 
co sama przeżyła, przeszło na dzieci. Mówiła: „Jakbyście w szkole 
parę słów powiedziały po niemiecku, ciężkie życie byście miały.” 
I: „Nie pozwolę, żeby moje dzieci należały do jakiejś politycznej 
organizacji, bo wiem, co to da.” Tak też było. Dopiero po matu-
rze poszłam na kurs języka niemieckiego.

Basia i ja chodziłyśmy do szkoły podstawowej przy ulicy Ogar-
nej, która mieściła się w budynku obecnego Pałacu Młodzieży. 
Z domu bliziutko. Moja Babcia ze strony biologicznego Ojca 
mieszkała przy tej samej ulicy i przez okno mnie z Basią obser-
wowała, kontaktu z nią nie miałyśmy w ogóle (płacze). Raz ją  
w widziałam, ale nie zdawałam sobie sprawy, kim jest, Mama 
mnie trzymała za rękę i z teściową rozmawiała. Mama nie wyrazi-
ła zgody, żebyśmy tę Babcię poznały. Po latach mi wytłumaczyła: 
„Tu miałyście Tatusia drugiego, który was wychował i utrzymy-
wał, a tam byłybyście nastawiane przeciwko mnie, usłyszały-
byście, że Mama – Niemka, że nie taka. Niestworzone rzeczy 
by wam opowiadano i  jako dzieci nie ogarnęłybyście tego, bo 
nie wiedziałyście przecież nic. Tu żyłyście skromniutko, a tam 
zabawkę dostałybyście dobrą, lody by kupiła Babcia od razu. Ja 
Mamę rozumiem, bała się, że wróciłybyśmy wrogo nastawione 
do naszego drugiego Tatusia. 

Mój biologiczny Ojciec powiedział mamie, że chce zobaczyć 
dziewczynki. A ona: „Edmund, nie ma sprawy, zawsze możesz 
odwiedzić dzieci, ale tylko w czasie, kiedy mój mąż będzie  
w domu po pracy”. Potem mi wyjaśniła: „Byłam młoda, drugi raz 
wyszłam za mąż i sąsiedzi mogliby rozpowiadać, że jakiś facet do 
tej Niemki rano przychodzi.” Nie zjawił się w ogóle, ani na imie-
niny, ani jak do I Komunii przystępowałyśmy. Basia była bardzo 
słabowitym dzieckiem, anemię miała, choroby chyba wszystkie 
przechodziła. Nie troszczył się o nią wcale. Jak zachorowała na 
szkarlatynę, Babcia strasznie płakała. Rodzice do szpitala jej nie 
oddali, leżała w pokoiku sama. Mnie i Grażynce nie wolno było 
do niej wchodzić, zastrzyki uodporniając dostałyśmy, a jak cho-
roba się skończyła z Sanepidu pani w białym fartuchu przyszła 
i lizolem śmierdzącym wyszprycowała mieszkanie. Basia, nie-
jadek, zupki dostawała przeźroczyste i przetarte kosztele, a ja  
z ziemi jabłka kwaśne zjadałam i nie chorowałam, wyrosłam duża. 

Z tekturową walizeczką do Babci 
do Wrzeszcza

Anna Makilla-Puczka:

– Tak więc wszystkie dzieci w szkole spotykały się na co dzień 
z babciami, dziadkami, razem spędzali święta. A my miałyśmy 
tylko jedną Babcię, głuchoniemą.

Babcia mieszkała ze swoją córką, Krystyną, młodszą siostrą 
mamy, jej mężem i córką, w trzecim wieżowcu przy Al. Grunwal-
dzkiej we Wrzeszczu. Dla siebie pokój miała, oni zajmowali drugi. 
Jak jeżdżę z Gdańska do „Galerii Bałtyckiej” patrzę automatycznie 
w okna ich dawnego mieszkania. Jak u Babci się dzwonek przy 
drzwiach przyciskało, światło się zapalało w pokoiku, ona przez 
judasza widziała, kto przyszedł: Charlotte z dziećmi, listonosz, 
inkasent. Rodzinę całą widywałam 27 września na Babci urodziny. 
Dorośli w jednym pokoju siedzieli, dzieci jadły pączki i jabłuszka 
w drugim. Mieliśmy tekturową, brązową, przepiękną walizeczkę. 
W czasie wakacji Mama najpierw spakowała do niej rzeczy Basi  
i wysyłała ją tramwajem do Babci do Wrzeszcza. Siostra wracała 
i na kolejny tydzień – z tą samą walizeczką –  ja jechałam. Miesz-
kałam w pokoju z Babcią, dogadać się z nią niespecjalnie umia-
łam, ale wyczuwałam co i jak mam robić. Kuzynostwo od sióstr 
Mamy ciągle u niej siedziało i porozumiewali się sprawnie. Bab-
cia Basi i mnie to orzeszki, to cukierka, to pięć złotych do torebki 
wkładała. A na święta piekła i przywoziła do nas pierniczki. Wali-
zeczkę dwa lata temu oddałam koleżance, która w Borach Tuchol-
skich ma chałupę. Jest u niej na widoku, przyjadę, powspominam.

Kochany Wujek Hans z Wiednia 
Anna Makilla-Puczka:

– Mama całe życie była prześladowana, wyzywali ją od Nie-
mek. Miała w Niemczech rodzinę, koleżanki. Gizela mieszkała 
w Jenie i co roku mama z Grażynką u niej letnie wakacje spę-
dzała. Ja z Basią do 18 roku życia ani razu nie pojechałyśmy do 
Niemiec, bo nasz biologiczny ojciec nie wyrażał na to zgody.  
W kółko tylko wysyłali nas na kolonie ze Stoczni. Z Niemiec dosta-
waliśmy listy, kartki, paczki. Już znaczek zagraniczny dla służb 
specjalnych był podejrzany. Wszystko w drodze otwierano, listy 
czytano, wartościowe rzeczy i pieniądze ginęły. Na przesyłkach 
stawiano pieczątki: „W drodze uszkodzone”. Potem Mama na 
poczcie przy ulicy Długiej otworzyła dla siebie skrytkę.

 Ważną postacią w życiu naszej rodziny był przyszywany Wujek 
Hans, dwa lata starszy od mamy. Tuż po wojnie, wraz z dwoma 
kolegami, wszyscy z Austrii pochodzili, przebywał w obozie dla jeń-
ców niemieckich w Gdańsku. Obóz graniczył ze Stocznią Gdańską 
im. Lenina i mama przez płot im podawała mleko, chleb. Załatwiła 
chłopakom dokumenty, żeby mogli wyjechać do domu. Kochany 
wujek z Wiednia się ożenił, został trenerem piłkarzy, dzieci nie mieli. 
Regularnie do nas pisał i na święta przysyłał prezenty – po bluzce 
dla dziewczynek, kawę, gumę do żucia. Cieszyłyśmy się z miesięcz-
ników „Brawo” o muzyce młodzieżowej, ściany wyklejałyśmy powy-
cinanymi fotosami, ta się w tym, ta w tamtym wokaliście kochała.

Kiedyś cło kazali za gumę zapłacić straszne, ponad 100 złotych  
i Mama była na wujka zła, nie pozwoliła mu więcej paczek przy-
syłać. W latach 60. Wujek Hans,  z żoną, przyjechał do Gdańska, 
mieszkali u nas przy Chlebnickiej. Mama go pytała: „Napisałeś kart-
kę do swojej Mamy?” On: „Nie”.  Mama: „Napisz, przecież ona od 
zmysłów odchodzi.” Bała, że syn u nas zostanie i do niej do Austrii 
nie wróci. Jak skończyłam 22 lata pojechałam z wycieczką do Wied-
nia, Wujek Hans, z żoną, bardzo się mną troskliwie w domu zajęli, 
zatrzymywali, mieli nadzieję, że z nimi na stałe zostanę. 

Nie chcieli okraść, chcieli zlikwidować
Anna Makilla-Puczka:

– Jak pokończyłyśmy szkoły, mama pracowała na pół etatu 
w Centrum Informacji Turystycznej, które mieściło się nieda-
leko obecnego kina „Krewetka”, tam była baza kwater prywat-
nych. Przychodzili do niej po południu starsi ludzie z Niemiec, 
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wiedzieli, że jest stąd, że perfekt język zna. Szukali swoich ście-
żek, domów. Zwracali się do niej: „Czy pani by z nami nie poszła? 
Mogłaby pani pomóc?”. Ktokolwiek o cokolwiek ją poprosił, nie 
odmawiała, zapraszali ją czasem na kolację do restauracji. Ci, co 
z Gdańska do Niemiec na zasadzie łączenia rodzin wyjazd plano-
wali, też się do Mamy zwracali, pisała im listy, podania. 

Mama opowiadała, że któregoś razu, w drodze do Babci do 
Wrzeszcza zauważyła, że jacyś faceci w kapeluszach idą za nią. 
Została na noc u Babci, zadzwoniła tylko do Tatusia i powiedzia-
ła, że nie przyjdzie do domu, bo się boi. Niedaleko nas, przy uli-
cy Mariackiej i Chlebnickiej, ubecy mieszkali. Obserwowali nasze 
mieszkanie, bo tu jest  t a k a   N i e m k a! Z klapkami na oczach 
chodzili, wykształcenia nie mieli żadnego. Podstawówka. I cze-
kali na rozkazy. Kto wie, czy ci tajniacy za szpiega jej nie wzięli? 
Dla nas to jest dzisiaj śmieszne.

Na przełomie lat 60. i 70. Mamę moją chyba chcieli  z a b i ć . 
Chodziła na spacerki się odchudzać, do Opery Bałtyckiej i z powro-
tem, parasolkę brała, żeby się podtrzymać. Albo Tata Mamę, z kole-
żanką, zawoził syrenką na Stogi, spacerowały brzegiem plaży do 
Górek Zachodnich, wracały, Tata czekał, wracali do domu. Kiedyś 
Mama szła z rana nad kanałem Motławy do Żurawia i z powrotem, 
my jeszcze spałyśmy. Widocznie czatowali. Przewrócili ją, skopa-
li, pchnęli na barierki, chcieli wrzucić do kanału. Miała szczęście, 
bo akurat z przeciwka zakonnica szła, oni ją zobaczyli i uciekli. 
Jak się przyczołgała do domu? Nie wiem. Zakrwawiona, pobi-
ta, chyba była na pogotowiu. Nie chcieli okraść,  c h c i  e l i   j ą   
z l i k w i d o w a ć.  W sądzie sprawy nie było. A kto by to zgłosił?!

Marzyła o Królewcu, pojechałyśmy
Anna Makilla-Puczka:

– Mama marzyła, żeby po wojnie Królewiec zobaczyć, poszukać 
miejsca, gdzie stał ich dom. To przecież tylko dwie godziny drogi 
stąd! Ale przez wiele lat miasto, jako wojskowe, było zamknięte. Do 
drugiego męża stale o tym mówiła, coś załatwić próbowała przez 
układy, znajomości, nie dało rady. Wyjazd doszedł do skutku pod 
koniec lat 80. Mama mieszkała już w Niemczech, miała paszport, 
wizę dla niej dostałam w Domu Radzieckiej Nauki i Kultury przy 
ulicy Długiej w Gdańsku. Ja na dowód jechałam. Wyruszyłyśmy 
o godzinie 8 rano pekaesem z dworca przy ulicy 3 Maja. Zatrzy-
maliśmy się za Elblągiem, przy granicy i zaczęli sprawdzać doku-
menty. Ja – nie ma problemu, Mamy – nie wpuścili. Mówi do mnie: 
„Jedź sama”. A ja: „Ale co mi to da, w życiu tam nie byłam, żadne-
go sentymentu, wysiądę i co mam oglądać?” Wszyscy pojecha-
li, my zostałyśmy. Autostopem wróciłyśmy do domu. Ja od razu 
do DRNiK się przeszłam i się dowiedziałam, że wodoloty codzien-
nie kursują do Bałtijska. Następnego dnia rano Władek, mój mąż, 
zawiózł nas na przystań  do Nowego Portu, bilety kupiłyśmy w obie 
strony, tego samego dnia o godzinie 13 zaplanowałyśmy powrót. 
Wysiadłyśmy w Bałtijsku. Jakiś Rosjanin się zaofiarował i za opłatą 
zabrał nas rozklekotanym samochodem. Po drodze zatrzymał się 
przy garażu, dolał z baku benzyny, pojechaliśmy dalej. Jesteśmy 
w Królewcu! Mama się rozgląda, szpital rozpoznaje, potem mostek 
i rzekę, w której się kapała. Nic więcej! Tym samym autem wracamy 
do Bałtijska. A tu w budce na przystani na nas czekają i mówią: „Nie 
ma chętnych i statek do Gdańska nie poleci.” Mama paszport poka-
zuje, tłumaczy, że następnego dnia jej się skończy wiza. Wydzwa-
niają. Nic! Co z nami zrobić? To ich nie obchodzi. Władek, jak wodo-
lot nie dotarł do Nowego Portu, zaniepokojony pobiegł do Domu 
Rosyjskiej Nauki i Kultury, rozpytywał, co i jak. Pracownik: „Pan nie 
będzie miał żadnych informacji. Nie mamy jak ich znaleźć, muszą 
sobie poradzić. Jak pieniądze mają, wrócą”. 

Film nakręcić! Mama się bała, że utknie tam na zawsze. Rosja-
nin, co nas wiózł samochodem, poradził: „Musicie znowu dostać 
się do Królewca i pociągiem dojechać do Elbląga. I za kolejnych 
parę marek znalazłyśmy się z nim w Królewcu. My – z niczym, 
z torebką małą, bez jedzenia. Przy kasie – tłum. Żeby bilet kole-
jowy do Gdańska kupić, trzeba było się na zeszyt wpisać, czekać 
w kolejce, co 2 – 3 godziny dyżurny wyczytywał z listy nazwiska. 
Tak samo się u nas wtedy meble kupowało. Mnie z Mamą osob-
no obsłużyli jako obcokrajowców, normalnie miesiąc się czeka-
ło. Mama chce płacić w markach za bilety, a babka: „Przyjmuje-
my tylko ruble.” My: „Innych nie mamy.” Marek nie wzięła, bo by 
jeszcze ktoś podkablował, że ma walutę i poszłaby siedzieć, ale 
powiedziała, że w hotelu „Moskwa” jest kantor. Poszłyśmy, po 
drodze widziałyśmy okna w mieszkaniach pozasłaniane gazeta-
mi. Z rublami wracamy, co dwa kroki się oglądamy, czy jakiegoś 
zbira nie ma, bo my z zagranicy i jeszcze nas załatwią po drodze. 

„Jak za czasów wojny 
ja się tutaj czuję”

Anna Makilla-Puczka:

– Bilety kupiłyśmy, ale wyjazd miałyśmy dopiero o 
8 rano następnego dnia. Mama zapytała kasjerki: „Czy 
ja mogę z córką tu u pani w budce usiąść na krzeseł-
ku na noc, żeby się przed ludźmi schronić?”. Usłyszały-
śmy:  „Nielzia!” Co zrobić? Na dworcu na I piętrze była 
noclegownia dla bezdomnych Czerwonego Krzyża. 
Wchodzimy, pokój na 20 osób, łóżko jedno przy dru-
gim. Babka w białym czepku do nas mówi: „Pienią-
dze z paszportem trzymać przy sobie. Nie wychodzić 
w nocy, bo może coś zginąć.” I tak, w ubraniu, kocem 
przykryte, nogi tylko miałyśmy wyprostowane, prze-
kimałyśmy. Wstajemy i głodne idziemy na dworzec. 
A tu – bij, zabij! Tłum się kłębi, napiera na barierki. 
Sprzedali 100 biletów, zjawiło się 500 chętnych. Kto 
silniejszy – wejdzie do pociągu. Skorzystałyśmy z pub-

licznej  ubikacji – groza! Podest z dziurą, szczebelki głowę ci do 
połowy tylko zasłaniają. 

Jasny gwint! Ja w krzyk z mamą. Idziemy tu, tam, byle się dostać 
do pociągu. Jesteśmy w środku. Słyszymy: „Nie wolno stać, bo 
pociąg nie odjedzie.” Ruszamy. Na granicy postój, wchodzi do 
pociągu żołnierz z karabinem wielkim, sprawdza papiery. Dla nich 
nie do pomyślenia, że ktoś bez bagażu, jak my, za granicę jedzie. 
Mamie się wiza skończyła. Z RFN przyjechała i w Królewcu szpic-
luje. Wzięli ją za szpiona. Wszyscy pasażerowie musieli wyjść na 
tory kolejowe, a oni do bogów i carów wydzwaniali, pytali, co 
zrobić z Mamą. Poprowadzili nas do budynku. Mama ze strachu 
się trzęsła, papierosy wyjęła, paliła, usłyszałam: „Ania, jak za cza-
sów wojny ja się tutaj czuję”. Żołnierz zobaczył papierosy: „Frau, 
frau, cigarete” i Mama mu całą paczkę dała. Parę godzin z naszego 
powodu pociąg stał, wreszcie jedziemy. Rozniosło się, że dziwni 
obcokrajowcy, znaczy my, jadą. Ludzie wałówki powyciągali, jajka 
ugotowane na twardo zapakowane w gazety. Częstowali. My: „Nie, 
dziękujemy”. Współpasażer jadł kromkę chleba, do tego słoninka 
biała, plasterek odciągał zębami. Mama do mnie: „Ja takie czasy 
pamiętam”. Babka w przedziale miała czerwoną szminkę i Rosjan-
ki, jedna po drugiej, usta nią sobie po kolei malowały. 

Pociąg stanął w Elblągu, popołudnie, jak się dostać do Gdań-
ska? Przy dworcu dziesiątki autokarów z Polski czekało, wcześniej 
były zamówione. Rosjanie, z tobołami, wsiadali, na handel jechali 
do Gdańska, Poznania, na Kaszuby. Z budki do Władka zadzwoni-
łam: „Żyjemy,”. Zapytał: „Kiedy wrócicie?” Ja: „Nie wiem”. Traf chciał, 
że Mama kierowcę spotkała, z którym pracowała w Centrum Infor-
macji Turystycznej. On: „Pani Charlotto, co pani tutaj robi?” Mama: 
„Długa historia, czy mogę się z panem do Gdańska zabrać, jestem 
z córką”. Usłyszałyśmy: „Nie ma problemu.” Miał listę, ludzie się 
schodzili, na końcu nas zapakował. Wieczorem przyjechałyśmy 
do Gdańska. I dopiero płacz! Władek wannę ciepłą do kąpania 
dla nas zrobił, bo śmierdzące, brudne przyjechałyśmy. W termosie 
picie i jedzenie czekało. I tak moja Mama się z Królewca wyleczyła. 

Ważny – człowiek. Miejsce na ziemi? 
Tam, gdzie rodzina

Charlotte Martha Kłak, primo voto Troll, z domu Gutkowska:

– Dziękuję mojej Matce, która jest w niebie, że tak nas wycho-
wała, że dała radę bez renty dzieci wychować na ludzi. Myśmy 
wszyscy, a była ostra, szanowali naszą Matkę. Ona, kaleka, nie 

miała tego rozumu, jak pani, ja, a mądrość dużą nam przekaza-
ła. Nauczyła nas, że nie jest ważne, czy ktoś jest Żydem, Cyga-
nem, Polakiem, Niemcem, tylko jakim jest człowiekiem. I ja to 
samo przekazałam swoim córkom. Zawsze mówiłam, nie patrz-
cie jako kto ma samochód, tylko jak postępuje.

Można tylko siedzieć w domu na emeryturze, ale lepiej robić coś 
dla innych. Będąc w Niemczech traktowana byłam od początku 
jak swój człowiek. Jeszcze niedawno udzielałam się w sądzie, jak 
konflikty z Polakami były, brali mnie do tłumaczenia, realia znałam. 
Pracowałam społecznie 14 lat w Czerwonym Krzyżu. Nie miałam 
łatwo, zajmowałam się ludźmi bezdomnymi różnych narodowości. 
Często rodacy, którzy przyjeżdżają z Polski, siedzą na ulicy i proszą 
o pieniądze, przeklinają. Kiedyś podeszłam do nich, mówię: ” Jak 
wam nie wstyd, co o was inni mogą sądzić? Jest piękny język pol-
ski, a wy takich wyrazów używacie!” Są Niemcy, co te słowa znają.

Do szkoły trzeciego wieku chodzę na wykłady z psychologii 
i historii kultury, pływam w basenie. Staram się robić to, co mogę. 

Pomimo że było mi tutaj ciężko, ja Polskę bardzo szanuję, nicze-
go złego bym o Polsce nie powiedziała. Mieszkałam w Pelplinie, 
w Królewcu, wróciliśmy do Pelplina, potem Gdańsk, teraz Kilo-
nia. Gdzie jest moje miejsce na ziemi? Tam, gdzie moja rodzina.

Mogiła Paula Alberta Trolla 
Anna Makilla-Puczka: 

– Babcia – Martha Anna Troll, z domu Gutkowska, nawiązała 
kontakt z kimś znajomym ze Związku Głuchoniemych w Niem-
czech i wyjechała z Wrzeszcza w latach 70. wraz z córką, siostrą 
mojej mamy, Krystyną i jej rodziną do Leverkusen, na zasadzie 
łączenia rodzin. Tam Babcia zmarła i została pochowana. 

 Siostra Basia wyszła za Niemca, poznali się w Gdańsku. Wyje-
chali do Niemiec, mają dwoje dzieci, już babcią została, star-
szy syn, 36 letni Daniel, zrobił doktorat i pracuje w Stanach 
Zjednoczonych. 

Młodsza siostra, Grażynka, wyszła za mąż w Gdańsku za chło-
paka z Wrzeszcza, ale był problem z mieszkaniem. Wyjechali do 
Kilonii do Niemiec, tam urodziła Jasia, poszła do pracy. 

– Mama w 1980 roku, z moim drugim Ojcem, pojechali do 
Kilonii, żeby wnuczka pilnować, zamieszkali w tym samym blo-
ku, co Grażynka, w sąsiednich klatkach. I tam zostali. Mój drugi 
Ojciec tam zmarł. Mama powiedziała: „Ja jego do Kilonii wywio-
złam, moją wolą jest z nim spocząć tutaj.”

Charlotte Martha Troll, primo voto Troll, z domu Gutkowska:

– Z rodziny Gutkowskich w Pelplinie wszyscy poumierali. 

Anna Makilla-Puczka: 

– Ale żyje i mieszka przy ul. Adama Mickiewicza 13 ciocia 
Henia, wdowa  po wujku, Henryku Gutkowskim. Piszemy do sie-
bie kartki.  Dziś na parterze tej kamienicy mieści się cukiernia.  

Matka  pradziadka, Paula Alberta Trolla i jego siostra, Hele-
na, pochowane są na – nieistniejącym dziś – cmentarzu ewan-
gelickim w miejscu, gdzie teraz znajduje się basen Politechniki 
Gdańskiej. Jego brat, Oskar, został zamordowany przez żołnie-
rzy Armii Czerwonej w 1945 roku, leży w zbiorowej mogile przy 
ul. Powstańców Warszawskich. 

Brat mamy, Zygfryd, ten, co urodził się w Królewcu, po wojnie 
mieszkał Gdańsku i pracował w Bakutilu, w latach 90. wyjechał 
do Niemiec, gdzie zmarł. 

Siostra mamy, Hela, ma grób w Oliwie.
Pradziadek Albert Troll (1866 -1956), ten, przez którego Mama, 

jego wnuczka, po wojnie nie pojechała do Niemiec, ale została 
w Gdańsku, żeby czekać na Tatusia, jest pochowany na Cmenta-
rzu Garnizonowym w Gdańsku, przy Bramie Oliwskiej. Znam go 
tylko ze zdjęcia. Tylko ja opiekuję się jego grobem i będę chciała 
żebyśmy z moim mężem zostali z pradziadkiem tutaj pochowani. 

Aneks – niespodzianka
Pod koniec wielogodzinnych rozmów z bohaterkami przeczy-

tałam w „Informatorze Pelplińskim ” artykuł Bogdana Soleckiego 
o rodzinie Gutkowskich z Pelplina. Okazuje się, że Teodor Gut-
kowski (1867–1940): w 1920 roku uczestniczył w Bitwie War-
szawskiej u boku gen. Józefa Hallera. Był członkiem pelplińskie-
go Towarzystwa Śpiewu Św. Cecylii, a ks. Wacław Lewandowski, 
prezes zespołu, mówił o nim: „ Mój Król Tenorów.” W 1927 roku 
został Bratem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Pelplinie.  

A w 1939 roku, na prośbę ks. Antoniego Liedke z Katedry pel-
plińskiej, w swoim warsztacie rymarskim uszył skórzaną waliz-
kę, w której ewakuowano do Kanady Biblię Gutenberga, która 
wróciła po latach na swoje miejsce.

Teodor Gutkowski był więc  nie tylko wytrawnym rymarzem, 
ale również oddanym, polskim  p a t r i o t ą .  D l a c z e g o  moje 
rozmówczynie ani słowem o tym nie wspomniały? 

Charlotte Martha Kłak, primo voto Troll, z domu Gutkowska:

– Naturalnie, że to jest wartość, ale ja tych faktów nie znałam. 
Przypuszczam, że moja  Mama też nic o tym nie wiedziała… 

Anna Makilla-Puczka:

– To dla mnie zupełne novum. Radość, duma i szok!

Katarzyna Korczak

cd. ze str. 41

Ulica Rybaki Górne w Gdańsku dziś. Na zdjęciu Anna Makilla-Puczka.

Grób Alberta Trolla na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

Redakcja tekstu została zrealizowa-
na przy pomocy finansowej Wojewódz-
twa Pomorskiego w ramach stypen-
dium dla twórców kultury na 2015 r.
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Czytając Gibbona

Upadał Rzym
- jakże wspaniały –
drogami wojska jeszcze szły
słońcem winnice ociekały
i kolumnowy marmur biały
porastał pył

upadał Rzym
co trwał przez wieki
żeby upadłszy wieki trwać

i nawet dziś nikt nie wie
czemu
jeszcze cezara syn i brat
zabijał by dosięgnąć tronu
jeszcze gladiator wierzył w lwa
w mowach wytrawnych oratorów
subtelnie grecki dzwonił styl
i tłum – jak zwykle – był na Forum
nikt nie przeczuwał

że we mgle
w porannej mgle nadreńskich borów
upada Rzym.
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Andrzej Wołosewicz

Zajmując się poezją dochodzę do wniosku zupełnie nie-
odkrywczego a na dodatek zbieżnego z tym, co Mariorie 

Perloff wyraziła w sposób następujący: „streszczenie może opi-
sać to, co wiersz mówi, lecz daje nam znikome pojęcie o tym, 
jak wiersz działa”. Oczywistość i banalność tego stwierdzenia 
zaczyna „pękać”, gdy próbujemy pokazać ją poprzez narzędzi 
literaturoznawcze. Okazuje się, że… ale po kolei. Chcę zaryso-
wać tę kwestię wykorzystując tekst Janusza Sławińskiego „Anali-
za, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego”1 i Michała 
Pawła Markowskiego „Nieswój po swoje”2 oraz elementy dysku-
sji na Konferencji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego Nie 
zawsze fragment. Poezja polska lat pierwszych (Wrocław 2012)3.

W tekście Sławińskiego nie interesuje mnie rysowana przezeń 
struktura, w której ukazuje on teoretyczno-praktyczne meandry 
i zawirowania analizy, interpretacji i wartościowania (nie będę 
więc ich referował4). Interesują mnie tylko – wybiórczo – miej-
sca, w których Sławiński precyzyjnie wskazuje na problemy, które 
ujawniają się przy lekturze wiersza, a które można i trzeba roz-
wiązywać. Jak i jakie to problemy? 

Pierwszym z takich miejsc/problemów jest – jak to obrazo-
wo nazywa Sławiński – rejon świadomości zmąconej sprzecznymi 
nawzajem nastawieniami. A to właśnie w tym rejonie, zdaniem 
autora, toczy się niewypowiedziana wojna między taktyką docie-
kliwego czytania dzieł poszczególnych a nastawieniem generali-
zującym (tu m.in. dokonuje się schematyzacja historii literatury), 
wojna hermeneutyki ze strukturalizmem. Piszę o wojnie niewypo-
wiedzianej, bo choć Sławiński mówi co prawda, że „przekonanie 
o zasadniczej odrębności problemów metodologicznych historii 
literatury i „sztuki interpretacji” występuje zresztą najczęściej w 
przebraniu formuł o charakterze pojednawczym, postulującym 
kompromis między sprzecznymi usiłowaniami”5, to zauważa od 
razu, że każda ze stron deklarujących gotowość do kompromisu 
„nie równoprawność partnera ma na uwadze, ale własną hegemo-
nię”6. Wskażmy jedno z istotnych miejsc tego zmącenia świadomo-
ści sprzecznymi nastawieniami. Jest to linia demarkacyjna „między 
tym, co w strukturze utworu przynależy do zjawisk mowy, a tym, 
co przez mowę jest »wyznaczane«”7, linia demarkacyjna między 
„planem wyrażania” a „planem treści”. Z trzech wyróżnionych przez 
Sławińskiego sposobów przechodzenia od „planu wyrażania” do 
rejestrów „planu treści”8 ostatni uruchamia kategorię znaczenia, a 
więc plan semantyczny, plan w którym otwierają się kolejno fun-
damentalne problemy: problemy języka i rzeczywistości, o któ-
rej tenże traktuje. Tak to podsumowuje Sławiński: „W zakończeniu 
uwag o analizie dzieła nie od rzeczy będzie zapytać o zwierzchni 
sens tego procederu. Na jakie zadania badawcze odpowiada ana-
liza utworu? Wszelka analiza – mniej czy bardziej dogłębna i kom-
pletna. Wydaje się, że jej celem zasadniczym jest zawsze przyspo-
sobienie utworu do tego, by dawał się włączać w jakąś całość od 

niego rozleglejszą. Dzieło poddane analizie ulega jakby rozbroje-
niu – zostaje pozbawione „niepodobieństwa” do innych dzieł, ale 
dzięki temu nadaje się do wkomponowania w odpowiednie prze-
kroje procesu historycznoliterackiego. Określając, „jak jest zrobiony 
utwór” na różnych poziomach swojej złożoności, podprowadza-
my go zarazem do tego lub innego kontekstu: systemu metrycz-
nego, gatunku, osobowości twórcy, ideologii etc. Analiza ograni-
cza się do takiego podprowadzania, nie wnika natomiast ani w 
owe konteksty, ani w to, jak utwór jest w nich osadzony. Docie-
ra tylko do m o ż l i w o ś c i kontekstowych relatywizacji dzieła – 
nic więcej. Same zaś relatywizacje znajdują się już poza granica-
mi jej kompetencji. Należą do sfery działań interpretacyjnych”9.

Dobrnęliśmy w ten sposób do drugiego miejsca na naszej mapie 
„świadomości zmąconej” – do interpretacji. A tu z kolei do tego, co 
Sławiński nazywa „kontekstem macierzystym” i „kontekstem ukształ-
towanym przez kulturę literacką oraz przekonania i uprzedzenia 
interpretatora”. I jest to miejsce, w którym najciekawszym, najbar-
dziej inspirującym i efektywnym poznawczo wydaje się następujący 
passus ze Sławińskiego: „K a t e g o r i a  k o n t e k s t u  w d z i a -
ł a n i a c h  i n t e r p r e t a c y j n y c h  j e s t  z a w s z e  s k o r e -
l o w a n a  z  k a t e g o r i ą  p o z i o m u  a n a l i z y. Rejestry jed-
nostek morfologicznych reprezentują w dziele to, co może w ogóle 
być przyporządkowane kontekstom. Wchodzi tu w grę dość trud-
na do opisania (bo przypominająca błędne koło) (podkreśl. moje) 
zależność obustronna – analizy i interpretacji. Interpretacja jest 
przedsięwzięciem zawisłym od uprzednich ustaleń analitycznych: 
to one dostarczają jej koniecznego „pożywienia”. Z drugiej wszak 
strony sama analiza już w punkcie wyjścia odznacza się interesow-
nością; zawsze przecież jest  j a k a ś – dokonywana ze względu na 
te lub inne dalsze ciągi i implikacje, przykrawająca utwór do prze-
widywanych potrzeb pracy interpretacyjnej, faworyzując w związ-
ku z tym pewne poziomy, zaniedbująca inne”10. Sławiński mimo 
badawczej dociekliwości obrośniętej gigantycznym dorobkiem 
budującym lęk u adwersarzy i szacunek u pozostałych nie zatra-
cił czegoś, co nazwałbym instynktem epistemologicznym, dzięki 
któremu może pisać: „wchodzi tu w grę dość trudna do opisania 
(bo przypominająca błędne koło) zależność obustronna”. Odwaga 
dostrzeżenia takich miejsc i odwaga nazwania sytuacji trudną do 
opisania w ustach kogoś zajmującego się właśnie opisywaniem 
także, a może przede wszystkim, sytuacji trudnych brzmi ważnie 
i poważnie. „Świadomość zmącona”, „sytuacje trudne do opisania” 
są sygnałami, które wyłapują moje „radary Latoura”11 jako miejsca 
szczególnie warte uwagi, bo pokazujące nie to, z czym doskonale 
już sobie radzimy, lecz to, co przysparza teoretycznych kłopotów, a 
więc pozostaje wyzwaniem. Tym bardziej, gdy artykuł kończy Sła-
wiński taką konstatacją: „(…) dochodzę – od innej strony, niż się 
to pospolicie praktykuje – w pobliże intuicji wielokrotnie już for-
mułowanych przez badaczy literatury, dostrzegających niemożli-
wość wydzielenia „czystego” aktu wartościowania z procederów 
analizy i interpretacji”12. 

Michał Paweł Markowski także podnosi problem wyodrębnie-
nia stanowisk możliwych do wyodrębnienia, gdy analizujemy 
swoje podejście do literackich lektur, pisząc: „Ważne jest wszela-
ko to, by owych ról ze sobą nie mieszać, choć z drugiej strony nie 
jestem wcale pewny, czy tego rodzaju rozdział jest – w tak kate-
gorycznej postaci – w ogóle możliwy. Jest bowiem oczywiste, że 
każda egzegeza jest swoistym użyciem tekstu, a każde użycie – 
osobliwą egzegezą, zaś codzienna praktyka lekturowa rozgrywa 
się gdzieś pomiędzy pieczołowitością egzegez i niefrasobliwością 
(nad)użyć. Jeśli więc polaryzuję te stanowiska tak ostro, to jedynie 
ze względów heurystycznych, świadom tego, jak trudno je ujaw-
nić w stanie czystym (jeśli w ogóle jest to możliwe)”13. Możemy 
więc mówić co najmniej o dwóch planach czytania: (1) czytanie 
„zwykłe” i (2) czytanie literaturoznawcze. Dodajmy od razu trze-
cie – (3) czytanie poety patrzącego na tekst. 

Nastawiony poznawczo chcę, usilnie chcę, czytać wedle wszyst-
kich trzech planów. Tyle, że gdy Sławiński i Markowski idą w kie-
runku autonomiczności procedur (czytelniczej i badawczej) zdając 
sobie w pełni sprawę z niemożliwości pełnej autonomiczności, 
to ja chcę iść w kierunku przeciwnym: skoro cyzelowanie auto-
nomiczności zakresów czy sposobów podejścia do wiersza tylko 
wyostrza naszą świadomość o sztuczności tych zabiegów, to nie 
warto iść w tym kierunku. W poszukiwaniu wspólnego mianow-
nika naszej sytuacji wobec literatury należy – moim zdaniem - 
zawrócić ku pierwotności doświadczenia lektury (stąd mój aplauz 
dla słów Perloff ). Pierwotność doświadczenia lektury to sugestia 
obecna u Sławińskiego, ale mimo niej on sam podąża inną dro-
gą. Dla mnie oznacza ona nie tylko powrót do zwykłego czyta-
nia, ale też do głębi niezwykłości tego „zwykłego” czytania. To 
ta głębia, chociaż nie wszystkim dostępna, bo wymagająca cze-
goś więcej niż samo czytanie, wymagająca autoanalizy procesu 
własnego czytania jest czymś naprawdę interesującym.

Na tę moją podróż w przeciwnym niż Sławiński i Markowski kie-
runku znajduję dwa silne powody. Pierwszy dotyczy tego, że róż-
norodność naszych doświadczeń z literaturą (czytelnika, badacza, 
poety) występująca w procesie czytania, w jednym procesie, nie-
zależnie w ilu rolach w nim występujemy, jakie kostiumy na sie-
bie nakładamy zbliżając się do tekstu, w jakie stroimy się piórka w 
naszej grze z tekstem, nie pozwala – właśnie z tego powodu, że 
jest to ten  j e d e n  proces czytania – na ich całkowite wyizolo-
wanie. Takie próby są a-skuteczne. Inaczej mówiąc, wyodrębnia-
nie tych sposobów jest zabiegiem operacyjnym, funkcjonalnym, 

swoistą próbą fenomenologicznej epoche (zawieszenia a to czy-
telniczej a to badawczej naszej dyspozycji) a nie fundamentalną, 
rzec by można ontologiczną różnicą. Dokładnie tak, jak z naszymi 
(wieloma) rolami społecznymi, jakie w życiu pełnimy. Są one tylko 
względnie autonomiczne. Ingarden używa bardzo trafnego terminu 
mówiąc o systemach względnie izolowanych, oddającego to nieba-
nalne połączenie wolności i wpływu14, ale nie w pełni izolowanych15.

Jeżeli na styku czytelnik-badacz-poeta mamy zaburzoną świa-
domość (Sławiński), nieczyste pochodzenie doktrynalne praktyk 
interpretacyjnych (Markowski), to może lepiej miast cyzelować 
różnice między praktykami przy pełnej świadomości niemożli-
wości ich ostatecznego rozdzielenia, zawrócić ku budowie połą-
czeń/mostów między tymi zajęciami.

Zobaczmy, co o takich problemach pisze jeden z wnikliwszych 
badaczy naszej literaturoznawczej rzeczywistości, Dominik Lewiński 
w książce „Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O pro-
cesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 
roku” we fragmencie rozdziału „Zarys teorii literatury” zatytułowa-
nym „Sąsiedztwa teorii literatury”: „Dość niezwykłe jest również 
to, że w przytoczonych fragmentach historia literatury jest swego 
rodzaju pośrednikiem między teorią literatury a sferą literackiej 
empirii, tak jakby teoria nie miała innego dostępu do „faktów” niż 
poprzez tekst historycznoliteracki. Mamy tu do czynienia z pomie-
szaniem porządków „dziania się” literatury z historią literatury jako 
dyscypliną. Na pytanie o powody wspomnianego pośrednictwa 
historii literatury, które nie wydaje się przecież dobrze poznawczo 
uzasadnione, nasuwa się odpowiedź następująca. Ścisłe, motywo-
wane poznawczo zespolenie w konstrukcie wewnętrznego układu 
literaturoznawstwa teorii z historią ma za zadanie „uzależnienie” tej 
drugiej od przebiegu procesów w szeregu teoretycznoliterackim. 
Inaczej mówiąc, chodzi o usprawiedliwienie ekspansji teorii w sze-
reg historycznoliteracki pod pozorem partnerstwa, i to opartego 
nie na socjalnym konsensusie współdziałania, ale na perswadowa-
nej konieczności poznawczej współdziałania”16. I dodaje: „Obraz 
wiedzy o literaturze w tej perspektywie domaga się kognitywne-
go uspójnienia, nawet kosztem ukształtowania wysoce perswa-
zyjnego opisu zależności teorii i historii, będącego raczej struktu-
ralistyczną projekcją wyobrażeń metateoretycznych niż zdaniem 
sprawy z rzeczywistości krytycznoliterackiej”17. Zatem problemy  
z uzurpacją i uprzywilejowaniem własnej dyscypliny w stosunku 
do pozostałych nie jest jak widać wydumanym problemem, jawi 
się raczej jako bardzo poważny kłopot. 

Bruno Latour mówi, że jeśli obraz zastępuje tysiąc słów, to 
mapa zastępuje całą puszczę. Chciałbym tutaj „zmapować” prob-
lem, który pojawił się w rozważaniach Sławińskiego i Markow-
skiego, z nadzieją, że stanie się on jeszcze wyraźniejszy (jak mapa 
jest „wyraźniejsza” od samej puszczy), co być może przyczyni się 
do tego, że inni, których on zajmie, pójdą dalej, osiągną więcej, a 
przynajmniej uporają się z nim lepiej, choćby w takim zakresie, 
jak można to samo lepiej opowiedzieć. Ponieważ będę poruszał 
się między czytaniem a badaniem przywołam dwa przykłady 
ilustrujące problem. To one zainspirowały mnie, by problemem 
się zająć, wracając do wspomnianej wrocławskiej Konferencji z 
listopada 2012 roku. To, co w niej interesujące to następujące 
konstatacje (panelistów jednej z końcowych dyskusji):

1) między środowiskiem literackim a literaturoznawczym nie 
ma dialogu;

2) środowiska literackiego w ogóle nie interesują literaturo-
znawcze opowieści na temat ich twórczości;

3) literaturoznawcy nie mają dobrych narzędzi badawczych, 
te, którymi dysponują są poznawczo „bezpłodne”;

4) nawet jeśli robota literaturoznawcza spełnia swoje 
wewnętrzne wymogi rzetelności, jej efekty przypominają 
chirurga zafascynowanego swoimi narzędziami, gdy tym-
czasem „pacjenta” one w ogóle nie interesują, jemu idzie 
o „zdrowie”;

5) próby pozaakademickiego interpretowania literatury też 
okazują się w większości nieudane (banalne, nudne, bardziej 
eksponujące samego recenzenta niż recenzowane dzieło);

6) „powrót na akademię” – możliwy?, konieczny?
Drugi przykład dotyczy wymiany poglądów, jaka miała miej-

sce pod moim tekstem „Notatki na marginesie: poezja sytuacji, 
poezja zastanowienia”18. Dlaczego tekst krótki, prosty i instrukta-
żowy wzbudził aż takie kontrowersje okazując się pomocny dla 
jednych, bezwartościowy dla drugich (nie wart druku, ujmujący 
dopuszczalnemu poziomowi), a jeszcze wymagający uzupełnień 
dla trzecich? Pytanie to wydaje się dobrze oddawać kłopot znacz-
nie poważniejszy niż przygody mojego tekstu, kłopot ten sam, o 
którym mówili paneliści na wrocławskiej Konferencji. Rozwiązania, 
które pojawiają się u Sławińskiego i Markowskiego raczej nie zbu-
dują mostów między dyskutantami pod moim tekstem (Czytelni-
kiem oraz panami Kwasiżurem i Jacobovskim). Zdają się bardziej 
mówić, że wysiłek, że wrażliwość, że znawstwo pozwalają „obła-
skawić” problem niż go rozwiązać. Innymi słowy mówią Czytelni-
kowi, że gdyby był Sławińskim czy Markowskim, gdyby poszedł 
ich drogą, to na pewno byłoby mu łatwiej. Czytelnik już tę lek-
cję słyszał (m.in. od Jacobovskiego) powtarzając niczym gomb-
rowiczowski Gałkiewicz: ale jak łatwiej, jak nie łatwiej? Zatem, czy 
możemy, a jeśli to jak, budować mosty między czytaniem a bada-
niem, którymi da się przejść w każdą stronę? Albo nawet chodzić 
w miarę swobodnie tam i z powrotem? Mosty, wobec których nie 
będą pojawiały się następujące zastrzeżenia: 

Jak wiersz działa czyli o potrzebie   budowy literackiego mostu na rzece Kwai
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1. „ZWYKŁE” 
CZYTANIE

TEKST

2. BADANIE 
LITERATURO-
ZNAWCZE

3. POETA PATRZY NA TEKST

cd. str. 46

1) „Nie jest to tekst będący typową egzemplifikacją dyskursu 
naukowego. Właściwie mam kłopot z tym, czy uznać go za 
artykuł czy esej. (…) Przedstawiona koncepcja jest jednak cie-
kawa, uzasadnienie interesujące, a wnioski niestandardowe. 
Choć spersonalizowane wrażenia autora, według mnie, prze-
ważają nad obiektywną analizą, to praca zasługuje na druk.”

2) „Tekst ciekawy i pożyteczny z uwagi na aktualność tematyki 
oraz propozycje w sferze literaturoznawstwa, Autor analizu-
je na wybranych przykładach konsekwencje procesu czyta-
nia jako relacji dynamicznej. Są to cenne rozważania, chociaż 
niespójne stylistycznie. Przeważa dość hermetyczny język, 
któremu jednakże towarzyszą sformułowania o zabarwieniu 
potocznym typu „zróbmy sobie to ćwiczenie”, „uśmiecham 
się do motta z Deleuza” itp.  (…) Polecam do druku po uzu-
pełnieniu i gruntownej korekcie językowej i redakcyjnej”.

Są to zastrzeżenia, które mogę wykorzystać odnoszą się 
bowiem do mego własnego tekstu, a pochodzą od jego recen-
zentów. To, co dla moich rozważań jest ważne: uważam te zastrze-
żenia za słuszne. Uważam je za słuszne, pokazują bowiem, że 
recenzenci dobrze wychwycili odejścia, odstępstwa od litera-
turoznawczych kanonów i dlatego uznałem za konieczne ich… 
utrzymanie!19. One są przęsłami, tak chciałbym, na których moż-
na przynajmniej zacząć budować mosty, o które chodzi. Pokazu-
ją, że jeżeli chcemy iść w kierunku porozumienia, konieczność 
przełamywania „czystości” wydaje się nieunikniona (chociaż jej 
koszty mogą być czasami zbyt duże dla autora20). Dlatego tak-
że akceptuję zastrzeżenia panów Kwasiżura i Jacobowskiego, bo 
są realne, pojawiły się wobec konkretnego tekstu, są wyrazem 
postawy i oczekiwań ich autorów. Jeżeli mamy poważnie trakto-
wać budowę rzeczonych mostów (u Latoura: przejść, powiązań, 
słowem – sieci), to akceptacja rzeczywistości, nawet jeśli żywimy 
wobec niej istotne dla nas zastrzeżenia jest podstawą. Przypomi-
na to – przynajmniej po części – grecką zasadę parafrazy w dys-
kusji i konieczność uzyskania dla sparafrazowanej wypowiedzi 
akceptacji rozmówcy, albo sytuację – by pozostać bliżej budow-
nictwa, skoro mówię o mostach – z filmu „Most na rzece Kwai”.

Stajemy przed równie trudnym wezwaniem jak bohaterowie 
tego filmu. Mamy zbudować most pomiędzy literaturoznawcą, 
twórcą, odbiorcą/odbiorcami. Okoliczności są wielce niesprzyjają-
ce. Japończycy/literaturoznawcy mają silniejszą pozycję, bo mają 
władzę. Dysponują autorytetem i silniejszym słownikiem jak powie-
działby Rorty. Chcą budować, ale po swojemu. Nie są skłonni do 
współpracy, są zadufani, wymagają jedynie posłuszeństwa. Czytel-
nicy/Anglicy (ale też i Japończycy; jak już wiemy do Sławińskiego i 
Markowskiego, literaturoznawcy też bywają czytelnikami) też mają 
swoje do powiedzenia, chociaż ich pozycja jest obiektywnie rzecz 
biorąc (obiektywnie, czyli jak?, nie do końca można to dobrze w 
tym wypadku opisać!) słabsza, to jednak i oni mają własne sposoby 
obrony swego stanowiska, poglądów, postaw, wszystkich owych 
„tak, ale”21. Zewnętrze, głucha tropikalna przyroda jest obojętna 
a nawet groźna, niebezpieczna, trudno spodziewać się pomocy, 
na tyle trudno, że obóz nie jest nawet ogrodzony, nie musi być. 
(Zostawmy tymczasem film gdzie ucieczka i wyprawa po pomoc 
jednak się udała, co i nam daje nadzieję.) Zatem nie zważając na 
okoliczności chcę tutaj postawić przynajmniej fundamenty przę-
seł. Każde będzie składać się co najmniej z dwóch składników, a 
nie wykluczam i trzeciego i już nawet o nich pisałem, są to bowiem 
przywołane wcześniej plany. Pierwszy plan to „zwykłe” czytanie. 
Drugi to badanie literaturoznawcze22. Trzeci plan to poeta patrzą-
cy na tekst. To jemu przecież cały czas się przyglądamy.

Jakie wnioski wynikają z tego grafu dla koncepcji mostów? Pierw-
szy, wydawałoby się oczywisty, ale niekoniecznie, na co wskazują 
wcześniej podane przykłady wzajemnego niezrozumienia, czasa-
mi zrozumienia ale nie-akceptacji, często nawet wyniosłej wrogo-
ści. A przecież oczywiste jest, że każda uzurpacja, każde (po)żąda-
nie tekstu na wyłączność któregokolwiek planu generuje przez 
swą zaborczość nieunikniony konflikt. Nie są jego rozwiązaniem, 
nawet polubowne, próby wyciszania przeciwnika. Tu wszędzie, 
na każdej możliwej ścieżce sporu, czy to między czytelnikiem a 
literaturoznawcą, poetą a czytelnikiem, literaturoznawcą a poetą, 
czy wreszcie na skrzyżowaniu wszystkich trzech graczy potrzebny 
jest „zgniły” kompromis, czyli ustępstwa każdej ze spierających się 
stron: wszyscy powinni zrobić krok w stronę wszystkich. Czytelnik 
i poeta winni uznać, że jest teoria, której mogą nie lubić, ale której 
nie można odmówić racji bytu. Gawroński, w instruktażowej wręcz 
książce „Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa? U źródeł 
współczesnych badań nad językiem”23, badając zależności między 
mową/językiem a rzeczywistością, zasadniczą linię demarkacyjną 
znajduje między, jak to nazywa, „epigonami XIX-wiecznego estety-
zmu” a „nowymi badaniami nad językiem” i pisze tak: „głęboko się 
odczuwa potrzebę zrozumienia się ponad ciasnotą zamkniętych 

w monologu kapliczek”24. Wnioski jakie wyciągam, nie tylko z roz-
ważań Gawrońskiego, są następujące. Teoretyk winien zaakcepto-
wać a-teoretyczny namysł czytelnika i jego efekty nie postponując 
ich ex catedra25. Teoretyka literaturoznawcę warto przestrzec sło-
wami Hebbla, że „Nie wszystko złoto, co się świeci. Należałoby jed-
nak po sprawiedliwości dodać: nie wszystko się świeci, co jest zło-
tem”26. Innymi słowy teoretykiem będąc, zawsze trzeba dopuścić 
możliwość, że często niezborne czytelnicze wywody, czy „ciemny 
i zamulony” przekaz samego poety o swych wierszach zawierają 
jednak owe złote ingrediencje, choć nie są one jasne, błyszczące 
i twarde jak wypolerowane już „teoretyczne złoto” ze sklepu jubi-
lera/teoretyka. Można podać przykłady artystów, którzy mówili o 
swojej twórczości27,  odsłaniając „kuchnię artystyczną”. Te wywody, 
jeśli teoretyk nie zrobi kroku w ich kierunku mało kiedy spełnia-
ją wymogi poprawności metodologicznej, właściwie z jej punktu 
widzenia byłyby „niedrukowalne”. Ale czy można tak łatwo zlekce-
ważyć Picassa, gdy mówi: „Ci, którzy starają się zrozumieć obraz, 
najczęściej idą fałszywą drogą. Gertruda Stein oświadczyła mi nie-
dawno, promieniejąc z radości, że wreszcie zrozumiała, co przedsta-
wia mój obraz: to trzej muzykanci. Była to martwa natura!”28. Czy 
można zlekceważyć Beksińskiego relacjonującego: „To wszystko nie 
jest aż takie proste, jak to widzą uczone panie profesor. (…) Co to 
jest za zwierzę, ta forma. Trudno to w paru zdaniach wyjaśnić. Wisi 
u mnie obraz, który „znawcy” oceniają jako kompozycję falliczną. 
Każdy musi się wypowiedzieć, żeby go broń Boże nie uważano za 
idiotę, co to ani be, ani me, ani kukuryku, i z reguły tak się wypowia-
da, a tymczasem (vide zdjęcia) obraz ten był w założeniu krzyżem, 
ale w trakcie walki o formę, poziome ramię było zbyt przytłaczają-
ce dla delikatnej roślinności u dołu, po prostu zamykało sztywno 
przestrzeń u góry, więc je w końcu zamalowałem. Po ukończeniu 
obrazu i powieszeniu, zacząłem zbierać pochwały w stylu uczo-
nych bredni o kompozycji fallicznej. OO. Niechże i tak będzie. Jeśli 
komuś się wydaje, że w ten sposób zaczyna odbierać cokolwiek z 
obrazu, to jego prawo”29. Podałem te przykłady bez jakiegokolwiek 
zamiaru „pognębiania” teoretyków, tylko po to, by, gdy w tej roli 
występujemy, przestrzegać przed pychą omnipotencji. Cieszymy 
się wtedy, jak obrazowo powiada Nietzsche, jak dzieci z tego, że 
znaleźliśmy za krzakiem coś, co wcześniej sami tam schowaliśmy. 

Poeta wreszcie, będąc najoczywistszym strażnikiem własnej kre-
acji, strażnikiem pieczęci swojej zindywidualizowanej twórczości, 
jedynym świadkiem swego „skoku kreacyjnego” (od czegoś tam do 
wiersza), j e d y n y m  a więc będącym w sytuacji zupełnie niedys-
kursywnej, podlegającej jedynie wieszczeniu, winien uznać swych 
odbiorców (czytelnika, teoretyka) za godnych trudu jaki podej-
mują, trudu własnych wypowiedzi o wierszu, uznać, że należy się 
im za to szacunek, nawet, gdy mówią w zgoła innym, a przecież 
„ludzkim” języku. Jeżeli wszyscy potraktują się jako bracia-w-wier-
szu i uczynią te pierwsze kroki w stronę innego, w stronę pozo-
stałych, nie pozostaniemy już - w którejkolwiek z trzech ról będąc 
- samotni. Te kroki spowodują, że uruchomione zostaną emocje, 
także te z poziomu relacji międzyludzkich, a więc umożliwiony 
zostanie ich przekaz i odbiór, czyli początek wszelkiej możliwości 
(z)rozumienia: wiersza, jego różnorodnych interpretacji, naszych 
- czasami zróżnicowanych wielce - postaw. 

Zapewne te kroki będą wymagały przedefiniowania własnych 
słowników przez każdą ze stron, redefinicji zmierzającej w kie-
runku nowych, przynajmniej częściowo akceptowalnych przez 
wszystkich terminów i określeń, nazywania nowych działań sko-
ro dotychczasowe raczej tylko utwardzały stanowiska: wyjść z 
okopów, z których prowadziło się spór i szukać – trudnego – 
porozumienia na otwartym polu dialogu. 

Wracając do grafu: jeśli zostawimy go na kartce tak jak został 
narysowany i wyruszymy z trzech różnych punktów do centrum, 
do wiersza, tekstu, bacząc by nie zmiąć kartki, by była „prosta 
jak stół”, to zawsze będzie nam do siebie dalej niż wtedy, gdy w 
wysiłku i emocjach zrobimy z tej kartki „kulkę” zmiętego papie-
ru i wszelkie jej punkty - nie wyłączając tych, które zajmujemy –  
będą teraz znacznie bliżej siebie! Ale przejście tej „krótszej” odle-
głości będzie żmudniejsze30, wymagające wysiłku i wytrwałości, 
wedle zasady krok po kroku – dokładnie tak, jak zaleca Latour.31 

Ta umowna, ledwie teoretycznie zarysowana koncepcja mostów 
miedzy zakresami naszej wobec wiersza aktywności, tu ledwie 
„zmapowana”, wynika z mego filozoficznego nastawienia, a więc 
z kroków czynionych w stronę innych, dodatkowych, nie tylko 
stricte literackich i literaturoznawczych wyjaśnień i uzasadnień

Nie ja pierwszy poruszam się na styku literatury i filozofii. Nie-
którzy nawet dokonują tego spotkania sami ze sobą (Camus, Satre) 
czy – jak Markowski – który związując swoją biografię z literaturą 
na dobre i na złe dodaje, że filozofia jest domeną jego także lite-
rackich zainteresowań (co dla śledzących prace Markowskiego nie 
jest niespodzianką): „Wydaje mi się, że literatura jako przestrzeń, 
w której pytanie takie – pytanie o relację między piszącym a czy-
tającym, pisarzem a tekstem, między mną a innym – stawiać się 
powinno, nie różni się zasadniczo od filozofii, dla której pytanie to, 
jeśli tylko zdecyduje się porzucić grunt klasycznej ontologii, jest 
pytaniem pierwszym. I z tego to właśnie powodu, eseje zebrane 
w tej książce traktuję jako eseje filozoficzne. Uważam bowiem, że 
pisząc o literaturze tak, jak ją tutaj rozumiem, uprawiam jedno-
cześnie filozofię, choć nie sądzę, by trzeba było do tego jakichś 
szczególnych uprawnień instytucjonalnych”32. Herbert i Elzenberg 
przez lata prowadzili swój poetycko-filozoficzny dialog. Celana i 
Heideggera (po)łączyła wspólna fascynacja Holderlinem, choć 

spotkanie do jakiego w końcu przy usilnych staraniach Celana 
doszło, było dla niego wielkim rozczarowaniem.  

Zatem status mojej rozmowy filozofa z literatem nie jest czymś 
wyjątkowym, ale  też zapewne nie tak znowu częstym. I chociaż 
moje koncepcje literaturoznawcze nie są poparte żadnymi szkoła-
mi w tym zakresie (bo nie uważam za nie studiów doktoranckich 
na polonistyce33) to z drugiej strony stoi za mną autorytet okre-
ślonej instytucji literaturoznawczej. Markowski pisze: „Nie wierzę 
więc – i jest to poważne wyznanie kogoś, kto w swoim biogramie 
umieszcza między innymi nazwę „teoretyk literatury” – by jaka-
kolwiek teoria literatury (a każdy z nas ma jakąś „teorię literatury”, 
którą się, najczęściej nieświadome, intuicyjne posługuje) mówiła o 
literaturze więcej niż o sobie samej”34. Podsumowując drugi plan, 
na którym chciałbym widzieć i lokalizować poezję, plan związany z 
miejscem i sposobem istnienia wiersza, podnoszę kwestię potrze-
by „odczytania” figury MOSTU. Sądzę, że może być ona i poręczna 
i przydatna nie tylko do reaktywacji poglądu, że ważniejsze jest 
to, jak wiersz działa niż wszelkie jego krytyczno-literaturoznaw-
cze interpretacje i analizy, ale i do spojrzenia na wszelkie podziały 
i  linie demarkacyjne (opisywane m.in. przez Sławińskiego i Mar-
kowskiego) jako na potrzebne i sensowne tak długo i tak dalece, 
póki służą jasności debaty choćby przez doprecyzowanie pojęć jaki-
mi operujemy, wyjaśnienie metod, ale tylko tak długo i tak dalece: 
narzędzia nie mogą być ważniejsze od materii, której poznaniu słu-
żą.35 Trzeci plan. Tu muszę wrócić do Latoura, uważam bowiem – 
zgodnie z jego podejściem – za bezcenne heurystycznie te miej-
sca, gdzie „wiemy nie całkiem”, gdzie natykamy się na problemy i 
kłopoty. Jeśli tylko podtrzymamy w sobie odwagę niepewności, 
wtedy komunikacja między użytkownikami literatury stanie się 
łatwiejsza.36 Mosty są konieczne. Sławiński kończąc jedną z części 
rozważań zatytułowanych „Miejsce interpretacji” pisze: „Jak widać, 
ma on kłopot nie tylko z zagadkami utworu; kłopotów dostarcza 
mu również własna sytuacja, gdy przystępuje do gry: musi jakoś 
uplasować się ze swoją wypowiedzią w przestrzeni wyznaczonej 
przez (rzeczywistych czy przypuszczalnych) współzawodników, 
musi zestroić swój zamysł z podręcznym sprzętem badawczym, z 
kolei ów sprzęt wypada uzgodnić z wymaganiami, jakie stawia pre-
ferowany przezeń model wiedzy o literaturze. Wszystko to razem 
nie pozwala myśleć o relacji interpretator – tekst jako o układzie 
izolowanym, tłumaczącym się immanentnie (podkreśl. moje)”37.

Mosty są potrzebne, bo (to znowu Sławiński): „(…) żadna teo-
ria literatury sama przez się nie implikuje praktyki interpretacji, 
choć daje jej mniejsze lub większe szanse; praca interpretacyj-
na musi dopiero wyłonić się  niejako na własny rachunek – jako 
„dopełnienie” koncepcji teoretycznych, zresztą wcale nie zawsze 
żywotnie im potrzebne.” 

Mosty są potrzebne, bo sytuacja między poezją a wiedzą litera-
turoznawczą o niej domaga się takiej współpracy. Piotr Śliwiński 
redagując tom prac zatytułowany „Nowe dwudziestolecie. Szkice 
o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009”38, będący 
wyborem referatów z konferencji w Poznaniu w 2009 r. zorganizo-
wanej dzięki współpracy Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej UAM, 
Centrum Kultury „Zamek” i Wojewódzkiej Biblioteki i Centrum Ani-
macji Kultury, pisze we wstępie: „Referaty i dyskusje nieprzypadko-
wo towarzyszyły festiwalowi Poznań Poetów. Nie chodzi o to, by 
jałowo mieszać języki akademii i życia literackiego, choć – nawia-
sem mówiąc – ich separacje zazwyczaj były i pozostają jałowe jesz-
cze bardziej, lecz o wyraźny sygnał, że to, co dzieje się w literaturze 
współczesnej podlega umiejscowieniu w tradycji, w kontekście, w 
refleksji, w czymś od niej rozleglejszym i razem z nią tworzącym 
wielogłos, z jakim obcujemy. Z kolei dla literaturoznawstwa bli-
skość literatury żywej powinna stanowić ostrzeżenie przed zamy-
kaniem się we własnym świecie.” (podkreśl. moje). Dlaczego więc 
nie pójść drogą mniej jałową nie zamykając się we własnym litera-
turoznawczym świecie, skoro coraz więcej sygnałów z tak różnych 
stron wskazuje na potrzebę współpracy? A trzeba by jakoś do niej 
doprowadzić, stąd moje wołanie o mosty.

Mosty są potrzebne, bo jesteśmy w sytuacji dość skompliko-
wanej skoro z jednej strony wiemy, że „interpretacja jest środ-
kiem do tego, by czymś zawładnąć” (Nietzsche) a z drugiej strony 
„ma się przejść przez most, a buduje się na nim dom” (Hebbel)39. 
A to już zdaje się być wystarczająco mocnym ostrzeżeniem, że 
powinienem kończyć swoją opowieść pomny tego (znowu Heb-
bel), że „poezja jest życiem, nie myśleniem, przyoblekaniem szat, 
nie skalpowaniem”. Ne chciałbym być posądzonym o to ostat-
nie, choć żywię nadzieję, że wskazałem na kilka spraw wartych 
przemyślenia.

Andrzej Wołosewicz

1 J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w:  „Proble-
my metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa”, Kraków 1976., ss. 100-230.
2 M. P. Markowski, Nieswój po swoje, „Teksty drugie” 4/2002, ss. 241-246. 
3 Korzystam  z materiałów o Konferencji zamieszczonych w „Odrze” nr 2 i 3/2015.
4 Zainteresowanych odsyłam do tekstu Sławińskiego
5 J. Sławiński, dz. cyt., s. 104
6 j. w., s. 105.
7 j. w., s. 106
8 Pierwszy sposób akceptuje odrębność i niedopasowanie, więc de facto zerwa-
nie ciągłości procesu badawczego (tu analiza utworu jest sumą tych odrębnych 
ustaleń badawczych); drugi mówi o swoistym „izomorfizmie” obu planów, który – 
dzięki temu – daje komfort niejakiej odpowiedniości, analogiczności (tu pozwa-
lającej na używanie na obu planach procedur tego samego typu). Trzeci sposób 
traktuje przejście jako kontynuację (tu, jak pisze Sławiński, usiłuje się „traktować 
analizę jako ciąg jednolity – narastający znaczeniowo”).

Jak wiersz działa czyli o potrzebie   budowy literackiego mostu na rzece Kwai
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cd. ze str. 46

9 J. Sławiński, dz. cyt., s. 114.
10 J. Sławiński, dz. cyt., s. 117.
11 Będę w tym tekście odwoływał się do Bruno Latoura, ale z konieczności nie 
mogę go to wyłożyć, dlatego pozwalam sobie odesłać czytelnika do  - wydaje mi 
się, że przystępnej – wykładni jego poglądów, jaką zawiera mój tekst z tegorocz-
nego listopadowego numeru Twórczości zatytułowany „Po co kroić zupę nożem, 
czyli dlaczego literaturoznawcy nie ufają czytelnikowi?”
12 j. w., s. 126.
13 Michał P. Markowski, Nieswój po swoje, Teksty drugie, 4/2004, s. 244. W swoich 
szczegółach tekst Markowskiego jest polemiką z Kunzem, ale na temat podejścia 
do czytania i stąd jego poręczność dla mnie.
14 I zrobił to wiele lat przed Bloomem, chociaż oczywiście na teoretycznych pię-
trach fenomenologii a nie w materii analizy praktyki literackiej.
15 To tej nie-w-pełni-izolacji zawdzięczamy problemy, z którymi mierzą się Mar-
kowski i Sławiński
16 D. Lewiński, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach para-
dygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, s. 175
17 j.w., s. 176.
18 www.pisarze.pl, 6 X 2014.
19 W tekście dokonałem stosownych poprawek, ale tylko na tyle, aby był drukowal-
ny wedle wymogów Wydawcy; nie sądzę zaś, żebym radykalnie coś w nim zmienił z 
tego, co recenzenci nazwali „hermetycznym językiem” czy „oralizacją i potocyzmami”.
20 Na przykład takie, że ten sam tekst nie znalazł uznania w „Tekstach Drugich”; żału-
ję tylko , że tutaj nie otrzymałem recenzji, rozumiem, że redakcja ma taką praktykę, 
ale ze względów poznawczych byłoby to niezmiernie ciekawe, nie mówiąc już o 
tym, że spełniałoby zadanie dydaktyczne, pokazania autorowi jego niedostatków 
(w tym wypadku aż – zdaniem recenzentów – dyskwalifikujących). Nie sądzę, że 
zmiana praktyki akurat w tym zakresie byłaby czymś złym. 

21 Dobrym przykładem owego „tak, ale” jest wpis Czytelnika pod moim tekstem (do 
komentarzy na temat którego już się tu odwoływałem): „Ja  nadal – „nadal” dotyczy 
tego, że Czytelnik formułuje swoją opinię po tekstach wobec mego krytycznych, 
z którymi zdążył się już zapoznać -  chwalę sobie tekst pana Wołosewicza, bo jest 
zrozumiały i przejrzysty dla każdego czytelnika, który kocha czytać, a niekoniecz-
nie łyknął filologicznego wykształcenia. Teksty filologiczne bywają strasznie nudne 
i mało zrozumiałe dla ogółu czytających, a pisane wedle schematu z podręcznika 
poetyki i wykładów dawnych profesorów, ale dla osób na wyższym poziomie filo-
logicznym. One przeciętnego czytelnika raczej odstraszają od czytania. Tymczasem 
p. Wołosewicz przekazuje swą teorię w sposób obrazowy i przejrzysty przy użyciu 
pojęć potocznych, że aż się to wszystko widzi. Przewietrza nudę i schemat z filo-
logicznych wywodów. Takie teksty zachęcają do wgryzania się w tomiki poezji i 
grube tomy prozy. Bo o prozie też na pewno tu będzie. Brawo i proszę o bisy. To 
dla nas, zwykłych pożeraczy książek.” Nie idzie mi o miłą skądinąd dla mnie opinię 
Czytelnika, tylko o dowód, że problem „mostu” nie jest moim czczym wymysłem, 
że „dopada” on także innych – jest więc problemem po prostu.
22 Tu pomijam wewnętrzne problemy literaturoznawstwa (np. nieakceptowalny 
przez strukturalistów antyesencjalizm Fisha) i poziom, w którym „zwykły” czytel-
nik sięga po literaturoznawcze słowniki (tu też lokuję „poziom”, na którym szukają 
wsparcia polonistów uczących młodzież w szkołach; a jest on wyznaczany/formu-
łowany poprzez cedowanie w dół ustaleń Zjazdów Polonistycznych, ich przekła-
danie na większą przystępność dydaktyczną).
23 A. Gawroński, Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa?, Warszawa 1984.
24 j. w., s. 29
25 Przypomnijmy, jak zasadniczo w obronie „myślenia nieprecyzyjnego” wystąpił 
Elzenberg, któremu nie sposób odmówić przenikliwości intelektualnej, klarowno-
ści w przekazie własnej myśli, logiczności wreszcie. 
26 Fryderyk Chrystian Hebbel, Dzienniki, (przeł. K. Irzykowski), Warszawa 1958, s. 20.

27 Patrz, M. Gołaszewska, Kim jest artysta?, Warszawa 1986, czy Z. Taranienko, Roz-
mowy o malarstwie, Warszawa 1987. 
28 cyt. za: M. Gołaszewska, dz. cyt., s. 116.
29 Liliana Śnieg-Czaplewska, Bex@. Korespondencja mailowa ze Zdzisławem Beksiń-
skim., Warszawa 2005, s. 45.
30 Ale chyba już dość mamy wygodnych wyjaśnień, które nie zbliżają dyskutują-
cych stron ani na jotę
31 Nadto być może i żadnego centrum już nie będzie, bo gdzie jest centrum tak 
„spostponowanej” kartki  (z naszymi grafami) i czy to w ogóle ma jakiekolwiek 
znaczenie? 
32 M. P. Markowski, Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu, Warszawa 2001, s. 9. 
33 Ale przecież cytowany przed chwilą Markowski mówi o filozofowaniu bez potrze-
by „jakichś szczególnych uprawnień instytucjonalnych”, więc dlaczegóż by mnie 
nie wolno było robić to w literaturoznawstwie „bez jakichś szczególnych upraw-
nień instytucjonalnych”.
34 M. P. Markowski, dz. cyt., s. 13
35 Dokładnie o tym  piszę w tekście w Twórczości, do którego już odsyłałem.
36 Książka o komunikacji, którą polecam każdemu niezależnie od tego, jakiej mate-
rii w ich wypadku komunikacja dotyczy, nosi znamienny tytuł „Mosty zamiast 
murów”, Warszawa 2002.
37 J. Sławiński, Miejsce interpretacji w: Księga referatów Zjazdu Polonistów, War-
szawa 1995, s. 86.
38 Śliwiński podaje, że konferencja poznańska była „dopełnieniem refleksji przedsta-
wionych podczas konferencji - katowickiej (2007, z inicjatywy Krzysztofa Uniłow-
skiego, na temat życia literackiego) i w Szczecinie (2008, z inicjatywy Ingi Iwasiów, 
o ideach i ideologiach minionego dwudziestolecia)”, co jeszcze bardziej podkreśla 
znaczenie przytoczonych jego słów.
39 Dzienniki, dz. cyt., s. 129.

*   *   *

Nawet nie myślę zastanawiać się nad przeszłością.
Gdyby o tym myśleć to możliwe że wspomnienia
i pytania które uskrzydlają nadal pozostają
pytaniem. Jak to jest, że lubimy wspomnienia.

Historia jest taka, że zostawia raptem
jedno zdanie proste rzadko złożone w Tobie.

A święty Paweł w porannej modlitwie mówi
o boskim poranku i żeby nie zabrakło Boga,
no tak zwyczajnie.

Czerwiec  2002 rok

O poranku cichym
Czerwcowym słonecznym
Twój głos zamilkł.

A oczy śnieżne lekko
Trzymały rękę
Dotykiem pocałunku.

Ten obraz burzy
Dźwięki świata.
Śni Ci się miłość
Ja budzę się z pustką.

Spróbuję w tej ciszy
Losem pożegnania
Mówię, ale ogarnąć
Nie mogę.

Dałbym Tobie góry
     

Grażynie

Dałbym Tobie góry
Wschód i zachód słońca
Ciszę i spokoju mury
Kwiatów żywot bez końca

By trwało jak najdłużej

O wczesnych porach
Człowiek z ziemi wzięty
Dzban w rękach trzyma
Sobą zajęty

Niekiedy zło w dobro przemienia
Spotkania cud objęty nie wie

Kiedy zaczyna się samotność

*   *   *

Drżysz i ciepło uderza od Ciebie,
ogarnia pokój, ręce, wargi, nawet
szkło dostało kolorów. Milczysz
i bojaźliwie patrzysz w siebie,
nie wiedząc jeszcze co się stało.

I tak jesteśmy, milcząc spokojni,
wolni.

Krzysztof Sochoń
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Rekolekcje nocne

Godzina zero zero

Ludzki głęboko jak studnia przemierzony
czas krótki od świtu do zmierzchu.
Lecz Ty w szronie dzikich traw
taki sam na imię.
Gdy słońce się wznosi jesteś bezdomny.
Pozostaje miejsce albo ślad jak na cmentarzu.

I wtedy odczuwasz spokój i bliskość.

Godzina trzecia

Mróz i śnieg przecudny
wewnątrz palący się ogień.
A na obrazie w cieniu Pana
anioł rozmowy modli się
słowami św. Tomasza.
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Wiersze przychodzą, albo się do nich dorasta. Są projek-
tem życia lub wyrażają stan duszy, psychicznego napię-

cia, egzystencjalnej refleksji. Zawsze – ważne i konieczne, lepiej 
lub słabiej skrojone, są projektem całości. Małe wyraża się przez 
większe, a większe – jak uczy Gaston Bachelard – tak potrafi zor-
ganizować się w świecie poetyckiej wyobraźni, że traci się dla 
tej drobiny, która organizuje wszystko. Wszystko, czyli uniwer-
sum marzenia i poetyki, albo: wyobraźni i poetyki. 

Pejzaż jest wierszem wczesnym Ewy Lipskiej, pochodzi z jej 
debiutanckiego tomu. Takie utwory są czasami lekceważone. 
Jedni widzą w nich jakieś naśladownictwo innych, inni nie chcą 
nawet się nad nimi pochylać, bo nie mają szacunku dla młodego 
wieku. A przecież w wierszach wczesnych zazwyczaj zawiera się 
projekt całości, podczas gdy „wiersze ostatnie puentują tema-
ty rozwijane wcześniej”, jak słusznie zauważyła Magdalena Hor-
nung. Warto się nad utworem autorki Domu Spokojnej Młodo-
ści zatrzymać, ponieważ ma on w sobie wielką siłę poezji, która 
jest także siłą mądrej przestrogi. 

Pejzaż

Kiedy tak dłużej żyję – nabieram pewności
że i kwiaty na stole to są sztuczne kwiaty.
Że goście dookoła istnieją w przenośni
a krzesła siedzą puste jak ziemia przed laty.
Że herbatę podano lecz nikt nie pamięta.
Że poeci się rodzą w niedziele i święta.

Był kiedyś dzień. I dom był. A dla uproszczenia
ani dnia ani domu już zupełnie nie ma.

Wieczorem kiedy światła pasły się po okolicy
z pokojów swoich wyszli bladzi domownicy.
Niewiele się zmienili. Zakurzone twarze.
Lekka pleśń nad oczami. Uśmiechy wygasłe
przez wieki utrzymane w kronice wydarzeń.
Jakże owocna scena. I jakże tu zacząć?
Co powiedzieć? Że jestem? Może mnie zobaczą
może teraz przypomną i powrócą trwalej. 
…wtedy z całym spokojem ja odejdę dalej
tam gdzie miejsce jest moje. Do samotnych lasów.
Prędzej! Prędzej! – powtarzam. Zbyt mało mam czasu.

Ale – tak jakby tylko niżej pochyleni.
Ale – tak jakby wszyscy w jednej tajemnicy
milczeli w tytanowej bieli domownicy.
Ale – tak jakby tylko na jedno półmgnienie
rozległo się z ust czyichś tak ciche westchnienie
że sen mój potrąciło.

„Jej kapitałem – pisał o poezji Ewy Lipskiej Michał Sprusiński 
– jest wartość wzgardzona bądź wyklęta przez debiutantów – 
biografia”. Nie chodzi tu o biografię zbiorową, ale o egzysten-
cję, która chce, może, powinna wyrazić siebie, swoje lęki. Wiersz 
zaczyna się więc w pierwszej osobie. Ta osoba ma świadomość 
upływającego czasu. Jest, jak to nazwała po latach Anna Lege-
żyńska, „tożsamością «czasującą»”. 

„Kiedy tak dłużej żyję […]”, to konstatacja upływającego czasu 
i – po prostu – mijającego życia. Zacierania znaków. Ale także: 
to konstatacja pewności. Tego, że już wiem, jak to się wszystko 
toczy. Czas teraźniejszy („żyję”, „nabieram pewności”) jest złu-
dzeniem istnienia, ale także próbą interioryzacji tego istnienia. 

Legeżyńska powie, że chodzi o „indywiduację, o kształtowa-
nie świadomości wytrwale rozpoznającej warunki egzystencji,  
w których przyszło jej szukać własnego miejsca”. Rozpoznawanie 
warunków egzystencji dokonuje się właśnie w czasie teraźniej-
szym. Julian Kornhauser pisał, że w poezji Ewy Lipskiej mamy 
do czynienia z „apologią czasu teraźniejszego”. 

Niby to oczywiste: „uchwycić w teraźniejszości konkretną 
rzeczywistość aktu tworzącego czas to tendencja naszej epo-
ki” – pisał Georges Poulet. Ale przecież u Lipskiej mamy (w tym  
i innych wierszach) wyraźnie manifestowaną – jak zauważał Korn-
hauser – „niechęć […] do zatrzymywania ulotnych wrażeń, do 
zapisu «piękna» chwili”. Piękno jest „niedorzeczne” – powie poetka 
i zaznaczy: „niedorzeczność piękna będzie nas stale zadziwiać”. 
Nie o czas impresyjny tu chodzi zatem, ale o czas, z którego 
wydobywa się „walor aksjologiczny”. Jest nim złudzenie istnie-
nia, albo – jak napisze poetka – „istnienie w przenośni”. Mówiąc 
dokładniej, choć wcale nieprosto: jest to istnienie w czasie, któ-
ry był-i-jest, a także w przestrzeni, która była-i-jest:

Był kiedyś dzień. I dom był. A dla uproszczenia
ani dnia ani domu już zupełnie nie ma.

Powiedzielibyśmy za Januszem Sławińskim, że jest to istnienie 
w „scenerii”, to znaczy w „zbiorze umiejscowień” („sceny i sytu-
acje w jakich postacie uczestniczą”). Tak rozpatrywana sceneria  
„stanowi jeden ze składników procesu czasowego rozwijania się 
świata przedstawionego”, a „[j]ej wznoszenie ma w sobie zawsze 

coś z rozstawiania dekoracji, które nie są ważne same przez się, 
lecz wyłącznie ze względu na to, co się w nich rozgrywa”. 

Do „przestrzennego” pojęcia „scenerii” odsyła tytuł wiersza („pej-
zaż”), a także „owocna scena”, jakby przeniesiona (wyniesiona)  
z teatralnych desek: „kwiaty na stole”, „krzesła siedzą puste”, „her-
batę podano”. Aktorami są tutaj goście, którzy „istnieją w prze-
nośni”, czyli jakby w wyobraźni. Są realni („istnieją”) i umowni 
(„w przenośni”). Jakby ze snu, jakby upiorni „bladzi domownicy”: 

Niewiele się zmienili. Zakurzone twarze.
Lekka pleśń nad oczami. Uśmiechy wygasłe

Byli-i-są. W czasie i w domu, którego „już zupełnie nie ma”, to 
znaczy, który był-i-jest, ponieważ na trwale uobecnił się w auto-
biograficznym podmiocie, mającym pełną wiedzę o złudzenio-
wości istnienia:

I jakże tu zacząć?
Co powiedzieć? Że jestem? […]

Tożsamość „czasująca” odwołuje się w wierszu do „półmgnie-
nia”. Nie do trwania, ale do „potrącenia”. Nie do zjawiska, ale zda-
rzenia. Coś było, czegoś nie ma, coś jest. „Sen mój potrąciło”. Zna-
my ten stan pod nazwą snu na jawie. „Poezja Lipskiej, rozpięta 
[jest – M.K.] między jawą a snem, między konkretem rzeczywi-
stym a konkretem onirycznym” – pisał Jerzy Kwiatkowski, a Anna 
Legeżyńska: „Między jawą a snem zaciera się granica, otwiera-
ją się «drzwi» i obie rzeczywistości, realna oraz oniryczna łączą 
się w oksymoroniczną metaforę, tworzącą tytuł dla poetyckiej 
prozy: żywą śmierć. Oznacza ona życie postrzegane jako umie-
ranie i śmierć jako przedłużenie życia”.

W „żywej śmierci” osoby są omszałe. „Bladzi domownicy” mają 
„zakurzone twarze” i „lekką pleśń pod oczami”, są w „tytanowej 
bieli”. Czy są symbolem przemijania, rozkładu, czy raczej świa-
ta, który powraca w śnie na jawie? 

Może mnie zobaczą
może teraz przypomną i powrócą trwalej. 

Milczący „w tytanowej bieli domownicy” – wyjęci z czasu, któ-
rego „już zupełnie nie ma” – paradoksalnie mają go aż nadto, 
podczas gdy autobiograficzny podmiot mówi: „Zbyt mało mam 
czasu”. „Domownicy” są bowiem w czasie, który nie biegnie, nie 
mija, nie odchodzi; istnieją w czasie zawieszonym, albo inaczej – 
są zawieszeni w czasie. I lepiej nawet: „są” bardziej niż podmiot, 
który tej pewności nie ma, że „jest”: „Co powiedzieć? Że jestem?”  

Zawieszeni w czasie długiego niebytu nie potrzebują pamięci, 
ponieważ sami jej nie mają. Nie potrzebują żywych, ponieważ 
są w śnie nieprzespanym. To podmiot potrzebuje „zakurzonych 
twarzy”, to z ich ust „ciche westchnienie” – „sen mój potrąciło”. 

A przecież – czytamy w wierszu – że kiedy omszali domownicy 
„powrócą trwalej” – 

…wtedy z całym spokojem ja odejdę dalej
tam gdzie miejsce jest moje. Do samotnych lasów.

Jak w Szekspirowskim Tymonie Ateńczyku – las symbolizuje 
tu ucieczkę od ludzi (pamięci o ludziach) i schronienie. Zauważ-
my jednak, że las jest miejscem samotności, a raczej, że sam –  
w swojej istocie – jest „samotny”. Omszali goście zapełniając sce-
nerię pokoju, „sztuczną” i – jak dawne życie – „w przenośni”, mają 
jeden cel: wyrwać podmiot autobiograficzny z pamięci o nich  
i „powrócić trwalej”. Powrót z zaświatów nazywa się apophrades. 
Tutaj dokonuje się on w milczeniu. Podmiot mówi, umarli mil-
czą. Nie zachodzi możliwość prozopopei. Milczenie jest wiecz-
ne, głos jest krótkotrwały. Stąd ponaglenie: 

Prędzej! Prędzej! – powtarzam. Zbyt mało mam czasu. 

„Zbyt mało” na życie? Na pamięć? Na odejście? W tym miej-
scu pojawia się w wierszu interlinia. Podmiot w życiu na jawie,  
w owej szczelinie istnienia, gdzie żywi nawiązują kontakt ze zmar-
łymi, zostaje nagle wyrwany z tego pędu ucieczki, pędu pogo-
ni za azylem. Głos nie ponagla „bladych domowników”, nie ma 
w sobie żadnej mocy, zdolnej zapanować nad milczeniem. Cóż 
widzimy w scenerii pokoju? 

Ale – tak jakby tylko niżej pochyleni.
Ale – tak jakby wszyscy w jednej tajemnicy
milczeli w tytanowej bieli domownicy.

Milczenie statycznych, pochylonych i „zakurzonych twarzy” 
przeciwstawione zostaje niecierpliwemu, ruchliwemu, głośnemu 
podmiotowi. Nie jest to jednak wieczne milczenie. Na ponagle-
nie przychodzi odpowiedź: „ciche westchnienie”, krótkie, „jakby 
tylko na jedno półmgnienie”. 

Ale – tak jakby tylko na jedno półmgnienie
rozległo się z ust czyichś tak ciche westchnienie
że sen mój potrąciło. 

Vita brevis, mors longa. W „półmgnieniu”, na granicy snu i jawy, 
dokonało się to, co powinno – uświadomienie znikomości ist-
nienia, obnażenie iluzoryczności czasu teraźniejszego. Zmarli 
„potrącili” sen – złudzenie życia. 

Wiersz Ewy Lipskiej odsłania to, co będzie zajmowało poet-
kę później – pytanie o sens, czas, miejsce dla tych, którzy są  
w „żywej śmierci”, w „przechowalni ciemności”, w „strefie ograni-
czonego postoju”. Czytajmy jej wiersze, nie zapominając o Pejzażu. 

Marian Kisiel
X, 2015.

Marian Kisiel Vita brevis, mors longa
O jednym wierszu Ewy Lipskiej

Ryc. M
arzena Ablew
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1. INTRODUKCJA
Powodem mojego powrotu stała się książka Marii Jentys-Bore-

lowskiej Ogrody zamyśleń, marzeń i symboli. Rzecz o Janie Drzeż-
dżonie, wydana w 2014 roku przez oficynę Wojewódzkiej Bibliote-
ki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.    

Wersja komputerowa tej książki została mi przesłana półto-
ra roku temu do recenzenckiego przeczytania. Przeczytałem i 
ucieszyłem się, po czym spisałem niewielki przygarstek uwag 
do wykorzystania przed publikacją. Ucieszyłem się zaś, bom 
się upewnił, że oto powstała pierwsza w Polsce z prawdziwego 
zdarzenia monografia twórczości pisarza bez wątpienia zasłu-
gującego na trwałą u nas pamięć. I upewniłem się dlatego 
jeszcze, że jest ta monografia obrazem jego pisarstwa widzia-
nego oczyma obserwatorki dociekliwej, a zarazem życzliwej 
mu i zafascynowanej jego twórczością. I spolegliwej. To zna-
czy takiej, na której informacjach można polegać. Czyli w tym 
wypadku – według pojęcia wpisanego przez Tadeusza Kotar-
bińskiego do jego rozważań o etyce – osobie godnej zaufania 
w referowaniu zawartości i wartości dzieła. W tym więc wypad-
ku spolegliwość to lojalne wobec intencji pisarza docieranie 
do tego, co i dlaczego ów pisarz chciał nam – czytelnikom – w 
tych dziełach powiedzieć. 

Obecne moje spotkanie z Janem Drzeżdżonem ograniczy się 
zaledwie do dwóch motywów. Jednym z nich będzie obraz pisa-
rza, jaki w swojej pracy naszkicowała Maria Jentys-Borelowska. 
Ten obraz podtrzymuję, zaglądając do tekstu swojej nieopubli-
kowanej recenzji. Motyw drugi – to problem w tej recenzji tak-
że obecny, teraz jednak opatrywany moimi dodatkowymi pyta-
niami: motyw kaszubskości Drzeżdżona. 

2. DRZEŻDŻON PISARZEM
Wśród aksjomatów – nazwijmy to szumnie: metodologicz-

nych – jakie przyjęła autorka książki, znaczenie pierwszorzęd-
ne ma założenie, że będzie mowa o Drzeżdżonie jako  p i s a r 
z u,  a u t o r z e,  t w ó r c y,  a nie o... podmiocie literackim czy 
narratorze. Założenie drugie można by streścić jako nastawia-
nie się właśnie na   i n t e n c j e   pisarza: na dociekanie, co on 
w danym utworze chciał powiedzieć czytelnikom.  

Mówiąc o założeniu pierwszym przypomnę, jak to w „okoli-
cach” roku 1970 na fali entuzjazmu dla strukturalizmu i iryta-
cji na biografizm z powodu zbytnich uproszczeń i unaiwnień 
związku twórczości z życiorysami – pisywało się artykuły i roz-
prawy doktorskie z manifestacyjnym eksponowaniem słowa 
„narrator” i z cytatami obowiązkowymi np. z Wolfganga Kaysera 
albo Wayne`a C. Bootha, bo to asekurowało od staroświecczy-
zny. Niekiedy asekurowało aż zanadto. Pamiętam, jak na jednej 
z konferencji w IBL-u prowadzący ją Kazimierz Wyka pół żartem 
pół serio upomniał się o pamiętanie czasem także i o autorze, 
bo „do wydawnictw – proszę państwa – przynoszą swoje teks-
ty jednak nie abstrakcyjni narratorzy i podmioty, lecz autorzy”. 

Maria Jentys-Borelowska rozpatruje pisarstwo Drzeżdżona w 
ścisłym powiązaniu z jego biografią i z jego osobowością. Dobry 
to zwyczaj, od wieków praktykowany i nadal respektowany w 
badaniach nad kulturą, tyle że dziś stosowany bez prostaczego 
wyprowadzania każdego słowa literackiego z faktografii życio-
rysowej. W obecnej książce o Drzeżdżonie nie ma uproszczeń. 
Jak najsłuszniej więc w krótkim rozdziale inicjalnym Curriculum 
vitae (s. 7–22) autorka mówi, że jest Drzeżdżon „Kaszubą  z krwi 
i kości, z ducha i ciała”, z nazwiska, miejsca urodzenia i życia, 
ale świetnie to wiedząc i doceniając (im bliżej końca książki 
tym częściej), nie chce „małej ojczyzny” eksponować na planie 
głównym jego osobowości i unika literalnego przekładania jego 
życiorysu na słowa prozy lub wiersza. A dla powieści Karamo-
ro, nie zaczepiającej się o fakty biograficzne, rada by wyjednać 
w sercach czytelników względy szczególne, bo – jak stwierdza, 
podzielając opinię Henryka Berezy – jest  to dzieło szczególnie 
cenne: „arcypowieść” (s. 80). 

W książce Marii Jentys-Borelowskiej obowiązuje więc zasada 
nie zawsze w krytyce współczesnej respektowana: przyglądanie 
się dziełu w powiązaniu z osobą jego twórcy bez redukowania 
go do roli abstrakcyjnego „podmiotu mówiącego”, choć w roz-
ważaniach o strukturze utworów przydają się także i pojęcia nar-
ratora i narracji. Nie prowadzi to jednak w Ogrodach zamyśleń 
do utożsamiania fantazyjnych, zagadkowych i niesamowitych 
zakamarków dzieła – u Drzeżdżona jakże licznych – z przeży-
ciami autora. Autorka ani na chwilę też nie zapomina o swojej 
profesjonalnej przynależności do dykasterii krytyków literackich 
i do wynikającego stąd obowiązku psychoanalitycznej wrażli-
wości na podskórne tętna twórczości – tyle że unika modnego 
łopotania chorągiewkami psychoanalitycznymi. 

Odwołując się do zdrowego rozsądku, Maria Jentys-Borelow-
ska, przygląda się pisarstwu Drzeżdżona jako dorobkowi waż-
nego pisarza współczesnego. Właśnie pisarza współczesnego: 
bez ciągłego jednakże eksploatowania geograficznych dookre-
śleń. Nie jest więc Drzeżdżon z Ogrodów zamyśleń pisarzem stale 
pomorsko-kaszubskim czy regionalnym. Autorka książki zdaje 
sobie sprawę z ambiwalencji takiego sytuowania: ocieplałoby 

to sylwetkę pisarza, bo stanowiłoby rodzaj bezsłownego kom-
plementu za emocjonalne zakorzenienie w ojczystym miejscu 
na ziemi, ale prócz tego byłoby bezsłownym  apelem o wyrozu-
miałość, bo chodziłoby o twórcę istotnego zaledwie dla jedne-
go zakątka kraju. To trochę tak, jak gdyby Kazimierza Przerwę 
Tetmajera prezentować jako pisarza podhalańskiego, bo jego 
rodowód, biografia i świetny cykl Na skalnym Podhalu są jego 
dowodami przynależności do Podhala. Albo jak gdyby – gar-
dez proportions – autora ballady Świteź oraz poematu Grażyna 
pasować na poetę głównie Nowogródczyzny. Albo autora Bla-
szanego bębenka zawłaszczać głównie na potrzeby honorów 
gdańskich, bo w Gdańsku się urodził i tu wyrastał, a Blaszany 
bębenek jest powieścią z akcją głównie w Gdańsku...  

Mówiąc o założeniu drugim, mam na uwadze dość upo-
wszechnione wśród krytyków przekonanie, że nie jest waż-
ne, „co autor na chciał powiedzieć”,  ale jest ważne to, co czy-
telnik wyczyta. Intencje autora nie powinny nas obchodzić. 
Zwyczaj to niedobry, naśladujący w naszym życiu sytuacje, 
gdy rozmawiający nie słuchają siebie nawzajem, a następnie 
imputują interlokutorom treści sprzeczne z tym, co ci interlo-
kutorzy powiedzieli. Bliscy im są krytycy, którzy dowodzą, że 
pisarz napisał nie to i nie tak, co powinien był napisać. Oczy-
wiście: prawem krytyka jest krytykowanie, tyle że – dodajmy 
– reguły uczciwej krytyki wymagają poszanowania i uważne-
go wysłuchania osoby krytykowanej. Norwid w liście do Karola 
Krasińskiego w 1860 ubolewał: „Nie umiemy się różnić pięknie 
i mocno”. Miał rację. Ale Norwid nie przewidywał jeszcze, co to 
będzie tzw. medialność: że medialna będzie kłótnia, że medial-
ne będą bijatyki z dodatkiem skandalizowana i poniewierana 
rozmówcy. I medialne będzie ogłaszanie, że  krytyk napisałby 
– gdyby tyko chciał – dzieło lepsze niż pisarz, bo wie, co i jak... 
W niejednej pracy krytycznej – zresztą nie od dziś – odbywają 
się popisy komentatorów, którzy radzą, jak Prus powinien był 
napisać Lalkę (Aleksander Świętochowski w 1890 roku ubole-
wał, że irytujący Wokulski ma tors Herkulesa, a ręce Adonisa, 
niedawno zaś pewien krytyk „ujawnił”, że ten Prus to karygodny 
rusofil), rozczarowani zaś do Pamiętnika z powstania warszaw-
skiego pouczali Białoszewskiego, jak pisać o tym powstaniu.

Marii Jentys-Borelowskiej 
najzupełniej nie przychodzi 
na myśl misja korepetytor-
ska wobec autora, za to ma 
uwadze, że krytyk powinien 
dopomagać czytelnikowi w 
deszyfracji tajemnic utwo-
ru – jeśli są zaszyfrowane – 
i powinien się nastawiać na 
czytanie utworów literackich 
jako ekspresji indywidualno-
ści oraz na rozpoznawanie 
języka właściwego danemu 
pisarzowi. Ogrody zamyśleń, 
marzeń i symboli przekonu-
ją czytelnika, że jest Drzeż-
dżon niezwykłą osobowoś-
cią pisarską i w jego dorobku 
znajdują się dzieła znamieni-
te, choć czasami – jak w każ-
dym dorobku tak obfitym 
– zdarzają się także owoce 
niedopracowania (np. Cier-
pienia więźnia Feliksa to „twór 
daleki od doskonałości” – s. 
501). Dominującą wszakże 
cechą pisarstwa Drzeżdżo-
na, jaką autorka wykazuje 
dowodnie, jest ekspresja nie-
zwykłej a przebogatej wyob-
raźni. Są w tym pisarstwie 
fascynujące świadectwa 
dramatycznych niepokojów 
egzystencjalnych, jest niema-
ło gorzkiej ironii, fantastyki 
i groteski,  są „złe pytania” 
o historię i o naturę ludzką, 
kłębią się „czucia” dziwności, 
jest  absurdalność świata i nie 
brak objawów potworności, 
słychać zdenerwowanie cha-
osem rzeczywistości, majaczą 
oniryczne wizje, które prze-
nikają się z żarem bolesnych 
doznań niejasnej i pomię-
tej codzienności, odzywają 
sie daremne tęsknoty, bun-
ty, drwiny, echa klęsk i zdu-
mienia bezsilnością, a tylko 
z rzadka prześwitują chwile 

wytchnienia, nadziei i czułości. Na pewno nie jest to pisarstwo, 
do którego można przykładać miary realistycznego „odzwier-
ciedlania rzeczywistości”. Zresztą Drzeżdżon z Ogrodów zamy-
śleń w istocie nie ma patronów. Nie patronują mu mistrzowie 
wielkiego realizmu. Nieliczne są napomknienia nazwisk stano-
wiących kontekst jego pisarstwa, jak np. nazwisko Kafki (s. 57 
i 59) czy przypomniani przez Henryka Berezę Garcia Márquez, 
Llosa, Cortazar, Borges i los Witkacego (s. 198–199). 

Ambitnym zamierzeniem Marii Jentys-Borelowskiej było infor-
macyjne (w tym i bibliograficzne) ogarnięcie całego dorobku 
pisarskiego Drzeżdżona, a „przy okazji” także sygnałów o jego 
„przygodach” wydawniczych. Najpierw więc otrzymujemy roz-
działy poświęcone prozie polskojęzycznej. W rozdziale Drama-
tyczne początki odbywa się prezentacja 6 powieści, w rozdziale 
Sukcesy i triumfy 8 powieści i w rozdziale Wielkie nadzieje i wiel-
kie klęski – 7. Razem więc jest to 21 tytułów! Wśród nich zna-
lazła się debiutowa powieść Cierpienia więźnia Feliksa (powst. 
1968) związana z „upiornym światem Stutthofu”, która – choć 
Jarosław Iwaszkiewicz uznał ją za interesująca – została odrzu-
cona przez wydawcę. Potem mamy omówienie maszynopisu 
Czarnej mszy (powst. 1969), z powodu bluźnierczej postawy 
wobec religii odrzuconej przez wydawnictwo. I mamy jeszcze 
prezentację napisanej w 1969 roku powieści Michał Drzymała 
albo tragedia narodowa, która w 1971 roku otrzymała pierwszą 
nagrodę na konkursie Wydawnictwa Poznańskiego, ale nie uka-
zała się, bo groteskowe ujęcie bohatera narodowego zirytowa-
ło cenzurę i redakcję (autor się nie zgodził  na zmiany); ukazała 
się dopiero w roku 2007 po 37 latach „leżakowania” i w 15 lat 
po śmierci autora. Wcześniej opublikowano fantasmagorię Leś-
na dąbrowa (1977), Rozkosze miłości (1981), a także pełne gro-
zy i absurdów Miasto automatów (1984).  W rozdziale Sukcesy 
i triumfy oraz w rozdziale Wielkie nadzieje i wielkie klęski znaj-
dują się omówienia takich utworów, jak trylogia nowelistyczna 
Upiory (1975), powieści Oczy diabła (1976), Okrucieństwo cza-
su (1977), Wieczność i miłość (1977) i Karamoro (1983), dalej – 
arcyważnego utworu konfesyjnego Twarz Boga (1981) o wal-
ce ze strachem w poszukiwaniu Boga, następnie poetycznej 
Twarzy lodowca (1986), pięknej dzięki „językowi ekstatycznej 

POWRÓT 
DO JANA DRZEŻDŻONA
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modlitewnej adoracji” Matki Boskiej ( s. 98), potem liryczne-
go Szarego człowieka (1980), poetycko-malarskiej opowieści 
o marzycielce Szalona Monika (publikacja tylko w „Twórczości”, 
dotąd nie ma wydania książkowego) i Złotego pałacyku (1990). 
Wśród tarapatów wydawniczych czasu przełomu ustrojowego 
nie zostało wydane Misterium ziemi (powst. 1982, fragmenty 
drukowane m. in. w „Nurcie” i „Twórczości” w latach 1983–1985), 
zdaniem Marii Jentys-Borelowskiej może i trochę „niedonoszo-
ne”, ale z kartami niebanalnymi. Nie została wydana powieść  
Idę z otchłani niepamięci (ok. 1986) i Rotardania (1989), a także 
kilkusetstronicowa Pergamonia, której zaniechało w roku 1989 
bydgoskie „Pomorze”, choć wykonało „obróbkę” redakcyjną. 
Podobnie Państwowe Wydawnictwo „Iskry” w 1988 roku 
usunęło z planu wydawniczego w fazie produkcji Czerwo-
ny Dwór, który jednak ukazał się cztery lata później pod 
firmą gdańskiej ARKONY, dzięki szczodrości Dariusza Kro-
pidłowskiego.  W rękopisie pozostały Dzieci szalonej Moniki.  

Po rozdziałach o powieściach Maria Jentys-Borelowska poświę-
ca krótki rozdział Poezji polskojęzycznej. Wiersze – podobnie jak 
proza Drzeżdżona – „to świat stworzony z projekcji snów na 
jawie i tęsknot, lęków i zachwytów, smutku przemijania i doj-
mującego odczucia obcości [...]” (s. 128). Jest w nich – czytam 
w finale tego rozdziału – melancholia szeptu i półgłosu, która 
ludziom znającym autora przypomina sposób jego rozmawia-
nia – miękki i łagodny.  

Rozdział książki kolejny nosi tytuł Powieści dla dzieci (pisane 
po polsku). To Tajemnica bursztynowej szkatułki (1977) i trylogia 
Kraina Patalonków (1978). Autorka Ogrodów zamyśleń powiada 
(i ma rację), że są one rzadkiej urody. Podobnie Baśnie, jakich 
nie było, pisane przez Drzeżdżona z myślą o jego własnych wnu-
kach; niektóre z nich ukazywały się w kwartalniku „Migotania, 
Przejaśnienia”, a staraniem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
zostały wydane w formie wyboru w 20 rocznicę śmierci auto-
ra (s. 148–149).  

W szkicowych rozdziałach o twórczości kaszubskojęzycznej 
celna jest ekspozycja niepospolicie świetnego – m. in. poprzez 
wzruszającą prostotę – wiersza Przëszlë do mie (s. 111) oraz pre-
zentacja tomu 10 opowiadań pt. Zwónnik (1879, wyd. 2: 1998 
), Kòl Biélawë (jedno z opowiadań wyd. w 1991; całość 5 opo-
wiadań – dopiero w 1997) i zbioru opowiadań Twarz Smętka 
(wyd. 1993). Ten fragment pisarstwa Drzeżdżona, uwydatnia-
jący jego kaszubskość, doczekał się porządnego omówienia w 
książce Adeli Kuik-Kalinowskiej Tatczëzna. Literackie przestrzenie 
Kaszub (Słupsk 2011).  

Za cenne dobro Ogrodów zamyśleń uważam spisanie prób prze-
kroczenia granic Polski przez twórczości Drzeżdżona, a jeszcze 
bardziej  –  włączenie do rozważań jego dorobku rękopiśmien-
nego, zachowanego w domowym archiwum we Władysławowie. 
Równie kompletnej prezentacji jego utworów niewydanych nie 
przyniosła ani wspominana przez Marię Jentys-Borelowską pra-
ca Jan Drzeżdżon 1937–1992. Monografia bibliograficzna Joanny 
Borowiak (Chmielno 1998), ani słownik biobibliograficzny Współ-
cześni polscy pisarze i badacze literatury, opracowany w IBL PAN, 
w którym to słowniku w tomie II (Warszawa 1994) i w uzupełnie-
niu w tomie X (Warszawa 2007) znajduje się hasło „Drzeżdżon” 
opracowane przez Joannę Zawadzką. Bezcenna informacja w 
Ogrodach zamyśleń niechybnie przyda się jutrzejszym wydaw-
com i badaczom. 

3. DRZEŻDŻON KASZUBA
...Powstała zatem książka o pisarstwie Jana Drzeżdżonie, któ-

ry czuł się Polakiem, był pisarzem polskim i większość swoich 
utworów napisał w języku polskim. Ale ten pisarz polski był 
także pisarzem kaszubskim, bo czuł się Kaszubą. Chciał być 
– i bez wątpienia był – spadkobiercą myśli i uczuć Kaszubów 
z minionych czasów. I czasów sobie współczesnych. Pragnął, 
by ich imiona i zasługi pamiętano, by wiedziano, że na „rod-
nej zemi” wśród dramatycznych dziejów wzrastali w poczuciu 
godności, a świat okoliczny niechby dziś wiedział, że Kaszu-
by to nie skansen, nie cywilizacyjne odludzie i  egzotyczny 
relikt osobliwości, lecz godne szacunku, pełnowartościowe i 
pełnoprawne dobro kultury nie tylko regionalnej. Temu służy 
większość prac naukowych Drzeżdżona, w tym obie solidnie 
opracowane książki: Piętno Smętka. Z problemów kaszubskiej 
literatury regionalnej lat 1920–1939 (Gdańsk 1973) i Współczes-
na literatura kaszubska 1945–1980 (Warszawa 1986), obie omó-
wione przez Marię Jentys-Borelowską. Istotne też było prze-
konanie Drzeżdżona o tym, że jest jego obowiązkiem jako 
nauczyciela i pracownika naukowego troska o kaszubskość 
Kaszub. Jego życie i twórczość Drzeżdżona dowodnie poka-
zuje, jak jedno drugiemu – polskość kaszubskości i kaszub-
skość polskości – nie musi przeszkadzać i jak jedno drugie-
mu może pomagać. 

Pomiędzy tymi książkami rozciąga się kilkanaście lat czasu, 
w ciągu którego Kaszuba Drzeżdżon dokonał nie lada wyczy-
nu. Takiego nie dokonał żaden pisarz z Kaszub. Powiedział-
bym – parafrazując Kochanowskiego – że na polskim teryto-
rium Kaliopy zdobył miejsce, gdzie „dotychmiast” nie było śladu 
kaszubskiej stopy: jako pierwszy rodowity Kaszuba stanął bez 
kompleksów do rywalizacji z rówieśnikami polskimi w oficy-
nach i bibliotekach polskich. Nie przypadkiem na cmentarz przy 
kościele w Mechowie na skraju jego „domowej” Puszczy Darż-
lubskiej zjechali się w sierpniowy dzień 1992 roku na żałobne 
pożegnanie nie tylko „domowi” Kaszubi, lecz krytycy i pisarze 
znani i cenieni w całej Polsce, jak  Henryk Bereza z Warszawy, 
Zbigniew Żakiewicz i Pawel Huelle z Gdańska...    

Poznałem Drzeżdżona w „okolicach” roku 1967 lub 1968 na 
studium  doktoranckim i stał mi się bliski przez życiorys „szkól-
nego” we wsiach kaszubskich oddalonych od Trójmiasta, bo 
sam też miałem  z tuzin lat pracy „szkólnego” w powiatach „z 
tamtej strony Wisły” (pow. sztumski i Kwidzyn).  Okazało się, 
że jest nieustępliwie pracowity i niezachwianie przekonany o 
swoim powołaniu pisarskim – a ze swoją skromnością i ostroż-
nością  towarzyską  przypominał mi moich najbliższych z pod-
karpackiej wsi chłopskiej: uważnych, czujnych, twardych, tro-
chę podejrzliwych, wrażliwych, nieskłonnych do wielkosłowia 
i do łatwowierności, ale zawzięcie i zgoła nerwowo wiernych 
swoim sądom i... przesądom, jeśli wierzyli, że się one spraw-
dzały w ich życiu. 

Obaj czuliśmy pewien dyskomfort w środowisku uczelnia-
nym, każdy na inny sposób. Dyskomfort Drzeżdżona miał 
niewątpliwy związek z jego kaszubskim rodowodem i ze sto-
sunkiem mieszkańców Trójmiasta do Kaszubów.  Sąsiedzkie 
animozje pomiędzy regionami istnieją wszędzie – i nic w tym 
dziwnego; pomiędzy przybyszami z innych rejonów Polski  

a Kaszubami już w okresie międzywojennym istniały niepo-
rozumienia, a po wojnie przybywały nowe. Przybysze głośno 
nie kwestionowali Kaszubów, ale po cichu „wiedzieli swoje” i 
kaszubską solidność, trzeźwość i gospodarność komentowali 
jako odstawanie od „prawidłowej”, „naszej” mentalności. Nie 
wybuchało to groźnymi incydentami, ale Kaszubi za nieuf-
ność odpłacali nieufnością do... „bosych Antków”. 

Na seminarium kierowanym przez prof. Bukowskiego obo-
wiązywała zasada, że Kaszuby to  jeden z polskich regionów 
gwarowych i mowa kaszubska nie powinna pretendować do 
miana języka. Pisanie po kaszubsku jest tego samego „gatun-
ku” co u Orkana pisanie po góralsku, u Reymonta w Chłopach 
po mazowiecku czy u Morcinka po Śląsku. W Piętnie Smętka, 
rozprawie doktorskiej Drzeżdżona, widać – od pierwszej do 
ostatniej stronicy tekstu – lojalność autorską wobec takich 
terminów i pojęć aprobowanych przez promotora, jak „regio-
nalna literatura kaszubska”, „kaszubska kultura regionalna”, 
dzieła „pisane dialektem kaszubskim”. Ale książka druga – 
Współczesna literatura kaszubska – powstała poza zasięgiem 
jego promotorskiej kontroli. A choć nie ma tu manifestacyjne-
go odwrotu od Regionalizmu kaszubskiego profesora Bukow-
skiego, a nawet pochwała jego pionierskich zasług, to jednak 
Jan Drzeżdżon zdecydowanie wykraczał poza tradycję ogra-
niczeń wyznaczanych przez Regionalizm kaszubski. Nawiązu-
jąc do sugestii Floriana Ceynowy, dopuszczał do głosu tych 
Kaszubów, którzy – jak Stanisław Janke w szkicu Moje stegny 
i Jaromira Labuda w Moim wątku kaszubskim –  dobitnie i 
żarliwie ogłaszali, że  kaszubski to nie dialekt języka polskie-
go, lecz pełnoprawny język słowiański, Kaszubi zaś to ludzie 
dwujęzyczni, posługujący się wprawdzie polszczyzną, ale i 
swoją własną mową, czyli językiem kaszubskim. Ich teksty 
Drzeżdżon zamieścił w Aneksie swojej Współczesnej literatury 
kaszubskiej i niejako wspierał swoim autorytetem,  co wywo-
ływało irytację przeciwników jego stanowiska i – jak to u nas 
bywa – nawet szepty o separatyzmie kaszubskim. 

Jest rzeczą pewną, że w ten sposób przyczyniał się do umac-
niania obecności nauczania kaszubskiego w szkolnictwie pod-
stawowym i średnim oraz do budzenia szacunku dla języków 
mniejszości etnicznych. I w ten sposób przypisywał się do 
orientacji, która w nowych warunkach ustrojowych zyskiwała 
możliwość mądrego obywatelstwa. Aktywność pisarza, któ-
ra mogłaby być ilustracją Mickiewiczowskiego: „Mocniejszy 
jestem: cięższą podajcie mi zbroję”. Coraz liczniejsze dowo-
dy uznania za twórczość, coraz większe szanse oddziaływania 
na środowisko współziomków i na wydawców, prowadzenie 
seminariów magisterskich na UG, coraz rozleglejszy horyzont 
wiedzy o świecie i rozpoznanie szans Kaszubów w zmieniają-
cej się Polsce – wszystko to sprawiało, że Jan Drzeżdżon sta-
wał się jednym z najważniejszych nosicieli tego – chciałoby 
się powiedzieć za Mickiewiczem „wewnętrznego ognia”– ognia 
kaszubskiego, którego półtorej setki lat niewoli nie wyziębiło. 
Przetrwał mimo presji zaborców i tragedii wojennej – i odży-
wa na naszych oczach, choć nie odbywa się to bezproble-
mowo, jako że nasz polski stosunek do dialektów i języków 
mniejszości bywał ambiwalentny i nadal bywa niejasny. A już 
całkiem niejasny pozostaje stosunek do ludzi o podwojonym 
poczuciu przynależności narodowej – zwłaszcza gdy w języ-
ku naszych działaczy państwowych i samorządowych zanika 
słowo „obywatel”, bo troszczą się oni  nie obywateli naszego 
państwa czy regionu, lecz o Polaków. 

4.  ZAKOŃCZENIE
Pamiętnym dla mnie zdarzeniem na tle tej problematyki 

było około 2000 roku spotkanie grupy studentów-polonistów 
z Grodna, których w ramach wymiany między uczelniami rok-
rocznie gościliśmy w UG. Po ich przyjeździe proponowaliśmy 
spotkanie z młodzieżą grodzieńską tych mieszkańców Gdań-
ska, którzy jako przymusowi przesiedleńcy po wojnie przy-
jechali  z Grodna i okolicy. Spotkanie zaczynało się prezen-
tacją naszych gości. W pewnym momencie przedstawia się 
chłopiec  o imieniu – powiedzmy – Stanisław i o  nazwisku 
w rodzaju „Iwanow” czy „Małankow”. Jedna z pań z Gdańska 
pyta go: „Jak to jest? Imię polskie, nazwisko niepolskie, stu-
dia na polonistyce, pochodzenie z Grodna czy Lidy, a naro-
dowość jaka?” Chłopiec, mocno zakłopotany i trochę wystra-
szony, bąka: „Nie wiem...” Pani,  która go pytała, z głośnym 
oburzeniem niemal krzyczy: „Co? studiuje na polonistyce i nie 
wie?!” Chłopiec kompletnie skonfudowany nieskładnie mam-
rocze: „Bo... moja matka jest Polka, a tata Biełarus – oni dla 
mnie bardzo dobrzy i ich lubię, oni siebie też mocno lubią... 
Ja i Polak, i Biełorus”. Pomyślałem wtedy i powiedziałem: chło-
pak ma rację – i niech pozostanie „podwójny”.  

Nigdy mi nie przyszła potrzeba pytać Jana Drzeżdżona, 
czy czuje się głównie Polakiem, czy głównie Kaszubą. Mam 
natomiast pewność,  że czuł się obywatelem polskim, a „dwo-
istość” sprawiała, że nie tylko dzięki talentowi zasobniej niż 
jego monoetniczni rówieśnicy odbierał komplikację kultu-
rową świata.

Józef Bachórz

1 Odnośniki cyfrowe informują o paginacji  w jedynym dotąd wydaniu 
Ogrodów  zmyśleń,  marzeń i symboli. 

Portret Jana Drzeżdżona pędzla Macieja Tamkuna, malarza z Kaszub, 
przedstawia pisarza na krótko przed śmiercią ze strasznym Smętkiem w tle.
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USŁYSZAŁEM, PRZECZYTAŁEM... ZOSTAŁEM 
POKONANY! 
CZYLI POETYCKIE ŚWIATY RÓWNOLEGŁE  
ARKADIUSZA KWACZKA

Czytam i nie wiem, co napisać, a chciałbym Co prawda recenzencko-krytycznoliteracka bezrad-

ność jest mi siostrą codzienną, ale zawsze z innych powodów. Szczęśliwie z niej nie żyję, więc poza 

minusem, że robię to za darmo, plus jest taki, że obowiązek pisania/recenzowania nakładam, jeżeli 

nakładam, sam na siebie i nawet redakcje, z którymi współpracuję, nie mogą mnie do niczego zmu-

sić. Mogą jedynie wykazywać wyrozumiałość i cierpliwość dla mego lenistwa lub niemocy.Wierszy 

Arkadiusza Kwaczka nie znałem. Poznałem je dość przypadkowo, zastępując kogoś w audycji Rafała 

Czachorowskiego w radiu WNET a ponieważ audycja dotyczyła poezji (44 Warszawskiej Jesieni Poe-

zji), moja współrozmówczyni Aldona Borowicz i gospodarz naprowadzili mnie na Kwaczka i to na 

tyle zachęcająco, że poprosiłem o jego wiersze. W ten sposób po krótkim czasie otrzymałem od Rafała 

z jego Fundacji Duży Format kilka tomików, w tym ten, nad którym teraz się biedzę. (Uwaga na mar-

ginesie, ale ważna: warto „szlajać się”  po wszelkich imprezach związanych z literaturą oraz mieć 

oczy i uszy szeroko otwarte; księgarnie i internet, nawet, zdawałoby się wszędobylski i wszechwie-

dzący internet, nie wystarczą, choć ten drugi wydaje się stawać samowystarczalny – ale to nie mój 

problem, bo nie moja rzeczywistość, ja już zostanę między półkami z książkami i płytami).

Arkadiusz Kwaczek według informacji z okładki tomiku debiutował w 2013 roku  tomikiem 

Arkadiament (Zeszyty Poetyckie). Rozumiem z tego, że  Światy równoległe  są jego drugą książką. 

Spójrzmy na kilka wierszy:

Madeleine musi zobaczyć wieś

męczy mnie gwar, zagłuszając wróble ukryte w krzakach.
bełkot sąsiada karcącego psa za szczekanie, kłanianie się
lokatorom, ciągle tym samym, a coraz bardziej obcym. widok 
z balkonu na śmietnik i trzepak, na którym nudzą się dzieci.

Madeleine, nie mogę się skupić, wyjedźmy na wieś, będziemy 
wstawać, zanim kogut zapieje po raz trzeci, pójdziemy na grzyby,
wilgotne powietrze rozwieje sen z powiek, rzucisz palenie,
dokończę powieść, muszę się wczuć  w rolę bohatera.

doiłaś kiedyś krowę? Pierwszy łyk naturalnie ciepłego mleka,
smak zupy z bukietu szczawiu, składanie przedmiotów z gwiazd,
koncerty świerszczy i cykad, serenady dla księżyca, wydeptane
ścieżki w lesie jako drogowskazy i gęste krzewy porzeczek.

Madeleine, zgódź się, to tylko kilka miesięcy, nie chciałbym,
aby mój bohater przed śmiercią nie zobaczył domu rodzinnego.
niech da wiarę jak syn marnotrawny, że nawet na bruku
zawsze jest ktoś, kto nas kocha, miejsce do powrotów.

Madeleine zaczyna pojmować piękno

wracając z pola, oboje mieliśmy czarne półksiężyce
za paznokciami. Madeleine wyglądała jeszcze piękniej,
gdy do jej włosów lepił się wiatr, a ze skroni spływały
przezroczyste rzeki, po których wędrował mój palec.

zobacz, jak nasz dom obrosły liście, musimy go podlewać
i upijać słońcem, może z komina wyrośnie wieża, a wtedy dostrzeżesz,
że nagie kształty świata są wspanialsze niż największe cuda. dziki las
mruga zimno-zielonymi, świętojańskimi oczami – rozbiera ciemność,

więc nie bój się dni, że trawa leczy rany, a kamienie odmieniają
drogi. podaj ramię; nie warto potykać się o mrok, złudzenia.
słyszysz, Madeleine, dźwięk skrzypiec z oddali? chodźmy do domu,
zagram na gitarze, a ty zaśpiewasz piosenkę z refrenem Je ‘aime.

Madeleine uczy się poezji

wciąż poszukuje wiary, jaką miała babcia
z różańcem w ręku, wpatrująca się w obraz
Najświętszej Panienki.

wtedy napotykam spojrzenie Madeleine.
przełamuję ciszę tak jak chleb; według przykazań matki
- zbieramy wszystkie okruchy i podajemy sobie do ust.

wiesz, Madeleine, być poetą to znaczy wybierać
fragmenty czasu, w którym radość i smutek
mieszają się; chwile podtrzymujące coś więcej
niż tylko odległe nadzieje. to wyglądanie przez okno
na statyczny świat i ciągłe poszukiwanie zmian.

spójrz, wczoraj śnieg był łagodniejszy a niebo bardziej
błękitne. dziś drzewa są nazbyt szorstkie, ptaki mało cierpliwe
i tylko życie, choć pisane prozą, znów jest spychane na margines.

Madeleine gra w klasy

patrzyłem na nią z okna. skakała razem z dziećmi
po kwadratach na chodniku. pomyślałem – to wariatka,
wróci do domu cała mokra. i wtedy spadł deszcz,
niespodziewany jak śmierć. dzieci były niewzruszone,
w tym wieku nie myśli się o umieraniu, tylko ona
poruszała się jeszcze płynniej, intensywniej,
jakby za wszelką cenę próbowała ocalić coś cennego.

zrozumiałem, że to miłość i zacząłem głośno klaskać
w rytm jej kroków.

Madeleine zaczyna pojmować piękno, uczy się poezji, gra w klasy. Kim jest 
Madeleine? Zobaczmy wiersz otwierający tomik:
Madeleine musi nauczyć się gotować

Podobno prostytutki nie potrafią gotować;
Madeleine poznałem we Francji, pochodziła z dobrego domu
dziecka. byłem dziesięć lat starszy, więc mówiła do mnie mon maitre.
Bułhakow wyreżyserował nam bezcenzuralne życie. wiedzieliśmy o sobie
Wszystko, zanim się poznaliśmy.

łączyła nas piekarnia. przywoziłem pieczywa, ona sprzedawała
i tak staliśmy się jednym ciałem. zacząłem dzielić życie,
jakbym stał na skrzyżowaniu i nie wiedział dokąd iść.
kontynuować pracę za grosze, skoro hobby karmi tylko sytych?

umiem pisać, mam mnóstwo czytelników, dopóki wiersze są
za darmo, zresztą tomik wcale nie świadczy o sukcesie.
Madeleine, nauczysz się gotować. zarobimy. napiszę książkę
kucharską – przecież modne jest tworzenie według przepisów.

nie wiem, czy to ta historia, gdzie na końcu zawsze jest ślub.
wolałbym, żeby to był początek, albo receptura
(nie mylić z poezją) – jak kupić miłość za kromkę chleba.

Madeleine jest prostytutką? Wcale nie jestem tego pewien, bo w grze (choć to niedobre 

słowa, ale o tym za chwilę) poetyckiej z wrażliwością to wrażliwość jest najważniejsza. Kwa-

czek pisze tak, że wiem, że jej dotyka. Ne wiem, jak to robi, będę chciał – od strony krytyczno-

-literackiej – jakoś to ogarnąć, nie piszę zrozumieć, bo pamiętam słowa Krzysztofa Gąsiorow-

skiego, że „prawdziwe odczytanie wiersza nie jest sprawą prostą. Nie jest sprawą łatwą, albo-

wiem żaden sposób sprawdzenia poezji poza naszą wrażliwością i odwagą nie istnieje”. Wiele 

lat temu przeczytałem w Dziennikach Camusa słowa Anny Lowell o Keatsie: „Był wrażliwości 

takiej, że mógłby cierpienia dotknąć rękami”. Przyznam, że od tej pory połknąłem niezłą dawkę 

poezji, która mnie autentycznie dopadła, którą lokuję w swoim rankingu na górnej półce, ale 

wobec żadnej nie ośmieliłem się użyć tego porównania., nawet wobec porażającej dosłowności 

cierpienia Kazika Ratonia. Tymczasem bez najmniejszej wątpliwości czynię to wobec poezji 

Arkadiusza Kwaczka, chociaż jego wrażliwość nie penetruje akurat cierpienia. 

W tej poezji, przecież dość prostej poezji, jeśli idzie o ilość poetyckich artystycznych środ-

ków językowych (Kwaczek nimi nie epatuje w przeciwieństwie do większości poetów nie tylko 

jego pokolenia, którzy starają się każdy wers w nie zaopatrzyć, powodując efekt „zbyt dużej 

ilości cukru w cukrze”), poetycki świat zostaje wyczarowany w sposób niebywały! Tak jakby 

Kwaczek nie myślał poszczególnymi środkami poetyckimi, ale od razu całym wierszem. (Okre-

ślenie „myśleć wierszem” pożyczam od Zbyszka Joachimiaka, który użył był go wobec poezji 

Gąsiorowskiego). Mam nieodparte wrażenie, że Kwaczkowi wiersze rodzą się jak perły: dojrze-

wają, owszem, w nim tyle, ile trzeba, by przyjść na świat w nagłym, jednorazowym akcie. 

I nawet jeśli jest inaczej, nawet, gdyby nie było tak, jak mi się wydaje, wiersze Artura spełniają 

ów wymóg bycia całością, dziełem skończonym; dokładnie tak jak perła czy dziecko: są dosko-

nałe takie, jakimi są. I takie właśnie powodują nasz zachwyt, ostania myśl, jaką moglibyśmy 

wobec nich żywić, to zmienić coś, coś poprawić. I z wierszami autora Światów równoległych 

doznaję podobnego uczucia dominacji radości i piękna nad wątpliwościami jakiejkolwiek natu-

ry, a przecież czytam te wiersze z pełnym krytycznoliterackim dystansem mając w tyle głowy 

i krytycyzm, i ostrożność, i orężem każdego recenzenta. 

Kwaczek rozmawia ze światem swoimi wierszami. Podjąłem (patrz „Twórczość” 11/2015, 

tekst Po co kroić zupę nożem, czyli dlaczego literaturoznawcy nie ufają czytelnikowi?) wcale nie 

łatwą próbę osadzenia w środowisku literaturoznawczym, w jego słowniku, nowego terminu 

wiersza jako jednostki rozrachunkowej w rozmowie poety ze światem (po jego wyjaśnienie, choć 

raczej jest czytelny, odsyłam do wskazanego tekstu). Poezja, o której tu piszę, daje mi frajdę 

przysłuchiwania się Kwaczkowej rozmowie ze światem. Ze światem tych pięter czy rejonów 

duszy, psyche, świadomości, jaźni (jak zwał, tak zwał), które są dla wszystkich ważne, nawet 

gdy sobie tego nie uświadamiamy, albo się do tego nie przyznajemy grając życiowych twar-

dzieli. Twardzieli?

Kwaczkowa umiejętność językowej opowieści o wrażliwości, umiejętność przybliżenia nas 

do niej kojarzy mi się z wrażliwością, którą najlepiej przedstawię sytuacją, która sam znam 

z opisu. Jeden z księży prowadzący dom/przytułek dla dzieci poszkodowanych przez los/życie/

bliźnich trafił za prośbą do meliny gdzie grano w karty. Po przedstawieniu celu swego 

pielgrzymowania, po swojej prośbie o jałmużnę dostał najzwyczajniej w mordę (używając 

języka gospodarzy tegoż lokum). Niezrażony tym powiedział: to dla mnie, a co dla moich dzie-

ci? Dostał całą kasę, która akurat była na stole! To jest ten błysk, odruch naszej wrażliwości, 

który odzywa się niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, jak nisko upadliśmy: melina, 

paryski bruk, plac Pigalle, rynsztok, ulica, a czasami przecież zaciszny bogaty dom. Pisze o tym, 

jako o argumencie na rzecz tezy, że wrażliwość się przebije niezależnie od perturbacji, tak jak 

udało się to autorowi „Światów równoległych”. Udało mu się znaleźć indywidualny klucz języ-

kowy do jej opisu, a to już naprawdę dużo. Sprawnych w opisie tego, co chcą opisać jest wielu, 

ale sprawić, aby ten opis wybrzmiał skutecznie tzn. szczerze, ujmująco i frapująco w uchu czy-

telnika potrafią naprawdę nieliczni. I Kwaczek do nich właśnie dołączył. A zważyć trzeba, że 

to autor, któremu jeszcze ładnych kilka lat brakuje do trzydziestki (rocznik 1988). Odpocznijmy 

i zauroczmy się kolejnym wierszem:

Ponto-cho

spacerując wąską uliczką w Ponto-cho,
mijaliśmy enigmatyczne herbaciarnie,
przed których drzwiami stały pary sandałów
- okobo i getta.

pragnąłem wejść do środka, usiąść na tatami
i podziwiać jak geiko gra Koutę na shamisenie,
a maiko wykonuje z precyzją każdy taneczny gest.

wtedy inna młoda gejsza przeszła obok nas,
w czarnym ceremonialnym kimonie, a ja poczułem,
jakbym otarł się o poświęcenie i zależało mi już tylko,
aby pić sake z twoich oczu, kiedy jesteś smutna,
pójść nad brzeg rzeki Kamo i położyć się w kołysce twoich bioder.
zrozumiałem, że nie można mieć wszystkiego,
gdy się kocha ponad wszystko.

Ten wiersz pochodzi z drugiej części tomiku zawierającej 5 wierszy, zatytułowanej japoń-

skim imieniem Yuki. Czytamy tu „jakbym otarł się o poświęcenie”. Te wiersze, nazwijmy je dla 

recenzenckiej wygody japońskimi, pozwalają mi otrzeć się o Daleki Wschód,  jak ich autorowi 

o poświęcenie. To charakterystyczne dla Kwaczka - otrzeć się (o poświęcenie), potknąć się 

(o mrok), udźwignąć (milczenie), dotknąć (pamięci) – słowem doznać niematerialnego: poświę-

cenia, mroku, pamięci. Czy doznać w czytelniczym odbiorze innych piękności np. składać przed-

mioty z gwiazd, wybierać fragmenty czasu, obserwować leniwie rozciągające się światło na 

polach i dachach czy las, który nie może się poderwać po nieprzespanej nocy albo pić sake 

z jej oczu gdy jest smutna. Na tym polegają Światy równoległe kreowane dla czytelnika. Języ-

kowa świeżość w ich obrazowaniu oddziaływuje na mnie bezpośrednio w przeciwieństwie do 

wielu sztuczności w przekazywaniu dalekowschodniego świata (i nie tylko jego). U Kwaczka 

mamy do czynienia z tym, co mówi  Marie Perloff, że „najważniejsze jest to, jak wiersz działa”. 

A wiersza Arkadiusza Kwaczka działają a  nie tylko – dają się czytać. Różnica, o której mówię 

trudna jest do dyskursywnego przekazania (poza samym jej wypowiedzeniem), mogę jedynie 

odesłać do wierszy. Wierszy, które delikatnością z jaką dotykają i przekazują autorską wrażli-

wość są przecież dalekie od jakiegokolwiek sentymentalizmu, sytuują się na antypodach poe-

tyckiej mowy-trawy czy nowomowy, są wierszami dojmującego konkretu osadzonymi w nama-

calnej fizyczności świata swych bohaterów. Są pod względem tej namacalności mięsiste, doty-

kalne, prawdziwe. Kwaczek po świecie swej wrażliwości prowadzi nas w sposób najlepszy 

z możliwych, bo oprowadzając po realnej rzeczywistości poetyckiego świata swoich bohate-

rów: przecież „światy równoległe” jeśli są równoległe, to do czegoś. Według mnie do – niech 

mi wolno będzie tak powiedzieć – „światów normalnych”, mojego, Twojego, ich, tj. jego 

i wszystkich pięciu kobiet, których imionami nazwane zostały poszczególne części tomiku. To 

tu od strony krytyczno-literackiej szukałbym komunikacyjnego sukcesu ich przekazu. Czy błą-

dzimy z Madeleine po Paryżu lub francuskiej wsi, czy idziemy z Yuki ścieżkami japońskich ogro-

dów albo błądzimy z Rose po Scarborough, nie czujemy się intruzami skazanymi na turystyczne 

(tu: poetyckie) podglądactwo, raczej jesteśmy widzami w kinie, którzy zapominają o ekranie 

i przezywają  przygody i emocje ramię w ramię ze swoimi bohaterami. 

Jedynym kluczem do tych wierszy zdaje się być empatia, nie analiza czy mądre nawet 

dopowiedzenia. Jeżeli na empatyczność wierszy Kwaczka odpowiemy swoją, wtedy pokonać 

możemy barierę między wierszem a dyskursywną opowieścią o nim, barierę, którą wspomi-

nany już Krzysztof Gąsiorowski nazwał skokiem kreacyjnym będącym – moim i Krzysztofa zda-

niem – dla dyskursu o poezji najczęściej Rowem Mariańskim.

Chciałbym  na koniec zwrócić jeszcze uwagę na dojrzałą kompozycję całego tomiku, na 

powściągliwość w liczbie wierszy (ledwie 32 utwory), dobór autokomentarzy w postaci mott 

otwierających poszczególne jego części czy na motto zaczynające cały tomik:
„nieważne jakie nosi się imię
dopóki zaczyna się ono na ustach
ukochanej osoby”.

 Gdy czytam wiersz Kwaczka nie muszę wierzyć w istnienie „światów równoległych”, ja je 

widzę, bo wiersze tego młodego człowieka są ich delikatnym przeźroczystym naskórkiem. Są one 

– nie boję się tego powiedzieć – poetyckim objawieniem ostatnich lat, objawieniem ocierającym 

się o poetycki absolut, jeśli wziąć pod uwagę wiek autora. Tym bardziej jestem ciekaw, jakie będą 

jego światy następne a i do debiutanckiego tomiku chciałbym zajrzeć, dlatego upoważniam redak-

cję do udostępnienia Panu Arkadiuszowi mego emaila, gdyby zechciał ułatwić mi śledzenie jego 

poczynań. (Jedyna moja uwaga krytyczna, chociaż nie jestem purystą językowym, dotyczy pisania 

frazy następującej po kropce z małej litery; być może to nowa maniera, bo zauważyłem ją oczy-

wiście nie tylko u Kwaczka, szanuję ją, ale mnie nie przekonuje, nie znajduję dobrych powodów, 

nawet wizualnych, dla takich poczynań).

Andrzej Wołosewicz

Arkadiusz Kwaczek, Światy równoległe, Wydawnictwo Fundacja Duży Format, Warszawa 2014
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SPOTKANIA Z MISTRZEM

Lektura zbioru Pod kreską zawierającego wybór tekstów Wojciecha Ligęzy z lat 1996-2013, 

w większości drukowanych na łamach łódzkiego miesięcznika (a w późniejszym okresie kwartalnika) 

„Tygiel Kultury”, dostarcza wielu satysfakcji. Przede wszystkim radości czytania, obcowania z piękną 

frazą, imponującą wiedzą autora, który czuje się swobodnie zarówno w sferze sztuki, filozofii, lite-

ratury, historii, polityki, jak szeroko rozumianej powszedniości. Co więcej, pisząc na tematy zdawałoby 

się pozornie błahe, by nie rzec: banalne potrafi sięgać do spraw i prawd głębokich, fundamentalnych, 

dotyczących ludzkiej kondycji i jej historycznych i ontologicznych uwarunkowań. Przesadzam? Bynaj-

mniej. Wystarczy sięgnąć po pierwszy z brzegu przykład, choćby po „Pływanie”, by się przekonać, co 

mam na myśli. Bo ten felieton, esej, rozprawka, tekst, jakkolwiek by nazwać to profesorskie pisanie, 

urzeka urodą i bogactwem języka, głębią myśli, precyzją diagnoz, zwalającą z nóg erudycją, która 

wiedzie nas z wdziękiem w rzadko odwiedzane rejony światowej i rodzimej literatury.

W niezobowiązujących zdawałoby się refleksjach na temat pluskania profesor Ligęza ukazuje w 

sposób lekki, dowcipny i zarazem przenikliwy związki człowieka z żywiołem wody. Przywołuje, jakby 

to był zabieg najnormalniejszy w świecie, cytaty z „Kąpieli” Paula Valéry’ego, odwołuje się do prozy 

Andrzeja Bobkowskiego, Alberta Camusa, Franza Kafki, do wierszy Adama Zagajewskiego, Juliana 

Przybosia, Tadeusza Peipera, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Czesława 

Miłosza. Co ja piszę „przywołuje”, „odwołuje”, wszak takie określenia nic nie znaczą. Dopiero, gdy 

stwierdzę, że w pisarskim tyglu krakowskiego uczonego wszystkie te smakowite ingrediencje, po 

magicznym wymieszaniu, przybierają postać odkrywczych, wibrujących inteligencją, rozmachem i 

celnością asocjacji, wyrażonych nienagannym stylem rozbiorów, dociekań i diagnoz – zaledwie w 

części oddam efekty jego tajemniczych, jeśli wręcz nie metafizycznych przedsięwzięć.

Bo trzeba i należy rzec więcej: oto wybitny uczony, autor znakomitych książek Jerozolima i 

Babilon. Miasta poetów emigracyjnych; Jaśniejsze strony katastrofy. Szkice o twórczości poetów emi-

gracyjnych; O poezji Wisławy Szymborskiej. Świat w stanie korekty oraz setek wnikliwych, wyzna-

czających najwyższe standardy badawcze esejów i szkiców poświęconych najważniejszym zjawi-

skom i postaciom polskiej literatury współczesnej w kraju i na obczyźnie objawił się nam w nowym 

wcieleniu. Jakim? Dysponującego znakomitym warsztatem, fascynującym językiem i na wskroś 

oryginalną wyobraźnią Pisarza. Tak, to nie pomyłka, piszę dużą literą, bo mamy do czynienia z 

twórcą wyjątkowego formatu. Nie zdziwiłbym się, gdyby ceniony historyk literatury, krytyk lite-

racki i profesor prestiżowej uczelni (UJ) okazał się niebawem także autorem gęstej od znaczeń, 

uwodzącej literackim kunsztem powieści, zbiorem olśniewających urodą i głębią liryków, a także, 

pozwala mi na taki wniosek obecny w ostatniej książce dyskretny dystans i subtelne poczucie 

ironii, tomu wyrafinowanych formalnie, przezabawnych i ostrych jak brzytwa limeryków.

Wysnuwam takie wnioski, choć sam zainteresowany zapewne zakpiłby sobie z nich setnie. 

Pisanie swoje traktuje bowiem z właściwą jego temperamentowi skromnością, przekorą i lekką 

rezerwą. W tytułowym wprowadzeniu tłumaczy genezę rubryki, która w piśmie zwała się „Inną 

historią”. Inną, czyli mniej oficjalną, jakby wziętą bardziej z peryferii niż z centrum, w myśl mądrej 

zasady, że drobne fakty mają większe znaczenie, niż się przypuszcza. Tom Pod 
kreską jest tego sugestywnym dowodem.

Wspomniałem o dystansie. Dywagując na temat charakteru i gatunku prezentowanych w 

książce tekstów, Wojciech Ligęza wyzna, że nie ma to dlań większego znaczenia. Wzbraniając się 

przed nazwą felieton, stwierdzi: Nie wiem, czy w tym zbiorze są to formy esejowate, może eseje 

pomniejszone, zapiski quasi-diarystyczne, reportażowe kawałki, okruchy wspomnień znalezione w 

śmietniku pamięci, fragmenty rozmów, notatki z lektur, migawki z życia, zauważenia, komentarze 

do zdarzeń – najczęściej prywatnych. Może – jak zalecał Bohumił Hrabal – układam mini-opowia-

dania na różne okazje, wyobrażając sobie, że do czegoś czytającym mogą się przydać. Jako produkt 

powstaje hybryda, a piszący stara się zadzierzgnąć przyjazną więź z czytelnikami.

O ile ten fragment autorskiego autokomentarza możemy przyjąć bez zastrzeżeń, o tyle kilka 

stwierdzeń następnych budzi już nasz sprzeciw. 

Autor pozostaje amatorem, nie zna właściwych i poprawnych odpowiedzi. Raczej próbuje praw-

dy, zbliża się do jakiegoś punktu, skąd mogłaby brać początek poważna rozmowa. Albo na odwrót 

– udaje on tylko, że nie wie i z materiału na jakąś opasłą dysertację wyrywa twierdzenia na chybił 

trafił, droczy się z powagą wykładu, tańczy z dziełem, które nie powstało. W obu wypadkach nieod-

parte jest wrażenie myślowej prowizorki.

Myślę, że jest dokładnie odwrotnie. Bo choć w istocie „Rygor gatunku pozostaje tu nieuchwyt-

ny”, a „Spostrzeżenia nie lubią maszerować w równym szyku, zaś wypowiadane sądy niczego nie 

rozstrzygają”, całość jest niezwykle spoista i koherentna, prowokująca do głębokiego namysłu nad 

celem i sensem naszej ziemskiej krzątaniny. 

Koncentrując się na drobiazgach, marginaliach, bezużytecznych (dziś) przedmiotach, upływie 

czasu, ale także relacjonując swoje wrażenia z wystaw i festiwali, przekazując refleksje o przeczytanych 

książkach, wysłuchanych koncertach muzycznych, rozważając widoczne gołym okiem skazy współ-

czesnej cywilizacji i narzuconego przez nią (bez)stylu życia (niepraktyczność wartości, anachronizm 

potrzeby piękna, zbędność wyobraźni i myślenia o rzeczach niepochwytnych i niematerialnych), podob-

nie jak wsłuchując się z uwagą w głosy natury, podziwiając i nazywając jej nieogarnione bogactwo, 

wnikając w świat naszych małych, czworonożnych braci i ich fizyczne i duchowe potrzeby (przeuroczy, 

świetny literacko „Dziennik Gawota”, psa państwa Ligęzów) – tworzy zapis historii innej, jakby odległej, 

lecz równocześnie bardzo współczesnej. I niezmiernie ważnej. Bo oto z tych zapisków, będących szkołą 

uważnego rozglądania się wokół, mądrej kontemplacji i twórczego ćwiczenia pamięci wyłania się obraz 

niezwykle treściwy, świadczący o naszych problemach nie wyimaginowanych, lecz rzeczywistych, w 

swojej wymowie uniwersalnych i zarazem polskich. Przykładów przytoczyć by można wiele, ale ogra-

niczmy się do zaledwie dwu sąsiadujących ze sobą tekstów. 

Oto „Maszyna do pisania” i „Mała portable”, wzruszająca elegia na odejście jeszcze do niedawna 

firmowego atrybutu pisarskich zmagań. Teksty przypominają nazwy znanych i cenionych, przypra-

wiających nas w swoim czasie o dreszcz pożądania marek. Oto przed oczami czytelnika przesuwają 

się odeszłe w niebyt wytwory ludzkiego geniuszu, które zastąpiły, nie bez oporów konserwatywnej 

części twórców, obrosłe wielowiekową tradycją gęsie pióro, które z czasem przekształciło się w dostoj-

ne Watermany, Pelikany, Piloty czy Parkery: Hammond, Underwood, Hermes, Olivetti Lettera 22, 

Super Silent Smith Corona, Olimpia, Consul, Erika, dyskretnie nie wspominając o masywnym i 

zdecydowanie mniej komfortowym polskim Łuczniku. Pochylając się z zadumą nad dziwnymi nieraz 

losami konkretnych maszyn do pisania, autor nie jest tylko archiwistą przedmiotów. Pod jego ręką 

(przepraszam: klawiaturą) temat główny (maszyna) staje się jakby pretekstem, impulsem pobudza-

jącym obszerne i zróżnicowane pola wątków, motywów, asocjacji, anegdot, przypomnień. 

Zaglądamy wraz z autorem do Kopalińskiego („który wie wszystko”) i uzyskujemy infor-

mację, że maszynę do pisania zawdzięczamy angielskiemu królowi Jerzemu I, który marząc o 

ułatwiającym korespondencję aparacie zlecił jego wykonanie Henrykowi Millowi, a francuz Pierre 

Carmien w roku 1749 skonstruował piszący fortepian. Dowiadujemy się o ukrytej przed mało 

wprowadzonym w meandry polskiej literatury współczesnej czytelnikiem polemice Jacka Łuka-

siewicza z Gałczyńskim i jego „Poematem dla zdrajcy”. Na jego (czytelnika) usprawiedliwienie 

dodajmy, że wiersz Łukasiewicza „Poeci” ukazał się w tomiku Podróże wydanym w 1976 roku, 

kiedy to o późniejszym Nobliście milczano w polskiej prasie literackiej pryncypialnie i konse-

kwentnie. Autor śledzi obecność wątku maszyny do pisania w liryce Szymborskiej, wspomnia-

nego przed momentem Łukasiewicza, Zdzisława Jaskuły, Juliana Kornhausera, cytuje fragment 

ody „Do mojej maszyny do pisania” Stefana Napierskiego, przywołuje słowa Cendrarsa (Moja 

maszyna do pisania jest piękna), sięga do prawdziwej kopalni wiedzy o maszynie do pisania, 

jaką jest Karafka La Fontaine’a Melchiora Wańkowicza, informuje nas, że otwarty na nowości 

Bolesław Prus był entuzjastą nowego urządzenia, Karola Irzykowskiego natomiast raziło bęb-
nienie na maszynie, a Jarosław Iwaszkiewicz nad mechaniczny zapis przedkładał jego 

formę tradycyjną. A przecież to tropy nie wszystkie. Jest jeszcze Stanisław Lem, który w roz-

mowie z Tomaszem Fijałkowskim wspomina: Jedyna właściwie cenniejsza rzecz, jaką  uratowa-

łem ze Lwowa, to była niemiecka maszyna do pisania marki Underwood; na niej to wszystko 

wystukiwałem. By błyskotliwie udowodnić tezę Wańkowicza, że Pisarz sprokrewnia się ze swoją 

maszyną jak z kimś bliskim, wspomina Beatę Obertyńską i jej Portabelkę, na której pisała prze-

zabawne listy do rodziny podczas pobytu w Portugalii, a później (już w Londynie) nie mogła 

się rozstać z Karmelką, inną maszyną, którą traktowała jak serdecznego przyjaciela. Pisze Ligę-

za: Zwróćcie  uwagę, Czytający, te przedmioty traktowane były jak osoby i miały odrębne biografie 

– od okresu świetności po czas więdnięcia czy raczej: zdarcia się czcionek. Niekiedy, jak było to 

w przypadku maszyny profesora Konstantego Grzybowskiego, lektura maszynopisów wręcz 

graniczyła z rozwiązywaniem zagadek. 

To wciąż nie koniec poematu prozą z bohaterem w postaci maszyny do pisania w roli głównej, 

lub w inteligentnie zarysowanym, bogatym w szczegóły i odniesienia, tle. Oto wzbogacająca naszą 

wiedzę opowieść o maszynie, którą Bolesław Herbert podarował synowi jako symbol pojednania, 

lecz znakomity poeta nigdy nie nauczył się na niej pisać i przepisywaniem wierszy autora Raportu z 

oblężonego miasta trudził się jego przyjaciel – Zdzisław Najder. Z Dziennika 1978 Mariana Brandysa 

dowiadujemy się, że maszynę Stanisława Dygata Kalina Jędrusik podarowała Leszkowi Moczulskie-

mu, prawdziwą zaś epopeję zaskakujących losów pewnej małej „portable”, (tworzących szkielet noweli 

w stylu Boccaccia) przynosi książka Mariusza Urbanka Zły Tyrmand. Od autora Filipa „portabelka” ta 

powędrowała do Jerzego Przeździeckiego, który napisał na niej pierwsze opowiadanie, później trafiła 

(na zasadzie wymiany za rower) do Jerzego Andrzejewskiego, lecz podczas pobytu w Niemczech 

nowy właściciel utracił ją był na rzecz nieznanego i bezprawnego właściciela, który mu ją po prostu 

ukradł. A co z drugim bohaterem opowieści – rowerem?  Przeździecki ofiarował go córce Andrzejew-

skiego, która redagowała w „Czytelniku” jego książki. 

 Okazuje się, że nie tylko książki mają swoje ciekawe, pełne zaskakujących zwrotów akcji losy, 

które, jak słusznie przypuszcza dociekliwy narrator, stały się impulsem kolejnych zasługujących 

na uwagę zdarzeń. Nie wiemy – zacytujmy odpowiedni akapit – który z pisarzy niemieckich wystu-

kiwał swoje utwory na maszynie z niepotrzebnymi polskimi czcionkami, czy maszyna wróciła do 

Polski, dokąd jeździła na rowerze pani redaktor i czy rower w końcu też podprowadzono? Otwiera 

się tu przecież szereg możliwości fabularnych. I w ogóle warto zapytać, dlaczego polska literatura 

zaprzepaściła szansę na stworzenie czegoś interesującego, czyli powieści o biografiach maszyn – z  

wątkami pożądania, miłości, uprowadzenia-uwodzenia. 

Tę pobieżnie przeze mnie zrelacjonowaną wędrówkę z maszyną po tematach literatury i 

nasyconego soczystymi faktami życia, kończą dyskretnie wplecione w narrację wątki osobiste. 

Oto Olympię-Plana (portabelkę delikatną, bo pochodziła z kraju, w którym führer potrzebował dużo 

stali na armaty, przeto wyprodukowano ją w dużej mierze z materiałów zastępczych) zrabowali 

ci w skórzanych płaszczach, kiedy przez nasz dom (tuż przed moim urodzeniem) przewalały się rewi-

zje. Wystarczy rzut oka na skrócony biogram pisarza, by zniknęły wątpliwości, o jaki okres PRL 

chodzi. Nieco później autor, zapewne jako uczeń, trudził się wystukując na wysłużonej klawiaturze 

pozwy sądowe i daremne odwołania, gdyż jego Cioteczna-Babka (właścicielka kamienicy zabranej 

pod kwaterunek) zapragnęła zrezygnować z usług ciecia, lenia i aferzysty. Wiadomo, z jakim skut-

kiem. Na klawiaturze tej został wyprodukowany również pierwszy (i ostatni) numer szkolnego 

pisma „Żak”, którego niezależność nie przypadła do gustu nieco mniej niezależnym opiekunom 

nierealistycznie myślącej młodzieży. I wreszcie, jako pointa tekstu, pojawia się wątek Eriki (naby-

tej w czasach Gierka), na której autor wystukał doktorat, i która również nie uniknęła (w stanie 

wojennym) aresztowania.

Nie należy się tedy dziwić, że autor związany tak wieloma emocjonalnymi więzami z bez-

użyteczną dziś, spędzającą zasłużoną emeryturę w szafie maszyną do pisania, poddaje się nieco 

melancholijnej refleksji o skutkach mijającego czasu. I zadaje fundamentalne skądinąd pytania. 

Czy ktoś przy zdrowych zmysłach przechowywać będzie wysłużone klawiatury do komputera? Po 

jakich śmietnikach świata walają się szczątki naszych pecetów? Gdzie ręka pisząca pozostawi ślad?

Zatrzymajmy się przy tym ostatnim pytaniu, jako, że jawi się ono w różnych modyfikacjach 

w wielu miejscach książki i wiąże z tym, co określić by można doświadczanymi przez nas prze-

obrażeniami współczesnej cywilizacji. Dokumentowany przez autora ich obraz nie napawa opty-

mizmem. Gdy napotkamy bliźniego swego, doznamy przykrości – czytamy w otwierającym zdaniu 

„Rozmów europejskich”. A zaraz potem: Gdziekolwiek postawisz swą stopę zostaniesz wzgardliwie 

zelżony. Wściekłość i wrzask wypełniają dni zwykłe naszej ojczyzny. Mniejsza o przyczyny tego 

smutnego zjawiska. Jest ich wiele. Nas w tym momencie interesuje bardziej ów kod (bez)kultu-

rowy, który wyznacza międzyludzkie standardy wyzwolonego z komunistycznej opresji społe-

czeństwa nad Wisłą. A jeszcze bardziej przygnębia kolejne wyznanie autora, któremu nie sposób 

odmówić słuszności: Nie sięgam sfer politycznych nie dlatego, że to niepolityczne, lecz raczej bez-

użyteczne. Jak uczy doświadczenie, tam też się zbytnio nie pokrzepimy. I w tym tkwi chyba najpo-

ważniejszy problem. Jak wiadomo cywilizacyjna degrengolada pozostaje (zawsze) w ścisłym 

związku z brakiem wyobraźni i bezmyślnym stylem rządzących. Nie zgłębiajmy wszakże tych 

rejonów, zwłaszcza, że Pod kreską nie jest nową wersją Spenglerowskiego Zmierzchu Zachodu, 

lecz książką mądrego, choć niełatwego optymizmu.

Mimo sporej dawki krytycyzmu i sceptycyzmu, jest w niej wiele budzących nadzieje pasji i 

fascynacji, wiary w ludzką mądrość i kreatywną siłę sztuki. A choć, jak pisze Ligęza z troską, Zni-
kają skrzydlate słowa z rozmów potocznych, z debat elit, książka wciąż pozostaje funda-

mentem kultury. Jest to tym ważniejsze, że jak pisał przywołany przezeń Elias Canetti: Kiedy się 

ma przy sobie książki, rękoczyny są niemożliwe. W tekście „Szelest stron” znajdziemy sugestywnie 

podkreśloną jasną stronę czytania, najczęściej umykającą zawodowym liderom ochoczo zagospo-

darowującym swoją krótkowzrocznością nasze życie publiczne. Inaczej niż inne przedmioty, książki 

wpisują się w biografie ludzkie. Naznaczają duszę swym piętnem. Zakorzeniają człowieka w miejscu 

i świecie (języku, kulturze), dostarczają wielu istotnych pytań. Wyrabiają przyzwyczajenia. Nawet 

podtrzymują ciągłość życiowych zdarzeń. Ze spotkań ze słowem pisanym wynieśliśmy więcej wyob-

raźniowego kapitału, niż z serii ruchowych obrazków.

Cytować by można długo. Do wątków i tematów wymienionych wcześniej dorzućmy jeszcze jak 

zawsze precyzyjne, błyskotliwe i często odkrywcze rozważania o muzyce cerkiewnej, fotografii, awia-

cji, kulturze młodzieżowej, jałowości natrętnej propagandy, magii teatru, Bożym Narodzeniu, gdy 

poszerza się trakt, który wiedzie w stronę dzieciństwa, stylu pięknych, tajemniczych kobiet i zdecydo-

wanie mniej powabnych ciał pedagogicznych, o miłości do Tatr i ludzkim okrucieństwie, o erozji 

dobrych obyczajów i smutku pomników, o twórczej rewii awantur Tadeusza Kantora, o pułapkach 

kolejowych podróży. Urywam tę listę bez wyraźnego powodu, ale z przekonaniem, że czytelnik tych 

słów nie ma już najmniejszych wątpliwości, że tom Pod kreską to niezmierzone bogactwo, w 

którym nurzać się może z pożytkiem wielorakim i przyjemnością wielką.  

Można by w tym miejscu postawić kropkę, gdyby nie pojemny znaczeniowo dla nas, czytel-

ników, i charakteryzujący w dużej mierze poczynania krakowskiego uczonego tekst zatytułowany 

krótko „Mistrz”. Jest to tekst tym ważniejszy, że żyjemy (niestety) w epoce zaniku Autorytetów, 

Mentorów i Mistrzów właśnie, a więc Osób, które wyposażając swych uczniów w niezbędną wie-

dzę i instrumenty badawcze, formułując ich naukowe i życiowe postawy, są (były) dla nich wzo-

rem (niemodne słowo) i wzbudzającym zaufanie przewodnikiem. Wojciech Ligęza swoje serdeczne, 

ujmujące refleksje dotyczące relacji Mistrz-uczeń dedykuje Profesorowi Kazimierzowi Wyce. Jeden 

z recenzentów książki (Bogdan Rogatko) wspomina Henryka Markiewicza. A skoro jesteśmy przy 

wybitnych przedstawicielach humanistyki związanych z krakowską uczelnią, nie wypada nam nie 

wspomnieć o prof. prof. Kazimierzu Nitschu, Tadeuszu Sinko, Juliuszu Kleinerze, Stanisławie Pigo-

niu czy Zenonie Klemensiewiczu.

Piękne to były czasy. Dzisiaj Mistrzowie się wycofali, żyją w niszach, z dala od 
społecznej błazenady. Aliści niezupełnie. Oto mamy przecież w ręku tom Pod kreską 

zawierający kilkadziesiąt literacko-dziennikarskich perełek, żywy dowód inspirującego dyskursu, 

jaki Mistrz Ligęza prowadził przez blisko dwadzieścia lat z otwartym na świat, chłonnym, sma-

kującym uroki polskiego słowa czytelnikiem prasy literackiej. A uzupełnia ów dyskurs perełka-

-wstęp innego Mistrza – Janusza Szubera z Sanoka, znamienitego poety i, jak się okazuje nie po 

raz pierwszy, wysokiej klasy krytyka. W swym wprowadzeniu do książki zatytułowanym „Szla-

chetne pasożytnictwo i materii uczonej mięszanie” z niezwykłą precyzją, kompetencją i stylistycz-

ną wirtuozerią autor wydanego ostatnio tomu Tym razem wyraźnie przedstawia nam w sposób 

esencjonalny wszystkie walory recenzowanej książki. Tym samym uwagi niżej podpisanego potrak-

tować można, co najwyżej, jako skromne do owego wprowadzenia pendant. 

Edward Zyman

Wojciech Ligęża: Pod kreską, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 268.
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E W KTÓRYM MIEJSCU ZACZYNA SIĘ LITERATURA. 
CZASY SECONDHAND SWIETŁANY ALEKSIJEWICZ

„Salowa obca kobieta, złapała mnie i przytuliła do siebie. 

Oglądałam Boga”. Rosja to nie tylko Putin, tak jak ZSSR to nie 

był tylko Stalin. Nowa niezwykła książka laureatki literackiej 

Nagrody Nobla Swietłany Aleksijewicz Czasy secondhand prze-

mawia głosami zwykłych ludzi. 

Próbuję sobie przypomnieć, który to mógł być dokładnie rok, kiedy pierwszy raz się poja-

wili. Lata 90., to na pewno, pierwsza połowa. Przyjeżdżali autobusami, a więc w dość sporych 

grupach, tak że kiedy ustawili się obok siebie, w dwóch rzędach, rozłożyli towar, tworzyli coś 

w rodzaju pasażu. Bywało, że w niedzielne popołudnie, po prostu z ciekawości, bez konkretnej 

potrzeby, szło się zobaczyć, co sprzedają. To była swego rodzaju wyprzedaż, pchli targ, do któ-

rego kluczem było pytanie: skolko to? W końcu tak jak się pojawili, tak zniknęli i dopiero parę, 

paręnaście lat później zacząłem się zastanawiać, kim byli, co ich do nas przywiodło i dlaczego 

zniknęli. Minęło ponad 20 lat. Czytam świeżo przetłumaczony na polski reportaż Swietłany 

Aleksijewicz Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka. Teraz już wiem. Byli to ludzie 

radzieccy. Choć mam wątpliwości, czy tak na pewno mogę ich określić. Przecież Związek Radzie-

cki wtedy już się skończył. Imperium było w rozpadzie. Z drugiej strony dusze ludzkie, urabiane 

doświadczeniami przez lata, nie odmieniają się z dnia na dzień wraz z podpisanymi umowami, 

traktatami, zmianą władzy. Tak zwolennikom, jak i przeciwnikom dawnego ustroju przychodzi 

nieść jego piętno jeszcze przez długi czas. 

Zagubione dusze 
Co gra w rosyjskiej duszy? Kim jest Inny, który żyje za wschodnią granicą? Tego się nie 

dowiemy z rosyjskiej „Prawdy” ani z innych medialnych nośników prawd, czy to polskich czy 

zachodnioeuropejskich. Bo wszystkie mają jakiś interes w tym, by prawda miała określony 

kształt. A przecież Rosja to nie tylko Putin. To miliony zwykłych ludzi. Wśród nich są ci, w któ-

rych wciąż żyje człowiek radziecki, tęskniący za imperium („Połowa kraju marzy o Stalinie”). 

Bywa, że odradza się on w młodych, choć ci częściej wolą o poprzedniej epoce nie pamiętać, 

zajęci upajaniem się życiem, nauczeni wirować swobodnie w płynnej nowoczesności. Ale są 

i ludzie z drugiej strony barykady, tacy którzy pragnęli wolności. Niegdysiejsi zwolennicy Gor-

baczowa, potem Jelcyna – którym nowe czasy przyniosły jedynie zawód i rozgoryczenie. „Mają 

poczucie podwójnej klęski”. Nie nadążają. Czują się obcy w swoim własnym kraju, w którym 

to co było do wygrania, podzieliła oligarchia i wolnorynkowi spryciarze. „Tych którzy czytali 

i marzyli o lataniu, jak mewa Czechowa, wyparli ci, którzy nie czytali, ale mogli latać”. Na 

koniec wszystko wyrównał walec konsumpcjonizmu („Przedmioty zrównały się z ideami i sło-

wami”), podczas gdy „Rosjanin chce żyć w jakimś celu”. Niektórzy nie wytrzymują, zarówno 

radzieccy, jak i antyradzieccy. Stąd w książce Aleksijewicz tyle opowieści o samobójcach – 

ludziach zagubionych, samotnych, zmęczonych życiem i samym sobą. 

Zwykłe życie rozpisane na głosy 
Nie istnieje jedna prawda o Rosji. Jest nieskończona liczba ludzkich prawd, wynikających 

z poszczególnych losów. Zapisana w historiach zwykłych ludzi. I właśnie takie nieuproszczone 

podejście charakteryzuje sposób wyrażania w książce Czasy secondhand Swietłany Aleksijewicz. 

To nie jest kolejny podręcznik pełen suchych faktów i dat. Ale historia domowego, wewnętrznego 

socjalizmu. Uchwycona od kuchni, tak w przenośni, jak i dosłownie mówiąc. Bo kuchnia jest 

w ZSRR i później przestrzenią specyficzną, miejscem toczenia ożywionych dyskusji na tematy 

polityczne. Bohaterem Czasów secondhand jest zwykłe ludzkie życie. Tutaj ważny jest szczegół. 

Tutaj nie wycisza się emocji, są one tak samo treścią. „Zrozumiałam, że mi nie wierzą. Ale nie mam 

innych dowodów, poza tym że kocham”. Jest ból, cierpienie, ale i miłość, radość, żal i smutek, 

tęsknota. Wszystko to ludzkie. Już nawet nie tak rosyjskie, co uniwersalne. O tym życiu, o swoim 

życiu, ludzie mówią własnym głosem. I w ten sposób oddaje ich opowieści autorka. To niejako 

daje im ulgę, przywraca poczucie wartości, w czasach, gdy godność jest czymś deficytowym 

(„Dawniej mówili ludzie prości, a dzisiaj pospólstwo”). Tutaj ma znaczenie być usłyszanym: „To 

jest właśnie moja twórczość. Moja modlitwa. Ileż razy chciałam to wszystko opowiedzieć”. 

Sztuka słuchania 
Aleksijewicz słucha, lecz nie ocenia. Jej przecież też przypadł w udziale niełatwy los uczest-

niczki tych czasów. Niełatwo oceniać. Słucha przez 20 lat, bo tyle mniej więcej trwa praca nad 

książką. To wymaga cierpliwości. Czasem z wielogodzinnej rozmowy, nadaje się tylko kilka zdań, 

jak zdradza podczas jednego z warszawskich spotkań autorskich. Reszta to banał. Potrzeba rów-

nież dobrego słuchu, wyczucia, w którym miejscu zaczyna się literatura. Ale przede wszystkim 

potrzeba humanizmu, nieustannego bycia zadziwionym człowiekiem: „Zawsze pociąga mnie ta 

mała przestrzeń – człowiek... jeden człowiek. Tak naprawdę to w nim wszystko się dzieje”. Takim 

humanizmem warto się zarażać, czytając książki Swietłany Aleksijewicz.

Jerzy Cyngot

Swietłana Aleksijewicz, Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka. Wydaw-

nictwo Czarne, Wołowiec, 2014, s. 512.

KONKRETNE, ARCYKONKRETNE

To wszystko jest ważne, liczy się każdy szczegół

      Tomasz Mielcarek

Lektura debiutanckiego, dwujęzycznego tomu Tomasza Mielcarka zatytułowanego Obecność/

Presence utwierdza mnie w przeświadczeniu, że źródłem dobrych wierszy, wartościowej poezji, 

oryginalnej poetyckiej notacji jest nade wszystko umiejętność indywidualnego, własnego, oso-

bistego oglądu świata. Podmiotowe patrzenie potrafi wydobywać z tego, co się  wydarza jakości 

osobne i niepowtarzalne, odsłaniać znaczenia ukryte, których rangi często nie zauważamy 

w pośpiesznym, zdawkowym, naskórkowym obcowaniu z rzeczywistością. Nic więc dziwnego, że 

tytułową Obecność odczytuję, w pierwszym rzędzie, jako uważne bycie wśród ludzi i zdarzeń. Nie 

„wobec”, ale właśnie „pośród” wydarzających się spraw, z którymi poeta nawiązuje pogłębione 

i empatyczne, ale też hermeneutyczne relacje, bowiem obecność-w-świecie i obcowanie-ze-

-światem są tu zawsze również interpretacją świata, czytaniem znaczeń i sensów wpisanych 

w dziejące się istnienie. 

Wiersze Tomasza Mielcarka są wciąż ponawianą próbą dotarcia do tego, co elementarne, 

a tym samym, oczywiste, niewątpliwe, nieusuwalne; czemu nie da się zaprzeczyć, czego nie 

można zakwestionować, bo po prostu jest, istnieje tu i teraz w zasięgu zmysłów, serca i umy-

słu. Odnoszę wrażenie, że ta determinacja w zapisywaniu, ale też swoistym celebrowaniu, 

konkretu stanowi reakcję na „płynną rzeczywistość”, w której wszystko zdaje się być chwilowe, 

wymienialne, względne, ujednolicone. Autor Obecności zdaje się mówić: „ Póki potrafię zapisać 

wyjątkowość tego, co widzę i czego doświadczam, póki trwam przy konkretnych ludziach i 

zdarzeniach, póki rzeczy daję odpowiednie słowo, póty świat jest, i ja w tym świecie istnieję”. 

Mielcarkowa pasja szczegółu to, de facto, poszukiwanie dowodów na obiektywność świata, 

utwierdzanie się w pewności, że rzeczywistość nie jest jedynie, taką czy inną, interpretacją 

rzeczywistości, ale posiada twardą, nieredukowalną realność i ontyczność. To one właśnie 

umożliwiają interpretację i artykulację, gdyż, istniejąc, stawiają opór, ale też domagają się 

wyrażania i nazywania. 

Wiara w realność świata implikuje język wierszy Tomasza Mielcarka. Zasadniczy atrybut tego 

języka określiłbym mianem –   s z l a c h e t n e g o   m i n i m a l i z m u. Może kilka 

przykładów:

Dzień rozpoczął się od szczęku betoniarki,
doszczętnie gruchocącego stare, drewniane okiennice
(…)
Siadam przed domem z filiżanką gorącej herbaty.
Słucham, jak młodzi robotnicy
opowiadają sobie o przygodach w tanich burdelach.

(Poranek)
   
Zapach ryb i otwartych muszli.
Ludzie leżą zbyt blisko siebie, na baczność.
Słońce rozpycha się, cierpliwie wypełniając przestrzeń.
Wychodzisz z morza i zmarznięta  wracasz na ręcznik.
W twoich włosach sopelki soli.

(Piasek i sól)

Obudziło mnie przed świtem ryczenie bydła.
Znowu grzmi. Wczoraj ciężkie kawałki gradu
położyły zboże i zniszczyły okoliczne sady.
Teraz znowu słychać to bezładne dudnienie

(Gradobicie)

Skoro „liczy się każdy szczegół”, gdyż buduje realność świata, należy go 

zapisać możliwie precyzyjnie, wiernie, adekwatnie. Poeta akcentuje i wyzy-

skuje nade wszystko referencyjną funkcję języka, przedkładając ją wyraźnie 

nad kreacyjność czy autoteliczność. Nie oznacza to jednak, że w taki sposób 

zanotowane wrażenia, obserwacje, realia spłaszczają świat, rejestrują jedy-

nie jego powierzchnię. Zmysłowy i werystyczny opis/zapis stawia nam przed 

oczyma jakiś wycinek rzeczywistości, ale zarazem zmusza do pytań o szerszy 

kontekst oraz dalszy ciąg tego, co fragmentarycznie zostało zanotowane. 

Św i at,  zd a j e  s i ę  p o d kre ś l a ć  p o e t a ,  i s t n i e j e  d l a  m n i e  re a l n i e  j e d y n i e 

w granicach tego, co podmiotowo widzę, przeżywam, usiłuję opisać. Nie wiem, czy te fragmenty 

układają się w całość, bo „całość” to abstrakcja, intelektualna kategoria, której nie odpowiada 

żadna postrzegalna realność. Realny jest bowiem jedynie wydarzający się, dziejący się konkret, 

który widzę, czuję, przeżywam, notuję. 

W tomie Obecność/Presence poszukiwanie tego, co podstawowe, rudymentarne widoczne 

jest również w rzeczywistości przedstawionej. Znamienne i znaczące, że w wielu wierszach poja-

wiają się żywioły( woda, ogień, wiatr ), a miejsca, w których bohater Mielcarka przebywa, kojarzą 

się z wsią i pejzażem rustykalnym. Znowu więc jesteśmy w kręgu tego, co elementarne, a zarazem 

doświadczane bezpośrednio, namacalnie, osobiście, bez pośrednictwa medialnych czy wirtual-

nych narzędzi. Żywioły w wierszach Mielcarka są groźne, destrukcyjne, ale też zmaganie z nimi, 

staje się probierzem ludzkiego charakteru. Ład i sens, które z takim trudem budujemy, są nie-

trwałe, zniszczalne, kruche, dlatego powinniśmy je nieustannie chronić, musimy angażować całych 

siebie w ich obronę.

Tytułowa „obecność” nie oznacza jedynie rzeczywistości rejestrowanej hic et nunc, ale również 

tę, która trwa w pamięci. A pamięć jest ważna, gdyż scala mnie, warunkuje podmiotową kohe-

rencję. Aby wiedzieć kim jestem, muszę dowiedzieć się, skąd jestem i kim byłem. Inna sprawa, 

że to, co zapamiętane też podlega erozji, również narażone jest na zatratę. Nie mówiąc już o tym, 

że nie sposób zatrzymać rzeczywistości w tej postaci, jaka była kiedyś naszym udziałem:

Tamte miejsca – byłem tam;
patrzyłem na nie, a one zmieniały się,
aż pewnego dnia stały się obce.
(…)
Słyszałem głos dochodzący zza ściany,
ale nie mogłem go rozpoznać.
Nasłuchiwałem. Ten głos był mój.

(Obecność)

Nie tylko miejsca się zmieniają. Ten, który pamięta również nie stoi w miejscu, lecz staje się 

kimś innym. Egzystując w czasie, zmieniamy się, a to oznacza, że zmianom podlega również to, 

co pamiętamy i jak pamiętamy. Osławione powroty do przeszłości, „poszukiwania straconego 

czasu” nie polegają na odzyskiwaniu czegoś, co trwa niezmienne, ale na nieustannym wymyśla-

niu przeszłości z perspektywy tego, kim jestem tu i teraz. Stąd wrażenie, że jednocześnie jestem 

i nie jest kimś, kim byłem.

Obecność/Presence Tomasza Mielcarka to poezja uważnego obcowania z konkretem i zapisy-

wania go w taki sposób, że zjawia się przed nami w całej swojej naoczności, oczywistości, a zara-

zem znaczeniowym bogactwie i głębi. 

Grzegorz Kociuba

 
Tomasz Mielcarek, Obecność/Presence, przeł. David Malcolm, Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie 
Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Łódź 2014,s.96.
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ROK KONIA TROJAŃSKIEGO

W chińskiej astrologii każdy rok posiada własny symbol, na który składają się przypisane 

mu zodiakalne zwierzę i jeden z żywiołów. Poprzedni i część tego roku upłynęły pod znakiem 

Drewnianego Konia. W tym okresie nad światem panował Koń w żywiole Drzewa. Po zgłę-

bieniu tego faktu okazuje się między innymi, że był to czas sprzyjający kobietom. I oto na 

horyzoncie pojawia się poetka, której debiutancki tom – Rok Drewnianego Konia – zdaje się 

mieścić w powyższej wróżbie. Co prawda tytułowy ssak na okładce książki bardziej przypo-

mina Konia Trojańskiego w budowie niż tego z chińskiego zodiaku, ale dzieje się to tylko z 

korzyścią dla wysmakowanej oprawy graficznej tomu. Czy przynosi jakieś inne konotacje? O 

tym za chwilę.

Warto od razu zastrzec, że mamy w tym przypadku do czynienia z debiutem dojrzałym (Kari-

na Stempel, autorka wierszy, urodziła się w roku 1976), lecz wcale nie spóźnionym, zdetermino-

wanym trudnym przechodzeniem kryzysu wieku średniego, który wyposażałby wiersze napisane 

w tym okresie w masę (krytyczną!) „życiowych mądrości”, dryfujących najczęściej w stronę „gra-

fomańskiej infantylności”. Nic z tych rzeczy. Obcujemy w nim z poezją uformowaną (nagrodzoną 

werdyktem X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia), w pełni gotową 

do przedstawienia się światu:

Byłeś tu może? Zaglądałeś w puste podwórka
Przez dziurki od klucza wąchałeś
czym pachną ciemne sufity?
Wyblakłe niedziele, białe płócienne worki
mokre pierze? Obdarte ze skór ściany
z resztką srebrnego wałka?
Na blady świt kapie cisza
moją wiarę rozpuszcza szare mydło
Zgadłeś, Bóg to ryba
przychodząca na świat w ciepłym tłuszczu

 (* * * Byłeś tu może?)

Dlatego też trochę błądzi Łukasz Jarosz, który w notce anonsującej książkę nieco na 

wyrost przestrzega czytelnika wierszy Stempel przed „przemetaforyzowaną papką słów”. 

Czym jest poezja pozbawiona metafory? Być może emanacją rzuconych nazbyt pochopnie 

słów Rimbauda, „literalnie i w każdym sensie”. Tymczasem współczesny świat brzmi jak „cyka-

dy na Cykladach”, jest głośny i polisemiczny. Pod pewnym kątem zupełnie bezsensowny, a 

ściślej – pełen wielorakich sensów. Stąd pewien rodzaj kreacjonizmu, budowany na nieoczy-

wistej metaforze, staje się antidotum „przeciw niepochwytności bieżącego dnia” (za Przybo-

siem). A ściślej, pogłębieniem czystego opisu, który z poziomu nastroju i emocji przechodziłby 

do stanu absolutnej konieczności poetyckiej – do uniwersum, a więc sfery, w której rozgry-

wają się opisywane zdarzenia oraz wynikające z nich „znaczenia przenośne”. Może właśnie 

dlatego, skądinąd ciekawy ale odwołujący się do „pierwszego sensu” projekt poetycki Jarosza, 

z książki na książkę lekko słabnie (choć trzeba to przyznać, wśród krytyków jest nadal wysoko 

ceniony). Karina Stempel na kartach swojego tomu ostrożnie porzuca to złowieszcze zalece-

nie, na przykład w wierszu Oczekiwanie:

W kółkach światła
drętwieją kości. Już wiem
w zamarzniętej kałuży da się zrobić gwiazdę
nieruchomą jak krew

Poezja somatyczna? Mniej więcej na tyle, na ile jest jej w każdym wierszu napisanym przez 

żywą istotę. Zbiór Rok Drewnianego Konia to nie tylko ciało, ale także i język, który poetkę „zdra-

dza co najwyżej w kiepskiej metaforze”, lecz zdarza się to rzadko. Kłębi się w nim wszystko to, 

z czego składa się życie: nadzieja, szczęście, oczekiwanie, tęsknota, porzucenie, strach, samotność, 

zwątpienie, obawa – mieści się poetycki topos: miłość, która nie potrafi rozwinąć się do końca, 

sama siebie nie rozumie, błądzi. Jeżeli nawet kiedyś się skończy, to jednocześnie „uskrzydla bar-

dziej niż życie”. To ostatnie mieni się w tomie w wyrazistym szczególe, w chwili zatrzymanej w 

biegu, od razu poddanej głębokiej wiwisekcji we własnym świecie wewnętrznym (w „konstelacji 

czajnika z gwizdkiem”). 

Luty, powolna utrata słów
rozpadających się na rdzenie i całą resztę
znikających w nieudanych próbach
dopasowania. Tu nic się nie zgadza
z najważniejszego związku z kobietą
urwana jaźń
z najważniejszego związku z mężczyzną
ość wbijająca się ostro w końcówkę języka
słowa są połykane, jakby mogły nie istnieć
bez dźwięku czy poza znakiem
Rok Drewnianego Konia oznacza
ściąganie cugli, kawałek metalu w ustach
powrót refrenu z ciszy
znowu koniec świata

 (Rok Drewnianego Konia)

Wróćmy na chwilę do chińskiego horoskopu, a w rzeczywistości do wspomnianej na samym 
początku figury Konia Trojańskiego. Rok Drewnianego Konia niósł za sobą zgodność pomiędzy żywio-
łem roku a symbolicznym żywiołem naturalnym, co powinno mieć odbicie w losach świata, poszcze-
gólnych krajów, a także w losie każdego z nas. Tymczasem wiersze i tytuł książki, nawiązujący do 
tego właśnie znaku, przynoszą coś zupełnie innego. Pewien podskórny niepokój, przeczucie opresyj-
ności świata, ze wszystkimi jego rekwizytami i narzędziami tortur: „czekaniem na odpowiedź, której 
nie ma”, „obszarami nieznanymi”, „pustką: bezbarwnym i doskonałym stanem, w którym nie trzeba 
w nic więcej wierzyć”, „tą wnuczką, która nie przychodzi” (do dziadka na szpitalnym wózku, który 
kiedyś latał MIG-iem). Życie to w końcu nie tylko cierpliwe trwanie w określonym czasie i miejscu, 
ale przede wszystkim świadomość występowania takiej właśnie egzystencjalnej formuły.

W tym roku zamiast Perseid spadł deszcz
może widać je było z maleńkich ciemnych samolotów
gdzie stewardesy wskazywały zmęczonym podróżnym
dalekie niebo Europy
tymczasem my zadzieraliśmy głowy
w strugach deszczu, wyrzekając na geografię
która znów pozbawiła nas siedmiu życzeń

 (* * * W tym roku zamiast Perseid…)

 „Podobno wiersze o rybach są najbardziej wzięte” – pisze Karina Stempel w jednym z teks-
tów. Cóż z tego, jeśli w innym „w zielone oko sieci wpada ryba fugu”. To metafora dla całego tomu, 
ponieważ można ją zderzyć z kolejnymi, niepokojącymi skojarzeniami. Kiedy tylko się pojawiają, 
ta poezja robi się znacznie ciekawsza, odbiegając od „oczywistej oczywistości” (pardon!), która 
nierzadko uparcie towarzyszy tego rodzaju stonowanym dykcjom. Lecz w tym konkretnym przy-
padku znacznie częściej mamy do czynienia z taką oto konotacją: Koń Trojański na okładce nie 
jest w budowie – to rozbiórka, albowiem Grecy podbili już Troję.   

Piotr Gajda

Karina Stempel, Rok Drewnianego Konia. Wydawnictwo Amaltea. Wrocław 2015, s. 45.

DOBRZE WYPIECZONE WIERSZE

Mój dziadek był piekarzem. Miał dwie własne piekarnie. I moja żona czasem wypieka chleb. 

Dobry, choć nie taki jak w dzieciństwie, gdy jeździłem do stryjecznych dziadków do Jackowa, gdzie 

był w podwórzu domek niewielki z piecem chlebowym. Bochny wychodziły z niego potężne i 

jadło się ten chleb cały tydzień ze smakiem. Niewiele pamiętam z technologii wypieku. Nas 

– dzieciaki – wysyłano za stodołę byśmy narwali ładnych liści łopianu czy łopuchu, jak kto woli. 

Myliśmy je w studziennej wodzie, a po wysuszeniu chyba na nich układano chlebowe ciasto do 

wypieczenia. Może coś pokręciłem, ale chleb robiony był i pozostał w pamięci.

Czym jest chleb? W sensie materialnym podstawowym pożywieniem. W metafizycznym 

codziennym fundamentem świata. Obok wody i powietrza jest rudymentem życia. W wymiarze 

poetyckim to przenikanie wszystkiego, wszechobecność. Każdy przecież spożywa go właściwie 

wiele razy dziennie i każdy ma mnóstwo opowieści z nim związanych. Myślę, że nie ma osoby, 

która nie miałaby opowieści o chlebach, z którymi się zetknęła w swoim życiu, historii z których 

nie dałoby się ułożyć pokaźnego eseju, opowiadania, gawędy.

Chleb nasz powszedni, o który prosimy w modlitwach i którego zwyczajnie domaga się nasze 

ciało. I chleb metaforyczny napełniający duszę energią do marzeń.

Trzymam w ręku tom wierszy Piotra Goszczyckiego Chlebna podróż. Goszczycki jest piekarzem 

i poetą, który z niejednego pieca chleb jadł. Pewnie dlatego wiersze zamieszczone w książce są 

pełne, głębokie i nieśpieszne. Czas smakuje powoli. Chleb smakuje powoli. I wiersze z Chlebnej 

podróży smakują powoli.

Redaktorem książki jest poeta Dariusz Staniszewski. Dobrze, gdy poetycki tom redaguje ktoś, 

kto czuje nie tylko literę ale i ducha tutj nie tylko poezji, ale i podróży oraz chleba. 

Piotr Goszczycki łączy na stronach Chlebnej podróży dwa główne światy, które w nim współ-

istnieją – kolejowych podróży i tworzenia chleba. Obie rzeczywistości funkcjonują w bogatym 

doświadczeniu autora i wnikliwej obserwacji świata. Nie są zawieszonymi w próżni wyobraźni 

literackimi zabawami, ale są opowieściami przeżytymi i przemyślanymi. Nawet jeśli pytania pozo-

stają bez odpowiedzi.

Każdy z wierszy Goszczyckiego poprzedza cytat. Autor stawia drogowskazy przed własnymi 

tekstami i tworzy ze swoich i cudzych słów nowy wymiar odczuwań.

Wiersze  naszego piekarza-poety są bardzo „muzyczne”: i nie tylko poprzez liczne cytaty 

z klasyki rocka i innych gatunków muzyki zwanej popularną. Są po prostu naturalnie melodyjne 

(„Piwnica pod Baranami” wykonywała jako piosenki nawet treść rachunków restauracyjnych czy 

mandatów i biletów – zaśpiewać można wszystko, ale nie wszystko wpada w ucho).

Goszczycki jest głęboki, ale i ironiczny. W utworze Małe wielkie święto opisuje zapewne począt-

ki terminowania w fachu piekarniczym, w którym uczono go tak ważnych czynności jak zamia-

tanie i układanie wypieku w koszach. Każda praca i podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Ta 

przygoda, jak widać, od prac porządkowych. Ale kto chciałby chleb z brudnej piekarni albo byle 

jak wrzucony do koszy? 

Czy Chlebna podróż jest odzwierciedla codzienność piekarza-poety? Z pewnością tak. Może-

my dowiedzieć się z wierszy o pracy przy ceramicznym piecu piekarniczym. O kajzerkach 

i razowcu. O nijakiej bułce z nienazwanego miasta. Chałce i chlebie z otrębami. Goszczycki stawia 

pytanie o wartość pieczywa w filozoficznym tekście Pomiędzy wersami. Pieczywa jako strawy 

fizycznej i metafizycznej. Nie da się chyba tak do końca rozdzielić wszystkich funkcji chleba – 

w gruncie rzeczy, czy karmi ciało czy duszę, to jest po prostu chlebem, który spożywamy i w któ-

rym trwamy. Piekarz-poeta opisuje rzeczy zwykłe tak, że zdaja się esencją egzystencji: nocny 

wypiek w starej piekarni, chleb z żurawiną... 

Goszczycki w swojej Chlebnej podróży za pomocą filozoficznych pytań przenosi nas w świat 

religijnych idei etycznych. Eschatologia przeplata się z chlebem, a podróżowanie w przestrzeni 

z peremptoryjnymi wątkami. 

Autor jest w jednocześnie w podróży po świecie i po własnym wnętrzu. Obserwuje ludzi 

i zdarzenia, ale szuka jednocześnie ich sensu. Bliski jest mu kolejowy peron i szorstkie dłonie pie-

karza. Łączy światy w całość. Biel mąki i czerń lokomotywy zamienia w wielobarwność świata. 

Pozwolę sobie tutaj na autentyczną anegdotę: w mieście mojej żony był człowiek, który chodził 

ciągle umorusany, ponieważ pracował jako kominiarz. Pewnego dnia Ewa spotkała go na ulicy 

białego od stóp do głów – został piekarzem. Połączył dwa żywioły. Podobnie postąpił autor Chleb-

nej podróży – połączył żywioł wypieku z żywiołem podróży, a wszystko położył razem nad ante-

pedium ołtarza wiary i poszukiwania sensu. I doprawił solą historii – opowieści zawarte w wier-

szach dzieją się w realnym czasie i w realnym świecie.

Odwagą jest opowiedzieć Bogu jak wzrasta chleb (Monolog). Odwagą jest pisanie o intymnej 

komunii z kromek regionalnego razowca (Obiady w Wejherowie). Odwagą jest pisanie o chlebach 

z powstania warszawskiego i tych pleśniejących na śmietnikach. Odwagą w dzisiejszym świecie 

jest pisanie o Chrystusie jako chlebie wierzących. Odwagą jest jedzenie chleba w nurcie rzeki. 

I pieczenie tysięcy bochenków 2 kwietnia 2005 roku. I bycie bez pracy (byłem – wiem). I mówie-

nie o odejściu bliskich...

Tom Goszczyckiego to nie jest zwyczajna układanka z wierszy. To szkic głębokiego traktatu o 

kondycji człowieka zagubionego w codzienności, zagubionego w sobie. To zachęta do smakowa-

nia czasu, przestrzeni, ludzi i wiary.

Wiersze godne polecenia nie tyl ko dla wielbicieli poezji, ale dla wszystkich „zwykłych” zja-

daczy chleba. Wiersze karmiące intelektualnie i duchowo. Dobre wiersze. Piękne i mądre.

Mirosław Pisarkiewicz

Piotr Goszczycki, Chlebna podróż, Wyd. Literacka.pkp-jazda.pl oraz Wydawnictwo i Drukarnia 

Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2015, s.78. 
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*   *   *
Nabrałem przekonania, iż artyści, twórcy, animatorzy 

kultury, szczególnie ci, co wyznawali poglądy odmienne 
od głoszonych przez władzę, przestali być ważni. Zno-
wu zostali zmorą rządu, budżetowym garbem, zbioro-
wiskiem pieniaczy. Niektórzy przeobrazili się w zaopa-
trzeniowców lub dostawców kulturowego blichtru, w 
rezultacie czego stali się dodatkami do taśmy produku-

jącej artystyczne buble, a o innych poniechano gadek, pisania 
o nich, dyskusji na ich temat.

W odległej przeszłości byli rozrywani, publikowani, wydawani 
w wielotysięcznych nakładach. Teraz mało kto zna ich z nazwiska; 
są nierozpoznawalni na co dzień. Nie ma ich w telewizji, radiu 
czy na zdjęciach w brukowcach, a jako że afery, burdy, chryje i 
pyskówki też nie są ich mocną stroną, wyciszeni, zniesmaczeni, 
zapomniani, siedzą po domach, klepiąc biedę, liżąc rany, rachu-
jąc wyskakujące objawy co rusz to nowiutkich chorób. 

Jednak nie poddają się. Piszą nadal, nadal są intelektualnie 
czynni. Tworzą, inspirują, pro-
pagują, podtrzymują psy-
chicznie słabszych na duchu,  
bo nie mogą się obejść bez 
powietrza. Są zbyt dumni, by 
prosić o pomoc. Ratują się, jak 
mogą. A to wyprzedają się 
z księgozbiorów, a to pozby-
wają pamiątek i mebli, by 

starczyło na czynsz, jedzenie, wizytę u medyka czy drogie leki. 
Po cichu liczą, że ktoś zainteresuje się ich losem, domyśli się i coś 
zrobi, ale kto by tam chciał przejmować się bez rozporządze-
nia! A choć usiłują zarobić na swojej pracy, nic im się nie udaje: 
czasopisma i wydawnictwa, w których umieszczali swo je utwory 
przestawiły się na komercyjnie strawne, masowo czytane wyro-
by, czyli szablonowe, modne, płytkie, oślinione spermą. Stały się 
przedsiębiorstwami mającymi przynosić dochód. 

Urzędy powołane do pomocy kulturze zajmują się sobą, swoimi 
budynkami, etatami, pilnowaniem korytek; myślą tylko o sobie, 
bo to taki czas, epoka egoistów i etycznych zgniłków. 

Kiedy nadejdzie trend na opamiętanie i wymiędli się usta-
wę nakazującą pomagać wszystkim twórcom, a nie tylko mile 
widzianym i popieranym przez władzę, to być może nawet Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrząśnie się z letar-
gu i pocznie o nich dbać. Zapoczątkuje myślenie dalekosiężne, 
przyszłościowe, oczekiwane. Przestanie otaczać się indolentny-
mi fachowcami, a powoła kadry prawdziwych i kompetentnych. 
Zaniecha bzdurnych twierdzeń, że kulturze niepotrzebny jest 
państwowy mecenat. 

Jest potrzebny, ponieważ wolny rynek nie rozwiąże wszystkich 
problemów. Ponieważ wolny rynek eliminuje z obszarów czytel-
niczej uwagi dzieła trudniejsze, wymagające skupienia, koncen-
tracji, przygotowania do odbioru. Ponieważ wolny rynek prefe-
ruje literacką konfekcję, wyroby lekkie, gładkie, jednorazowe, 
a przede wszystkim łatwo dające się sprzedać.   

Marek Jastrząb

PS. To żaden wstyd dopominać się pomocy. Moim zdaniem 
wstyd byłby wtedy, gdybyśmy byli bandą pasożytów, ubiega-
jącą się o dotację na pół litra.

Z tygodnikiem „pisarze.pl” (http://pisarze.pl/) związałem się 
przeszło trzy lata temu i jest to więź mocna, emocjonalna, 

wręcz nałóg bycia w nim poprzez wyszukiwanie co lepszych pisa-
rzy, poetów, publicystów, autorów różnego wieku, pochodzenia 
czy płci. Poprzez zachęcanie ich do częstszej obecności u nas. 

Dzisiaj, gdy obserwuję, że z przyczyn ekonomicznych dni jego 
są policzone, że upada i wkrótce zgaśnie, tym bardziej mi żal 
zostawić go, jak tonie. A topi się bez dwóch zdań; niebawem 
podzieli los wielu „wygaszanych” poczytnych pism i wydawnictw. 

Daremnie szukam jakiegoś możnego sponsora, pomocy, bo 
szkoda by było, by przestał się 
ukazywać; przecież zrodził się 
ze szlachetnej pasji, bezintere-
sowności, zamiłowania właś-
ciciela do literatury, tej zapo-
minanej i tej współczesnej, 
przywracającej poziom, ran-
gę, wszelkie wysokie pułapy 
twórczego pisania. Pod jego 
kierownictwem i przez pięć lat morderczej, bezpłatnej pracy, 
kosztem zdrowia, wyrzeczeń i rodziny, nieliczna grupka zapa-
leńców powołała do życia periodyk znany i lubiany przez wie-
lu; w ciągu jednego dnia mamy tylu internetowych czytelników, 
co z dziesięć papierowych pism z trudem osiąga przez miesiąc. 

Kiedy o tym myślę, ogarnia mnie wciekłość i zastanawiam się, 
dlaczego instytucje mogące przyczynić się do dalszego rozwo-
ju „pisarze.pl” robią wszystko, by go utrupić, dlaczego są nim 
niezainteresowane. 

*   *   *
Pragnę zwrócić uwagę na osobliwą nieruchawość naszego śro-

dowiska. Jestem rozczarowany ślamazarnością dyskusji.  Braku-
je mi wypowiedzi animatorów kultury. A także wydawców oraz 
przedstawicieli bibliotek i księgarń. Chciałbym poznać ich zda-
nie o prowadzonej polityce kulturalnej i dowiedzieć się, czy są 
z niej zadowoleni. A jeśli nie, to co im przeszkadza?  A jeśli prze-
szkadza, to co i jakie proponują rozwiązania?

Jestem zawiedziony i nie mam ochoty na pisanie do ściany. 
Mylnie zakładałem, że piszącym na serio i publikującym to, co 
napisali, zależy na literaturze wolnej od tandety. Moim zdaniem 
nie powinni koncentrować się na własnym dobrym pisaniu, obo-
jętnie przechodzić nad coraz podlejszym poziomem kultury, gdyż 
taka niefrasobliwa postawa wobec aktualnych realiów jest przy-
zwoleniem, pochwałą i zachętą do nonszalanckiego tworzenia. 
Skoro zaś nie protestują i ograniczają się tylko do doskonalenia 
swojego warsztatu,  to mamy, co mamy: wołanie na puszczy. 

Jeżeli traktujemy kulturę szerzej, to nie mówmy tylko o litera-
ckich pozytywach, stanowiących zaledwie fragment zagadnie-
nia, lecz powiedzmy też o jej mizerii. O likwidowaniu poczytnych 
pism artystyczno-literackich, cieszących się renomą wydawnictw 
(niedawno Ossolineum, a ostatnio PIW), o zmniejszaniu biblio-
tecznych zasobów i malejącej liczbie księgarń.   

Książki do nabycia w dobrych księgarniach 
oraz bezpośrednio u wydawcy pod numerem telefonu 782-022-502

lub drogą mailową: kontakt@lnp-antyki.net.pl.

poleca:

W odpowiedzi na liczne zapytania, uprzejmie informujemy,
iż autorów zainteresowanych wydaniem własnej książki 

zapraszamy do kontaktu e-mailowego 
pod adresem joa@migotania.pl  

Redakcja
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Marlena Gruda. Urodziła się w 1984 roku w Zabrzu. Jest tłu-
maczką, doktorantką literaturoznawstwa na Wydziale Filologicz-
nym Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się kategorią bohatera w 
prozie słoweńskiej po 1991 roku oraz problemem recepcji w prze-
kładzie literackim. Publikowała tłumaczenia i artykuły naukowe 
w serii wydawniczej „Przekłady Literatur Słowiańskich”, „Obdob-
ja”, czasopismach: „Noviny Slavia”, „Tekstualia”, „Res Publica Nowa”, 
„Przekładka”, „Korespondencja z Ojcem”, „Rp. Lirikon21.”, „Poeti-
kon”. W 2010 roku wyszedł jej pierwszy przekład literacki z języka 
słoweńskiego, powieść Wilcze noce Vlada Žabota, a w 2012, we 
współtłumaczeniu z Klemenem Piskiem, przekład poezji Krzysz-
tofa Siwczyka pt. Preveč videnja. Bierze udział w projektach pro-
mujących literaturę i kulturę słoweńską w Polsce i w Słowenii. 

Henryk Grynberg. Prozaik, poeta, eseista, dramaturg. Ukoń-
czył studia dziennikarskie na Uniwersytetcie Warszawskim (1954-
58). Od roku 1959 był aktorem Teatru Żydowskiego w Warszawie. 
W 1967 r. wyjechał na występy do USA i odmówił powrotu do 
kraju. W latach 1969-71 odbył studia magisterskie na Wydziale 
Slawistyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, następ-
nie pracował 20 lat w U.S. Information Agency w Waszyngtonie, 
z czego 16 lat  w Głosie Ameryki. Jest laureatem m.in. nagrody 
Kościelskich, Jurzykowskiego, Vincenza, Karskiego oraz Koret 
Jewish Book Award i był czterokrotnie nominawany do „Nike”. 

Tadeusz Kijonka. Urodzony w 1936 roku. Polski poeta, dzien-
nikarz, autor utworów scenicznych. Debiutował w „Trybunie 
Robotniczej” w 1955 tryptykiem pt. Konstantynopol Mickiewicza, 
za który otrzymał pierwszą nagrodę w studenckim konkursie 

poetyckim z okazji Roku Mickiewicza. W jego twórczości domi-
nują wielokrotnie drążone, przekształcane i wzbogacane moty-
wy śląskie (np. hałda, Leśnica, Radlin), ale również wątki roman-
tyczne (np. odwołania do twórczości Adama Mickiewicza, bunt, 
dialogi z Bogiem), patriotyzm wyrażany m.in. zachwytem nad 
pięknem ojczyzny, umiłowaniem tradycji i rodzimego krajobrazu, 
a także nawiązania do bolesnych kart historii Polski oraz obec-
ność motywów antycznych (Syzyf, Horacy)

Krzysztof Sochoń.  Urodzony w 1958 roku. Poetycko debiuto-
wał w „Zdarzeniach” – Białostockim Informatorze Kulturalnym w 
latach 80. ubiegłego wieku. Drukował swoje wiersze w „Gościu 
Niedzielnym” i antologii Powrót aniołów (Warszawa 2000). Inte-
resuje się muzyką jazzową i tenisem, do niedawna prowadził 
szkółkę tenisową. Mieszka w Wasilkowie, nieopodal Białegostoku. 

Vlado Žabot. Urodził się w 1958 roku w Šafarskem, koło Lju-
tomera przy granicy słoweńsko-chorwackiej. Ukończył kompa-
ratystykę i filologię słoweńską na Uniwersytecie w Lublanie. Jest 
publicystą, literatem, organizatorem życia literackiego i kultural-
nego w Słowenii, inicjatorem i pomysłodawcą nagrody Kresnik 
za najlepszą powieść roku. W latach 2003-2007 był prezesem 
Stowarzyszenia Pisarzy Słoweńskich. Zadebiutował w 1986 roku 
zbiorem opowiadań. Jest autorem pięciu powieści, pieśni epi-
ckiej pisanej oraz prozy dla dzieci. Jego utwory zostały przetłu-
maczone na język polski, niemiecki, angielski, macedoński, ukra-
iński. W 1996 roku otrzymał nagrodę Fundacji Prešerna za książkę 
Pastorala (najwyższa słoweńska nagroda w dziedzinie kultury i 
sztuki), a w 1997 roku nagrodę Kresnik za powieść Volčje noči. 
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W sprawie zamieszczania reklam prosimy 

o kontakt mailowy na adres: zdanowicz.karolina@migotania.pl

Prenumerata!
Cena „Migotań” wynosi 15 złotych (25 złotych numer podwójny), 
w prenumeracie 12 złotych za egzemplarz (24 złote numer podwójny)!
Prenumerata za cztery kolejne numery wynosi 60 zł. To koszt gazet wraz z przesyłką.
Aby mieć pewność, że przesyłka nie zaginie, zachęcamy do wybrania opcji przesyłki poleconej. Wówczas koszt 
prenumeraty to 68 zł.

Jak zamawiać? To proste! Jest na to wiele sposobów:
1) Zadzwoń pod numer 782-022-502 i złóż zamówienie;
2) Wyślij zamówienie mailem na adres: zdanowicz.karolina@migotania.pl;
3) Wyślij zamówienie na adres: Fundacja Światło Literatury, ul. Grunwaldzka 303, 80-314 Gdańsk.
W tytule przelewu proszę podać adres, na który ma być przesyłana prenumerata, oraz numer „Migotań”, który ma 
zapoczątkować prenumeratę. Prenumeratę otrzymasz po wpłaceniu odpowiedniej kwoty na konto: Bank Millennium 74 
1160 2202 0000 0001 7019 5866 
lub za pobraniem pocztowym (koszty pobrania ponosi prenumerator).

Migotania
www.migotania.pl

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 
MINISTRA KULTURY 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wszystkich Czytelników, 
Autorów 
oraz Przyjaciół „Migotań” 
zapraszamy 
do wsparcia finansowego naszej Gazety 
poprzez jej prenumeratę. 
Tylko dzięki Waszej pomocy 
będziemy w stanie przetrwać 
na trudnym rynku 
oraz drukować Wasze teksty. 

Dziękujemy za pomoc! 
Redakcja

Prenumerata!

W numerze rysuje Marzena Ablewska-Lech
Urodzona w 1978 w Pionkach, mieszka i pracuje w Tarnowskich 

Górach. Absolwentka PLSP w Katowicach. Pół-samouk, nomada, poszu-
kiwacz światła („Rana jest miejscem, przez które światło w ciebie wstę-
puje" – Rumi).

Publikacje:
• 2010 Wydawnictwo Isla Negra Editores, projekt okładki oraz ilustracje do 

książki Dinorah Cortez Velez, El arca dela memoria;
• 04.2013 magazyn „Revista Sonámbula” N'15, projekt okładki oraz prezenta-

cja dorobku artystycznego;
• 05.2013 Artpub Literatura,  ilustracja do artykułu o Beacie Obertyńskiej;
• 10.2013 Poeci po godzinach, prezentacja twórczości; 
• 11.2013 Wydawnictwo Pasaże, projekt okładki oraz ilustracje do powieści 

Anety Piech-Klikowicz, Tańcząc przeciw pustce;
• 12.2013 magazyn „Lost & Found” ( wydanie specjalne), prezentacja dorob-

ku artystycznego;
• 06.2014 projekt okładki i ilustracji do wkładki na płytę Acedia dla zespo-

łu Praesepe;
• 02.2015  wywiad i prezentacja twórczości w magazynie „Style no Chaser”; 
• 04.2015 Salon literacki, prezentacja twórczości; 
• 04. 2015 „Elewator” nr 12, felieton Małgorzaty Południak o mojej twórczości; 
• 05.2015 Projekt okładki oraz ilustracja tomiku Andrzeja Kanclerza,  Mapa czasu;
• 05.2015 Kwartalnik literacko-artystyczny „sZAFa” nr 53, prezentacja twórczości; 
• 05. 2015  Wkłucia,  wystawa indywidualna w Artpub Galeria. 

Wystawy:
• 05.2011 Noc Muzeów z Muzeum Erotyzmu, wystawa zbiorowa;
•  08.2011 wystawa indywidualna w Best Western Premier Hotel, Kraków;
•  10.2011 ArtExpert, Wystawa Sztuki Współczesnej, Warszawa;
•  04.2013 ArtExpert, Wystawa i Aukcja Dobrej Sztuki, Warszawa;
•  05.2013 Festiwal Sztuki Wysokiej, Galeria Stalowe Anioły, Bytom;
•  12.2013 wystawa indywidualna w Galerii Dwa Światy, Kraków;
•  05.2015 wystawa indywidualna w Galerii Inny Śląsk, Tarnowskie Góry; 
•  06. 2015 Festiwal Sztuki Wysokiej,  Galeria Stalowe Anioły, Bytom; 
•  06.2015 wystawa indywidualna, Port Poetycki,  Chorzów. Au
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Leszek Szaruga

Zajmowanie się 
językiem 

to zajmowanie się 
człowiekiem.

Jacek Geisler

Poszczekadła Czwarte (2)

Morituri te salutant, Veritas!

WYPRASOWANIE
Piszę w przeddzień wyborów – tym razem parlamentarnych 

– ale nie kusi mnie wyjmowanie z gazet politycznego beł-
kotu, bo to przecież łatwizna. Można się oczywiście zastanawiać, 
jak to się stało, że mówiąca dotąd ludzkim głosem, „sympatycz-
na niewątpliwie, oczywiście” liderka lewicy Barbara Nowacka z 
autentycznie zaangażowanej działaczki przeobraziła się w par-
tyjnego aparatczyka (jak poprawnie skonstruować żeński odpo-
wiednik „aparatczyka”?: dobre zadanie dla twórczyń i lingwisty-
czek feministycznych), ale chyba nie warto, tym bardziej, że to 
jej, a nie mój problem. Jedno nie ulega wątpliwości: żałosnym 
jest widowiskiem ta cała „kampania wyborcza”, ale zdaje się, że 
jest to koszt tego, co nazywamy demokracją. I tle na ten temat.

Zainteresował mnie natomiast najnowszy numer „Toposu” (nr 
5/2015), w którym odnalazłem zajmującą rozmowę  Przemysła-
wa Dakowicza z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, którego 
pismo uczyniło pierwszym laureatem honorowej nagrody Mistrz 
środowiska „Topoi”. Nagroda ma promować  twórczość respektu-
jącą „wartości, z których wyrosła cywilizacja śródziemnomorska, 
a które określa Platońska triada „Piękno-Dobro-Prawda””. Rozmo-
wa zatytułowana została „Poeta jest śpiewakiem – ma wyśpiewać 
życie”. Odwołuje się tu Rymkiewicz do pierwszego sonetu do Orfe-
usza pióra Rilkego, w którym mowa o tym, że gdy bohater śpiew 
podjął, wszystko umilkło: „To, co nazywamy obrazami i myśla-
mi, wplata się, może się wpleść (nie musi) w pieśń, która śpiewa 
samą siebie. „Und alles schwieg”. Myślenie milczy, świat milczy, 
wszystko, co istnieje, milczy – bo Orfeusz śpiewa”. I trudno się z 
tym nie zgodzić: tu słychać głos Rymkiewicza jeszcze z dawnych 
dobrych czasów, gdy pytał o to czym jest klasycyzm i gdy odwo-
ływał się do archetypowych wzorów wpisanych w poetycki spo-
sób opisywania świata. I mimo to, zwracając się do Dakowicza – 
poety wszak spośród forsowanej dziś formacji nowych Tyrteuszy 
najbardziej rozpoznawalnego i poetycko 
nośnego – powiada: „W młodości nauczo-
no cię jakiejś nowej normy – nauczył cię 
przykład wszystkich twoich rówieśników, 
którzy nie wiedzą, co to jest melodia, nie 
rozumieją, że poeta musi śpiewać, piszą 
jakieś skrawki prozy nieudolne – i uzna-
łeś, patrząc na nich, że to jest norma i że 
ty musisz poddać się tej normie. Ale oni 
nie są normalni, to są, jak napisał ostat-
nio Wojciech Wencel, językowi akroba-
ci, którzy stają na nosie. Stanie na nosie 
nie jest normą – to jest stan przejściowy, 
który zaraz minie i pozostaną po nim zbi-
te pokrwawione nosy. Ja jestem głębo-
ko przekonany, że twoje droga będzie 
odwrotna niż droga Miłosza – od prób 
sprozaizowania świata do jego umuzycznienia”.

No cóż – to są problemy fundamentalne. I tak sobie myślę, że 
do problemów fundamentalnych nie ma co mieszać Wencla, Woj-
ciecha Wencla, a także wątpliwej jakości porównań poetów do 
stających na nosach akrobatów (swoją drogą: skąd ten obrazek? 
Jako żywo nie znam takiej figury akrobatycznej i nawet pytałem 
specjalistów: nikt nie zna. Ale pewnie wystarczy, że znają Wencel 
i Rymkiewicz. Tylko, że to zalatuje heglizmem: jeśli fakty nie zga-
dzają się z teorią, tym gorzej dla faktów. Lecz to nie dziwi wte-
dy, gdy z Wencla próbuje się uczynić – w jakiejkolwiek dziedzi-
nie – autorytet. Wiem, że się narażam, ale trudno – muszę swoje 
wypowiedzieć.). Niemniej sprawa jest, w dodatku poważna. Na 
„językowych akrobatów” wciąż ktoś narzeka bądź nawet gro-
my rzuca – niedawno w „Gazecie Wyborczej” Franaszek, dziś w 
„Toposie” Rymkiewicz, a rzecz ma już długą tradycję i obawiam 
się, że zaraz usłyszę, że to entartete Art czyli „sztuka zwyrodnia-
ła”. Aż chciałoby się zburzyć harmonię śpiewu Orfeusza i prze-
krzyczeć milczenie świata wezwaniem: Panowie (ale i panie też) 
– czas wreszcie zrozumieć przynajmniej tak prostą prawdę, że 
zajmowanie się językiem to zajmowanie się człowiekiem. No i że 
nie wszystko musi być śmiertelnie poważne, czasem można się 
pobawić, gdyż homo ludens obecny jest, jak dziecko, w każdej 
normalnej istocie ludzkiej: tyle, gdy chodzi o normy.

I w ogóle bardzo proszę, by nikt mi żadnych norm nie narzucał 
– ani socrealistycznych, ani klasycystycznych, lingwistycznych też 
nie. Wystarczy, że mam swoje, choć i one się zmieniają, Rymkiewi-
czowi też się zmieniały, gdy nawracał się – w wywiadzie jakiego 
bodaj w 1982 roku udzielił Beacie Chmiel na łamach jezuickiego 
„Przeglądu Powszechnego” – na historyzm. W różnych okresach 
życia ludzie różnym przesądom hołdują. Czasem zmieniają prze-
sądy w nowych okolicznościach egzystencjalnych czy politycz-
nych. O tym opowiada felieton Romana Pawłowskiego „Nawró-
cenie rosyjskiego kuratora” opublikowany w „Gazecie Wyborczej” 
(nr 239/2015): „Eduard Bojakow, reżyser i kurator teatralny, był w 
grupie ludzi, którzy zmieniali rosyjski teatr w latach 90., wpusz-
czając powietrze do dawnych sowieckich instytucji. Założony 
przez niego festiwal teatralny Złota Maska stał się generatorem 
nowych idei i oknem na teatralny świat, który zjeżdżał co roku 

do Moskwy, by oglądać najlepsze rosyjskie i europejskie przed-
stawienia. (…) Później w roku 2005 Edik założył w Moskwie Teatr 
Praktika – pierwsze w Rosji interdyscyplinarne centrum sztuki 
łączące koncerty, spektakle, filmy i warsztaty. Wystawiano tam 
głównie nową dramaturgię, która bez taryfy ulgowej pokazy-
wała zmiany w rosyjskim społeczeństwie. Ten sam Edik, które-
go znałem jako otwartego, nowocześnie myślącego człowie-
ka, w wywiadzie na dziesięciolecie Praktiki udzielonym znanej 
krytyczce Jelenie Kowalskiej opowiada się przeciw wartościom 
europejskim, przeciw współczesnej sztuce i nowej dramaturgii, 
a za powrotem do konserwatyzmu. Twierdzi, że tylko prawosła-
wie może zbawić Rosję od zagłady i „złego smaku”. „Cieszę się, 
że odcięliśmy się od liberalnego paradygmatu cywilizacyjnego. 
Można powiedzieć, że trzasnęliśmy drzwiami. Ludzie zobaczyli, 
że Zachód to czysty konsumpcjonizm, infantylny i wojowniczy 
egoizm, bezbożność, zniszczenie rodziny. Nie przeszła historia z 
małżeństwami dla gejów i sylikonowymi biustami jako obowiąz-
kowymi atrybutami cywilizacji. Nie chcieliśmy zostać europejską 
prowincją”. Atakując Zachód, Bojakow deklaruje pełną lojalność 
wobec władzy i Cerkwi. Obiecuje, że jeśli tylko dostanie propo-
zycję zrobienia festiwalu w Donbasie, zrobi go za darmo i przy-
równuje czasy Putina do epoki Piotra Wielkiego”.

  Opowieść-przypowieść: dobrze 
przynajmniej, że to w Rosji takie ponu-
re rzeczy się dzieją, u nas by nie prze-
szło przecież. U nas za to narasta lęk 
przed Obcym, którego podstępnie pró-
buje na nasze ziemie przeflancować kan-
clerz Niemiec, pani Angela Merkel. Bro-
nimy się dzielnie, następuje chwalebne 
wzmożenie patriotyczne tak dramatycz-
ne, że biedna Olga Tokarczuk zapewne 
będzie musiała chronić się przed wście-
kłością rodaków jak Salman Ruhsdie 
przed fatwą. Ale to nie dziwi, gdyż czę-
stuje pisarka ludzi przemyśleniami dla 
nich zbyt chyba skomplikowanymi, taki-
mi choćby, jakie ujawnia w wywiadzie 
udzielonym „Gazecie Wyborczej” (nr 

237/2015) a zatytułowanym (prowokacyjnie zapewne :)) „Ludzie, 
nie bójcie się!”. Oto fragmenty: „Nie odrobiliśmy lekcji, teraz to 
widać wyraźnie. Zamietliśmy pod dywan pogromy w czasie woj-
ny i po jej zakończeniu, wyparliśmy się własnej winy, zaczęli-
śmy sobie snuć uspokajające opowieści o tolerancyjnej Polsce, o 
pięknej wielokulturowej zgodzie na polskich Kresach. Śpiewamy 
sobie tę kołysankę od kilkudziesięciu lat, a tu – koszmarne prze-
budzenie, okazuje się, że to wszystko prawda: jesteśmy rasistow-
skimi ksenofobami. (…) Obcość i inność najczęściej kojarzone są 
z potencjalnie niebezpieczną zmianą status quo. Wcale nie dziw-
ne, że wszystkie siły konserwatywne są przeciw uchodźcom. Jeże-
li bowiem w jakikolwiek sposób postawy polityczne mogą mieć 
związek z psychologią, to u podstaw myślenia konserwatywnego 
leży lęk. Konserwatysta zakłada, że ludzie są raczej źli niż dobrzy 
i tylko zewnętrzne warunki, zakazy, nakazy i prawa, w tym siła 
tradycji, są w stanie utrzymać człowieka w jako takim moralnym 
porządku. Lewicowiec uważa, że u swych podstaw człowiek jest 
jednak dobry, że właściwie nie trzeba mu przeszkadzać, a wtedy 
rozwinie skrzydła. Raczej ufać, wspierać, współczuć i pozwalać 
być wolnym. W tym sensie cała literatura nie dyskutuje z prawi-
cą, to byłoby i nudne, i banalne, dyskusja dotyczy raczej właśnie 
tej cudownie optymistycznej filozofii lewicy, np. Jak to możliwe, 
że człowiek jest dobry, a jednak doprowadził do Holocaustu, tra-
gedii Rwandy i Jugosławii. Jak to możliwe, by przykładni obywa-
tele, nauczyciele, fryzjerki, studentki prawa, ojcowie dzieci, chcą 
„jebać” Araba i domagają się wieszania „islamistów” na latarniach”. 

 I pomyśleć, że mówi to pisarka, która nieodmiennie w kolej-
nych najkach zdobywa nagrodę publiczności, a w tym roku nawet 
główną najkę dostała! I choć wiem, że pozwalam sobie na żarty 
cokolwiek ryzykowne i nie dla wszystkich przyjmowalne, to prze-
cież nie mogę się od nich powstrzymać, gdyż ta atmosfera zrobi-
ła się obrzydliwie duszna i wymaga przynajmniej w minimalnym 
stopniu ironicznego dystansu. Tymczasem przykładni obywate-
le – to już jutro!, aż dziwne, że się to ze zmianą czasu na zimowy 
zbiegło... – wybiorą reguły, normy i zasady naszego wspólnego 
tutaj bytowania: przynajmniej na najbliższą czterolatkę.

Leszek Szaruga

13. 
Lud i Prawda

Aplauzem mając  strudzone Lewice
Lud wołał o Prawdę; - jakoż się zjawiła
w postaci stu czołgów i pół Ludu wybiła,
zaś drugą połowę za Mordeczkę wzięła
i takie tej Mordeczce kazanie palnęła:

„Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
chędorzyć cną Veritas, tylko pany mogą,
chamów takie amory do obłędu wiodą.
Pracujcież tedy w pokoju i płaćcie podatki
I z ambony medialnej słuchajcie Słów Pana,
A słodka wam nagroda będzie – naturalement – 

[zgotowana.”

14. 
Vaginariat pracuje zadkiem
a Penisariat pozostałymi członkami intelektu.

15.  
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:
jest już Siekiera przyłożona do Korzeni 
i Anioł Zagłady  stoi w progu domostw waszych.
Sczeźniecie – jeśli się nie ockniecie.

16. 
Człowiek od Małpy nie pochodzi
ale ochoczo do Małpy dochodzi
i kiedy już całkiem do Małpy dojdzie,
wówczas Małpa zacznie pochodzić od Człowieka.

17. 
Czy żył kiedy mędrzec do tyla mądry,
który by się radował ludzką głupotą,
chwalił ją i propagował, nie zarażając się samemu
krętkami szajby, czy prądkami bzika?

18. 
Co robi Pracuś?
Pracuś znowu odpoczywa,
 znowu na kanapie dzielnie trwa,
 pisząc swe słynne „Memoires”

19. 
Mądrość nie czyni mądrym, 
Szczęście – nie uszczęśliwia.

20.
 Świat pełen jest nieciekawych tajemnic.

21. 
Niektórzy osobnicy wolą być oczarowani niż 
roznamiętnieni
i przedkładają tęsknotę nad nasycenie.
Ci osobnicy – to Poeci.

22. 
Być przeżartym – to śmierć Ducha;
być zagłodzonym – idem.

23. 
Stosunek religii do boga
 jest jak żony do męża:
 ona go na każdym kroku kompromituje.

24. 
Gadał dziad do Wizerunku
a Wizerunek: nie chlej dziadu tyle trunków.
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HANNA SZPULECKA
Mój anioł

Widzę Twój cień, 
słyszę szum Twoich skrzydeł, 
prowadź mnie, aniele, 
prowadź mnie, mój ptaku, 
który zniżasz lot,
aby być blisko mego smutku. 
Jestem sama na pustyni, 
ogrzewam stopy ciepłym piaskiem,
chłodzę ciało powiewem wiatru.
Wysłuchałeś mojej modlitwy,
już jestem t a m,
wznoszę się  p o n a d.
Już jestem dla kogoś aniołem stróżem. 

Czy jestem? 

Jestem z żaru ognia
i chłodu wody, 
z tętnienia krwi,
oddechu wiatru 
i łopotu skrzydeł. 
Jestem kroplą wilgoci
na słonecznej drodze. 
Bezsenną nocą jestem 
i jarzącymi się  oczami morskich świateł,
czułymi opuszkami palców
i zachłanną siecią włosów, 
pulsowaniem żył pod miękką skórą 
słonego ciała 
splecionego z ciałem bliźniaczym. 
Jestem wyczekiwaniem na kroplę dżdżu,
falą głosów przypływających 
i odpływających, 
brakującą częścią obrazu i całością, 
otwartą księgą i niedokończonym dniem. 
Czy jestem? 

Baba

Jednym słowem opisać się nie da. 
Mówi bez przerwy i milczy zbyt głośno,
płacze przed i w trakcie, często
bez powodu, choć pretekst jest zawsze.
Czyta Marqueza i „harlekiny”,
pije szampana przy blasku świec,
a bywa, że i wódkę pod latarnią,.
Botoks, silikon, dieta cud,
jej kalendarz nie zna upływu lat. 
Upłynni szybko każdy pieniądz
w pocie czoła zarobiony  przez
ukochanego męża.
Siłaczka, atletka, myszy się boi! 
Własne najlepsze, takie sobie, cudze woli.
Kocha go bardzo albo… głowa ją boli. 
Koniom lżej… gdzie diabeł nie może… 

Dom z widokiem na Ziemię 

Tylko taki mały punkcik,
zaraz poniżej następny mały punkcik. 
A to Ziemia, piętro niżej Księżyc. 
Wydał nieziemską fortunę,
aby zbudować tam swój pierwszy dom. 
Wszyscy zaproszeni goście
muszą chodzić w maskach,
jakby trwał tu wieczny karnawał. 
Nikt nie zafunduje drogi powrotnej.
Nie ma życia przy lampce wina 
I głaskaniu kota wieczorem.
Ale stało się,
mały, zielony klocek z widokiem na Ziemię,
dwutygodniowe wczasy z rodziną na Księżyc.
W otoczeniu czerwonych marsjańskich maków 
upojne marzenia o Wenus. 
W blasku  gwiazd pierwszych
zdjęcia Księżyca na ścianie nieba.
Tu niedługo będzie blokowisko, nowe 
                                    San Francisco.
Ale póki co rzędy aparatury zamiast 
                                                grządek kapusty. 
Jakieś lunety zamiast widoku na morze. 
Czerwona planeta to jego jesień życia.
Ciekawość go nazwali, 
a to pierwszy stopień do piekła. 
Czy do raju bilet w jedną stronę. 
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Córy Dedala 

Na ciepłej jeszcze poduszce rozmywa się ślad skrzydeł – 
odbity w woskowej mozaice sen o podniebnym locie. 
Na sycylijskiej ziemi, w Świątyni Apolla 
Dedal złożył ofiarę ze skrzydeł, które zbudował dla siebie i syna, 
by wyrwać się z kreteńskiej niewoli.   
W świetle Księżyca, po Mlecznych Drogach 
córki Dedala podążają niedokończonym snem,
przerwanym nagle

Tajemnica ciemności

Wyszłaś, tak po prostu wyszłaś na spacer
w tę nieznana otchłań. 
Szukałam w głuchej ciemności
światełka twojej pomarańczowej kurtki. 
Rząd niemych latarni
spoglądał z góry badawczymi oczami. 
Księżyc starzec coraz bardziej zamglony nocą. 
Majaczyły gwiazdy w piekącej oczy mroczności.
Telefon milczał jak zaklęty,
niemy, obojętny przedmiot. 
Plątały mi się drogi,
błądziłam w sieciach świateł i drogowskazów.
- Zgubiłaś się? – dobiegło skądś, jak zza gęstej zasłony.
Pytające spojrzenie w tej niewidoczności,
tak niewinne, dziewczęco zdziwione.
A pod stopami tętniące serce ziemi,
a wokół noc.

wrzesień 2013–kwiecień 2014  

Pierwszy dzień 

Już kilka dni przed tym dniem
niepokój udzielił się wszystkim. 
Z mokrych gałęzi zza okna zlatywały 
                                  koszmarne sny 
i zapełniały bezsenne noce. 
Huczały ciężkimi dzwonami w głowach.
„Palec i główka to szkolna wymówka”.
Już zaliczył pierwsze potknięcie przy wejściu,
za wysokie progi…
Jedyny znajomy to zapach lizolu. 
„Przecież wiesz, że nienawidzę szczepień”.
Schody prawie do nieba sięgały. 
I te duże lalki ze sklepu odzieżowego,
jak na święta lub pogrzeb ubrane, 
uśmiechnięte, z włosami Marylin Monroe.
A ten bagaż (jak garb) na plecach! 
Prosił o grę w piłkę po lekcjach.
Pierwszy dzień, najgorszy dzień. 
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biało, za biało

widziałam śnieg, widziałam biel
wszędzie za dużo, za biało
wstałam, musiałam
się przebić
aby przetrwać

zrobiło się cieplej
na chwilę

Z kina dzieciństwa

W domu nie czekała na nas mama.
Odrapane kubki, puste naczynia
nie pachniały domowym obiadem.
Przydeptane, brudne kapcie straszyły 
w przedpokoju.
Na łóżku przykrytym pierzyną,
prawie pod sufitem,
obok wojennego czołgu – 
marzenie każdego chłopca – 
siedziała piękna lala
z oczami błękitnymi jak jeziora
i wyciągała ręce, prosząc o chwilę
dzieciństwa.
Już w połowie filmu.
Dzieci przy pustym oknie wyczekiwania.
Nie mogła teraz wyjść z kina,
chciała dostać trochę cudzej, fikcyjnej miłości 
przystojnego Rhetta Butlera 
i pięknej Scarlett,
przeniosła się na zielone wzgórze Tary.  
Dzieci zasnęły, wtulone w swoje nowe zabawki,
przykryte pierzyną, nie czuły już zimna
dogasającego kuchennego pieca. 
Długo czekały w wielkim oknie tęsknoty… 
I tak przeminęło z wiatrem 
mgliste dziecięce wspomnienie.

luty 2015

Droga dokąd? 
 
Na dnie piekła 
– jak w oku cyklonu – 
pośród języków ognia,
w objęciach dwóch mglistych cieni
i  w kleszczach nieświadomych pragnień –
droga dokąd? 
Na brzegu ukryte morskie potwory
oczekują upragnionego przypływu.
Wzburzone fale 
rozbijają się z łoskotem o skały.
Rozpływają się w sobie do zatopienia. 
Strome, niekończące się stopnie 
prowadzą w górę, 
lekko uchylone drzwi,
lawina światła…
Stopy nie czują już bruzd 
spękanej skorupy.
Z nieba spadają pojedyncze pióra,
przybywa gwiazd na niebie… 

Moja podróż

Od czasu do czasu wybieram się w podróż. 
Nie pakuję mojego ziemskiego bagażu,
z przekory tego nie robię. 
Nie pamiętam, abym kiedykolwiek miała przy sobie bilet.
Nie chce mi się nawet  o tym myśleć,
za bardzo się spieszę,
mam coraz mniej czasu.  
Powinnam biec szybciej, a nie mogę, 
po raz kolejny widzę odjeżdżający pociąg.
Na szczęście budzę się z nadzieją,
że następnym razem lepiej zaplanuję
moją podróż
i zdążę na osobowy „ŻYCIE”.
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ARKUSZ

Jest rodowitą bydgoszczanką, żoną i matką dwojga dzieci, absolwentką wydziału  
psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, logopedą 
z kilkuletnim stażem odbytym w podbydgoskiej szkole podstawowej. Od roku 2006 
wraz z rodziną mieszka w Irlandii,  pracuje w przedszkolu. Za kilka lat zamierza jednak 
wrócić do Polski, gdyż – jak mówi – „czuje”, że jest to jej „miejsce na ziemi”.
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