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Michał Jagiełło

Błogosławiony grzech

Chwytne palce sięgają po owoc. Zakazany! Ale 

kuszący samym swoim zgęszczonym byciem.

Piszę na połaci zakwitłego właśnie późnomajowego  

śniegu 333. Tyle, a może nawet więcej mogło się było.

 Wyrzeźbić podczas. Ponad półwiekowego wędrowania.

Właśnie w tym konkretnym  skrawku tatrzańskiego 

krajobrazu. Na szczyt – to nic, że  kopulasty. 

Tysiąc metrów przewyższenia. I tyleż zejścia - w dolinę. 

Mała, chytra gra – mieć to najmniejszym kosztem.

A Oni Oboje zjedli jabłko. Chwała im za to. 

Właśnie skryli się w gęstwinie – bo odkryli. 

Swoją nagość. Z natury - do kultury.

Tyle dni w górach – czysta perwersja.

Odłupuję grube warstwy narosłe 

na tutejszej przyrodzie i próbuję

nakrywać je swoją płachtą utkaną

z nieporadnych słów.

Kultura  dziurawym odzieniem natury.

Błogosławiony niech będzie grzech.
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Czytelnictwo, 
a wujek WładekInspiracją niniejszego tekstu jest informacja, że tylko 

niespełna czterdzieści procent naszego oświeconego 
społeczeństwa wzięło do rąk w ubiegłym  jakąkolwiek 
książkę .Biorąc na klatę tę katastrofę, do której przy-
czyniłem się pisząc własne książki ( a to poczucie winy 
narasta we mnie z każdym dniem), oświadczam, że 
częściowo jest temu winien wujek Władek, który wiele 
lat przed śmiercią przestał czytać. Choć częściowo jest 
usprawiedliwiony. Wola boska, jak się mówiło, i skrzypce. 
Do tej pory nie wiem skąd te skrzypce.

Najmłodsza siostra mojego ojca, Maria, de domo 
Wawrzkiewicz, wyszła za mąż za Władysława Wawrzkie-
wicza. Nie byli ze sobą w żadnym stopniu spokrewnieni, 
to nazwisko w południowo wschodniej Polsce było ( i 
jest) dość pospolite, czego najlepszym dowodem sam 
jestem. Ale do rzeczy.

Wujek Władek był szewcem. Jego pracowite życie 
stało w opozycji do banalnego, bałamutnego porze-
kadła „szewski poniedziałek”. A dlaczego, przepraszam, 
nie wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota? W tam-
tych czasach nie było wolnych sobót. Już jako czło-
wiek dojrzały i doceniający uroki życia oraz pełzający 
podstępnie kapitalizm , lubowałem się dialogami wujka 
Władka, prowadzonymi, jakby się to dziś powiedziało, 
w salonie obuwniczym. A dlaczego nie, skoro są salony 
łazienkowe?:

- Panie Władziu, gdzie moje fleczki?
- A ja nie wiem, pani Heniu, pani mnie nie pokazy-

wała… (śmiech obopólny)
- Miały być na wczoraj! 
- Wczoraj to było wczoraj. Niech pani wpadnie w 

niedzielę.

- Ale w niedzielę jest pan zamknięty!
- Bo to święty dzień, pani Heniu. Sam proboszcz 

to mówi.
 Po śmierci ciotki Marysi, wujek jeśli to tylko było 

możliwe, trafiał do domu. Dom, przy ulicy Głowackie-
go, zbudowali moi dziadkowie. Żywiąc sześcioro dzie-
ci (oprócz tych, które kopnęły wiadro w pieluszkach) 
gospodarowali na dwóch galicyjskich morgach ziemi. 
Ich bliski sąsiad, hrabia Potocki, miał areał wielkości 
województwa. Dom, powiedziałbym, nieznacznie od-
różniał się od łańcuckiego pałacu, ale był zbudowany 
z potężnych, modrzewiowych bali. „Na zakładkę”, czyli 
bez użycia gwoździ. W części gospodarskiej była tam 
miniaturowa stodółka i mikroskopijna obórka. Potem 
majestatycznie następowała sień, służąca też za spiżar-
nię, z której to sieni wkraczało się do części mieszkalnej. 
Stanowiła ją wielka kuchnia i pokój. I tu właśnie zbliżam 
się  – by tak rzec, jak mawia mój przyjaciel, prof. dr  
hab AZ  – do sedna rzeczy.

Spałem,( albo spaliśmy) z moim bratem Jackiem, w 
pokoju, a wujek w kuchni. Spaliśmy tam co roku przez 
kilkanaście lat i byliśmy świadkami tego, że wujek Władek 
czytał. Codziennie, cowieczornie, a czasem i conoc-
nie. W Łańcucie było światło elektryczne, ale jeszcze 
nie dotarło na przedmieścia. Wujek mimo to czytał. 
Na zagłówku dębowego łóżka, w szklance, obłożona 
papierem – żeby się nie chybotała – stała świeczka. I 
właśnie w jej świetle wujek Władek zgłębiał pierwszy tom 
Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Po rozsmakowamiu się 

Marek Wawrzkiewicz

kolejnym akapitem zdmuchiwał świeczkę i zapadał w 
chrapliwy sen. I tak to trwało całymi latami. Ta sama 
powieść, ten sam dom i ta sama świeczka. Ale nic na 
tym łez padole nie jest wieczne. Wbrew temu, co twierdzi 
Aleksander hrabia Fredro ( też z Galicji), świeczka nie 
zgasła. Ona się dopaliła do papieru. I nie jest prawdą, 
że rękopisy nie płoną: papier zajął się żywym ogniem, 
szklanka pękła, spadła na poduszkę, która, jak ta głupia, 
też się zapaliła, częściowo niwelując niebogate owłosie-
nie pełzające na głowie wujka. Obudzeni nieprzyjemnym 
aromatem oraz kłębami dymu ( a wówczas nie zda-
waliśmy sobie sprawy z ich malowniczości) zadusiliśmy 
płomienie przy pomocy pierzyny- jakież w tym czasie 
były pierzyny! – oraz kubła wody. Wujek Władek, tak 
obcesowo obudzony, zamknął księgę, którą doczytał 
do 144 strony. Po jakimś czasie przyjął z zadowoleniem 
moje wyjaśnienie, że bitwa pod Grunwaldem zakończyła 
się naszym zwycięstwem, a po śmierci Danusi Zbyszko 
poślubił Jagienkę, która stworzyła w ramach gospodarki 
rynkowej przedsiębiorstwo zajmujące się zgniataniem 
orzechów. Nie powiem czym, bo szanuję uczucia religij-
ne. Można się tego dowiedzieć od Sienkiewicza. Który 
żył wprawdzie w tym samym kraju, ale jednak.

Piszę to wszystko nie tylko z rozczuleniem, ale też z 
poczuciem, że w epoce przywracania honoru boha-
terom wyklętym, mojemu wujkowi Władkowi należy się 
memoriał z napisem: Nieznanemu Czytelnikowi – Henryk 
Sienkiewicz oraz Minister Kultury i DN.

MAREK WAWRZKIEWICZ

Wróciłem. Pies ogonem szyby z gwiazd wymłócił.
Wieś nakrywa się kretowiną. Kretowina mgłą się

Oprzędza.
Boję się o grób Twój, Matko.
Powrót na wieś, Adam Puto

Zapomniany tomik wierszy sprzed prawie pięćdziesięciu 
lat (napisać, że przez świat byłoby ogromnym naduży-
ciem). Pół wieku w literaturze to szmat czasu. Autorzy, na 
których nigdy się nie poznano w nieco melodramatyczny 
sposób współtworzą areopag z demencją. Żadne tam 
polis, omówione, opisane i skatalogowane przez naukę; 
ich skromny udział zamyka się w drobnym epizodzie jaki 
nigdy nie doczekał się wzmianki, która miałaby szansę 
zainteresować także i współczesnych. Natomiast dzie-
ło przetrwa, odnalezione w dalekiej przyszłości w szafie 
pośród sterty nieaktualnych materiałów reklamowych i 
brudnopisów, których nie pozbyto się we właściwej chwili 
tylko dlatego, że po prostu o nich zapomniano. Danina 
dla moli żerujących w skupiskach starego papieru. Od-
kryte przy okazji przeprowadzki związanej z gruntowną 
reorganizacją, przeprowadzaną przez nową ekipę, która 
po wygranych wyborach zmieniła tę starą a przy okazji 
zmieniała i resztę rzeczy, żeby wszystko było inaczej gdyż 
każda władza robi zawsze to samo: dzieli i rządzi. Trzeba 
przyznać, że i tak miało wyjątkowe szczęście. Natknął się 
na nie urzędnik, przypadkowo także i poeta, nie trafiło 
więc na stertę śmieci, lecz do jego kieszeni. Teraz jako ar-
tefakt – wyraziciel daremności literatury, która z góry bywa 
skazana na rozgwar życia monotonny (za Puszkinem), zaś 
w najlepszym przypadku na świat (który) pójdzie swoją 
drogą (za Asnykiem) – powróciło jakby z zaświatów. 

Adam Puto Koncert w Nagłowicach – taka właśnie 
jest jego materialna postać. Zaledwie siedem wierszy 
i sześć zreprodukowanych grafik, pomieszczonych na 
dwudziestu dwóch stronach. Marność nad marnościa-
mi! Każda, nawet najmniejsza niszczarka dokumentów, 
uznałaby jego gabaryty za poranny rozruch techniczny. 
Lecz ocalał, tylko po co? Dla kogo? Ocalał dla mnie. 
Choćby po to, aby potwierdzić to czego domyślam się 
już od dawna: poezja to macocha. Czy była chociaż 
przez moment matką dla Adama Puto, urodzonego w 
roku 1944 we wsi Janowice (woj. Kieleckie), mieszkają-
cego i pracującego w latach sześćdziesiątych XX w. 
w Tomaszowie Mazowieckim; poety debiutującego w 
roku 1966 (roku mojego urodzenia!) tomem wierszy pt. 
Ballada o Stachu? Wspomniany koniec lat sześćdziesią-

tych musiał być dla niego czasem ogromnego twórczego 
przyspieszenia. Wszystko to w zaledwie siedem lat od de-
biutu prasowego w „Słowie Ludu”: debiutancki tomik, w 
następnym roku kolejna książka, wspomniany Koncert w 
Nagłowicach. Adam Puto kroczył z dumnie podniesioną 
głową po literackich ścieżkach, pełen dobrych myśli. Po 
drodze zwyciężał m.in. w I Ogólnopolskim Festiwalu Poezji 
w Łodzi i w konkursie warszawskich „Hybryd”. Aż w swoim 
marszu ustał śmiertelnie.

I ja także z wolna ustaję drogi panie Puto. Jesteśmy 
braćmi w tej mordędze! Trzymam    w ręku jeden z tysiąca 
siedemset pięćdziesięciu czterech egzemplarzy książki wy-
danej nakładem Wydawnictwa Łódzkiego, zastanawiając 
się dlaczego nigdy nie słyszałem o pańskich wierszach? 
Przecież czynił pan wszystko to, co należało: wydał się w 
zacnym wydawnictwie, pisał wyraziste wiersze z motywami 
wiejskimi (ludycznymi), znajdującymi się podówczas na 
tzw. „czasie”, obracał w środowisku (zwłaszcza wokół 
Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Wiadukt” 
przy ZW ZMW w Łodzi). Lecz mimo to fortuna nie dopisała, 
przetoczyło się jej koło całkiem nieszczęśliwie, łamiąc tej 
liryce kark. Zakopano ją na długie lata w grobie zapo-
mnienia. Czy zimno tam? Zapytam o to sprytnie ukryty za 
frazami Rafała Wojaczka, poety po dziś dzień czytanego 
i hołubionego (zmartwychwstałego literacko), będę drą-
żył tę dziurę w zbiorowej pamięci, która tylko czeka by 
pochłonąć podobnych nam bezimiennych: Czy herbatę 
choć pan może sobie zrobić? / Czy sprowadzić może 
sobie pan dziewczynę? / Pańska matka odwiedziła pana 
kiedyś / W tym pokoju gdzie z sufitu patrzy strach? / W 
rękopisach czy nikt panu tam nie grzebie? / Czy na światło 
każą panu coś dopłacać? / Te butelki opróżnione z podłej 
wódki / Gospodyni panu chyba ma za złe? 

Tylko ta niewielka książeczka, powstała z niewielką 
pomocą przyjaciół – w osobie Stanisława Pawłowskiego, 
urodzonego w roku 1933 w Tomaszowie Mazowieckim 
artysty-plastyka, również poety – stanowi dzisiaj jedyne 
wspomnienie dawnych nadziei na stworzenie nieśmiertel-
nej literatury. Odkrywa jednocześnie pretekst dla pewnej 
historii, do której życie dopisało klamrę. Jedenaście lat 
temu wziąłem udział w slamie poetyckim, pierwszym i 
ostatnim jaki odbył się jak dotąd w długiej historii moje-
go rodzinnego miasta. Nosił nazwę „Poetyckiego ringu”, 
charakteryzując się przy tym pełną profesją regulamino-
wo-organizacyjną (czego nie można było powiedzieć o 
merytorycznym przygotowaniu uczestników). Stanąłem w 

jego szranki z wierszami, które z powodzeniem nazwać 
by można anty-slamowymi. A jednak dziwnym trafem 
znalazłem się w finale, na dodatek w zacnym towarzy-
stwie wspomnianego pana Stanisława. Zazwyczaj już tak 
bywa, że młodsze wypiera starsze, tak więc tego dnia 
to ja triumfowałem. Tajemnicę, w jaki to sposób trafił do 
slamu mój finałowy konkurent, w tamtym czasie już starszy  
i dystyngowany dżentelmen, on sam zabrał kilka lat temu 
na cmentarz. Znacznie więcej można wykoncypować, 
jakimi to kolejami losu Koncert w Nagłowicach znalazł 
się na zakurzonej półce w przepastnej szafie. Wyjaśnia to 
krótka adnotacja na pierwszej stronie tomiku: „Ukazuje się 
z funduszów Wydziału Kultury Prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Co by nie mówić, 
książka została wydana dzięki urzędniczym staraniom, a że 
te z różnych powodów często bywają nader daremne, nie-
bawem spoczęła w miejscu zapomnianym na długie lata. 
Tam ją odnalazłem, niby w mogile, gdzie przez nieomal 
pięćdziesiąt lat opiekowała się nią niepamięć – jedyna 
gospodyni, która tak gorliwie służy poetom.

PIOTR GAJDA

Piotr Gajda

Ryc. Joanna Michalska
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Czy na światło każą 
panu coś dopłacać?
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Zagroda Tatry Proch

Zetrzeć okruchy zmyślonej pamięci 
na garstkę wierszy i rozpylić w górach.
Oby tylko zdążyć. Zagroda Tatry Proch.

Lina – na uwięzi

Zagroda co jakiś czas szarpała się na postronku,
jakby w podmuchach zazdrości: dlaczegóż tylko.
Tych dwóch w stajni wystrojonych uździenicami
 - przegryzających wędzidła.
Krowy, byczek, owce, tryk, kozy nadstawiające.
Się capowi. 
Powrozy, sznury, rzemienie i troki. 
Wytrzymałe, odporne, ale przecież zdarzały się.
Pęknięcia zerwania strzały i trzaski wyzwolenia.
(Aż po uścisk stryczka?)
Wejść w uprząż, dopieścić linę wychuchanym 
węzłem.
I w górę. I w zjazd. Twarzą w twarz. Skałą i lodem.
Stoi przerażony na wąskim gzymsie bez żadnego 
Zabezpieczenia bez haka pętli przywiera plecami 
do ściany wysokiego bloku w mieście widzi czubki 
wspinaczkowych butów a zaraz pod nimi ruchliwa 
ulica z żukami  tramwajów napięta lina we śnie
od niego do Młodszej  kołyszącej się tam w dole.
Widzi też Starszą z dłońmi modlącymi się na ratunek. 
Trzymajcie, Dzielne, tę naprężoną linę codziennego
heroicznego sensu - na uwięzi zwyczajnego życia.

Michał Jagiełło

Skazany na odszukanie

Usiadł na plecaku i zapatrzył się w mgłę. 
Odwlekał moment zejścia ku Dziurawej 
Przełęczy. Czuł, że roztkliwia się nad sobą; 
skazanym na odszukanie swego miejsca
w wierchu, który być może nieprzypadkowo
nazywa się Czerwony.
Spać, spać.
Zobaczył mężczyznę siedzącego pod oknem,
na drewnianej ławie, wczoraj wieczorem; nie-
znajomy wpatrywał się w niego zimnym 
wzrokiem. Chuda, zaciśnięta twarz. Pies gończy
na ubabrańców.
Uciekł do pokoju, wślizgnął się do śpiwora i
skurczał do swego środka jak szczenię.
Skrzypnęły drzwi. Zatrzeszczała podłoga.
Nikogo nie zdradziłem! – krzyczał w myślach.
To tylko zwyczajne zaprzaństwo.
Rozparzone kłosy rozpęczniałe ziarno słodkawy
zapach fermentującego zboża.
Zaprzała nam pszenica – mówił ojciec wieczorem.
Rozpogodziło się, wyszły gwiazdy. Ojciec chodził 
jak błędny po podwórku zasłanym  zmarnowanym 
zbożem i mamrotał coś, że zaprzały albo zbutwieje
albo – bywa – zatli się płomieniem.
Z wilgoci w rozparzenie z rozparzenia w ogień.
Siedzi teraz we mgle i śnieżycy i słyszy go: 
Zaprzyj synu wrota idzie noc zawrzyj stodołę 
żeby nie wlazło w nią złe.
Przenicować słowa, wyciągnąć pojedyncze nici,
z których są utkane, zajrzeć pod pazuchę znaczeń,
schować się w ich wnętrzu.
Skazany na odszukanie.
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Jerzy Niesiobędzki

Spór o trybunał konstytucyjny wyłonił w Polsce pytanie: 
co dalej z demokracją? W okresie względnej stabilizacji, 

jaka nastąpiła po wstrząsach ustrojowych przemian, latach 
„radości z odzyskanego śmietnika”, pytanie o przyszłość 
demokracji nie zaprzątało specjalnie głów polskich polity-
ków. Na pytanie:, jaką mamy mieć demokrację? - padała 
optymistyczna odpowiedź, że oczywiście taką jak na Za-
chodzie.  Neoliberalną. Tymczasem na Zachodzie sytua-
cja kształtowała się niejednoznacznie. W neoliberalizmie 
widziano to regenerację kapitalistycznej wolnorynkowej 
ekonomiki, to - powodowane wolnorynkową ekspansją - 
cofanie się demokracji. W Polsce bezapelacyjnie górował 
optymizm. Kapitalizm wraz z neoliberalizmem przyjmowa-
no bezrefl eksyjnie. Kapitalizm i demokracje uważano za 
jedność. A jeśli już mówiono, że coś demokracji zagraża, 
wskazywano, że zagrożeń można się spodziewać wyłącznie 
ze strony pozostałości dawnego sytemu.

Upadek komunizmu Zachód witał, jako koniec historii. 
Ale przecież nie cały Zachód. Zwiastowanie końca historii 
nie wywoływało euforii zachodnioeuropejskiej 
lewicy. Nie zawieszało tradycyjnie uprawianej 
przez nią krytyki kapitalizmu. Daniel Bensaid 
na przykład - w eseju „Permanentny skandal” 
- stwierdzał, że demokracja w połączeniu z 
kapitalizmem bez większych zakłóceń rozwijała 
się na Zachodzie w okresie powojennej trzy-
dziestoletniej kapitalistycznej koniunktury, kie-
dy to wolna przedsiębiorczość kompromisowo 
współistniała ze swobodami w sferze publicznej. 
Kompromis ów Bensaid oceniał jednak raczej, 
jako daleki od normy.1 / Pisał, że „po kryzysie 
lat 73/74 odwracająca się fala powojennej 
ekspansji [ kapitalizmu] podmyła fundamenty 
tego, co nazywano czasem kompromisem for-
dowskim ( albo kompromisem keynesowskim) i 
państwem socjalnym.” 2/ Neoliberalizm podjął 
akcje prywatyzacji, atakował solidarność, po-
wodował kurczenie się przestrzeni społecznej, 
przywracał swobodne, wolnorynkowe krążenie 
kapitału. Tak pisał Bensaid, który wraz z wielu 
innymi zachodnimi intelektualistami neoliberal-
ną ofensywę traktował, jako demokratyczny 
regres.

W krajach mających za sobą, uprawiany 
na sposób radziecki, komunizm, neoliberalizm nie budził 
zastrzeżeń. Traktowany był, jako droga do efektywnego 
przezwyciężenia dawniejszego systemu. Leszek Balcero-
wicz, Ernest Skalski, Janusz Lewandowski, Witold Gadomski 
odwoływali się do ekonomicznych teorii Augusta von Hay-
eka, choć przez innych przedstawicieli liberalizmu - Isaiaha 
Berlina, Johna Rawlsa – Hayek był uważany za konser-
watystę zapatrzonego w epokę wiktoriańską. Negatywna 
opinię o Hayeku - w latach, kiedy wzięci polscy ekonomiści 
upajali się jego teorią - przypominał Andrzej Walicki. Zna-
ny historyk idei wyróżniał wśród liberałów takich, którzy 
rdzeń liberalizmu widzą wyłącznie w ekonomii, wolności 
obywatelskie traktują, jako implikowane wolnorynkowym 
krążeniem kapitału i na takich, którzy obiecywaną przez 
liberalizm wolność postrzegają, jako organicznie związaną 
z forma ideowego, politycznego i kulturowego bytu czło-
wieka. Neoliberalizm Walicki potępiał w imię liberalizmu 
przeciwstawnego zarówno totalitaryzmowi, jak i skrajnej 
wolnorynkowej ekonomizacji struktur społecznych. 3/ Była 
to krytyka kulturowa. Ale w latach dziewięćdziesiątych 
kulturę traktowano u nas jak piąte koło u wozu.

Jerzy Szacki – jeden z najwybitniejszych przedstawi-
cieli teorii liberalnej w Polsce – zaniedbywanie kultury 
usprawiedliwiał specyfiką warunków, w jakich odbywał 
się u nas transformacyjny proces. Przypominając żywio-
łowość powstawania i rozwoju kapitalizmu na Zachodzi 
stwierdzał, że „W warunkach świata postkomunistycznego 
kapitalizm musiał zostać najpierw pomyślany a dopie-
ro potem wypraktykowany”4/ Pomyślano o Hayeku, o 
ukształtowaniu według jego konserwatywnych poglądów 
krańcowo wolnorynkowej bazy budowanego od pod-
staw systemu; liberalizm polityczny i kulturowy w sferze 
nadbudowy miały pojawić się samoistnie. I rzeczywiście; 
pojawiał się, lecz raczej, jako odwzorowanie, istniejących 

już na Zachodzie, gotowych form kultu-
rowego neoliberalizmu. Gotowych, lecz 
- co istotne – w swym autentyzmie też 
podejrzanych. Kulturowy neoliberalizm, u 
swych zachodnich narodzin, jawił się, jako 
raczej odległy od organicznych powiązań 
z kapitalizmem, jakie towarzyszyły powsta-
waniu tradycyjnej kultury mieszczańskiej. 

Miał służyć ratowaniu kapitalizmu, bo jego wolnorynko-
wa baza, w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, 
przedstawiała się, jako mocno nadwyrężona. Ale by ra-
townicza akcja odniosła skutek trzeba było najpierw do 
niej przekonać społeczeństwo. David Harvey - w książce 
.Neoliberalizm Historia katastrofy - objaśnia, że neoliberalne 
przemiany poprzedziło odwoływanie się do tak zwanego 
potocznego rozsądku, któremu brak analitycznego kryty-
cyzmu.5/ Racjonalność potoczno-rozsądkowa wypaczała 
pojęcie wolności. Chodziło – wywodzi Harvey - o wolność 
dla kapitału, ale urabiano opinię, że liberalizm jest sku-
tecznym gwarantem wolności dla wszystkich. Rozkręcono, 
finansowaną przez korporacje, propagandową kampanię, 
która - obejmując media, uczelnie, kościoły, szkoły - cele-
browała tradycyjny wolnościowy etos wolności jednostki, 
wpajała społeczeństwu, że dla neoliberalizmu w kwestii 
pielęgnowania wolności, a w każdym bądź razie wolności 
i autonomii jednostki, nie ma alternatywy.

Propagandową ofensywę neoliberalizmu – uzupełnia 

Harvey kreślony obraz - poprzedzał kontestacyjny ruch 
1968 roku. „Biorący w nim udział młodzi kontestatorzy, do-
magając się (…) wolności od ograniczeń narzucanych im 
przez (…) instytucje edukacyjne, korporacje i państwo.”6/ 
Walczyli także o sprawiedliwość społeczną. Tu następowały 
atoli komplikacje: „wolność jednostki i sprawiedliwość spo-
łeczna (…) niekoniecznie (…) łatwo dają się pogodzić.”7/ 
Wolność jednostki preferuje poszerzanie indywidualnej 
ekspresji - walka o sprawiedliwość społeczną wymaga 
podporządkowania się rygorom nadrzędnej solidarności. Z 
punktu widzenia propagatorów neoliberalizmu – zdaniem 
Harveya – była to jednak raczej zaleta niż wada. Ruch 
młodych kontestatorów, wchodząc w konflikt tradycyj-
ną lewicą, wywoływał wrażenie, iż wolność - ujmowana 
przez kontestatorów, jako samorealizacja partykularnej 
tożsamości - pozostaje w sprzeczności z - nacechowaną 
kolektywistyczną dyscypliną - walką o wolność robotników. 
Dalej zaś powodował również wrażenie, że wolnościo-
we wyobrażenia kontestatorów zbliżają się do liberalnej 
wolności negatywnej. I jeszcze jedna zbieżność: w 1968 
roku – przypomina Harvey - „Dla niemal wszystkich (…) 
wrogiem było wścibskie państwo”8/ Należało je reformo-
wać. Reforma państwa była też celem neoliberałów. Do 
ostatecznego triumfu liberałów, do zastąpienia rewolucyj-
nej kontestacji dziewiętnastowiecznym neokapitalizmem, 
walnie przyczyniły się określone okoliczności. „Podchwytu-
jąc idee jednostkowej wolności i obracając je przeciwko 
interwencjonistyczno regulacyjnym praktykom państwa, 
klasowe interesy kapitału – wyłuszcza Harvey - mogły żywić 
nadzieję, na ocalenie, a (…) nawet na poprawę swojej 
pozycji.”9/ Dalsze wydarzenia miały potoczyć się już we-
dług strategii poszerzania swobody wyboru stylów życia i 
form kulturowej ekspresji. „Neoliberalizacja wymagała (…) 
skonstruowania neoliberalnej, rynkowej, populistycznej kul-
tury zróżnicowanego konsumpcjonizmu i indywidualistycz-
nego libertarianizmu. W takiej otoczce okazała się ( …) 
nietrudna do pogodzenia z prądem kulturowym zwanym 
postmodernizmem.”10/ 

Ofensywie neoliberalizmu towarzyszy też jednak dema-
skatorska kontrofensywa. Harvey nie pozostaje samotny. 
Brytyjski filozof - Terry Eagleton - odnotowując, że czas 
kariery społeczeństwa konsumpcyjnego, w którym me-
dia, kultura popularna, subkultura oraz kult młodości wy-
łoniły się, jako ważne siły społeczne akcentuje, że w tym 
samym czasie kontestowanie hierarchii, tradycji zyskuje 
również aprobatę kapitalizmu. Za czynnik sprawczy Ea-

gleton uważa zmiany życia klasy średniej, która głoszony 
przez modernizm rozkład wartości, przekraczanie granic, 
burzenie konwencji - w wyniku przekształceń ekono-
micznych – coraz częściej przyjmuje, jako normalność: 
„niestabilność, perwersja i pogoń za sensacją stają się 
hasłami dnia.”11/ Zachodnia cywilizacja - głosi - zostaje 
„uzupełniona o fikcje, w ramach tego samego procesu, 
który coraz bardziej uzależnia codzienne funkcjonowanie 
kapitalistycznego społeczeństwa od mitu i fantazji (…) 
retoryki, wirtualnej rzeczywistości i czystych pozorów”.12/ 
Kulturalizm w swej agresywnej formie najbujniej daje o 
osobie znać w latach siedemdziesiątych. Później „pierw-
szoplanową role zaczęły odgrywać badania kulturo-
znawcze.”13/  Narodziła się kulturowa polityka. O tyle 
osobliwa – konstatuje Eagleton - iż nie chodziło w niej 
o zasadnicze polityczne przekształcenia a o znalezienie 
dla siebie w kapitalistycznej rzeczywistości kulturowej 
niszy. I na koniec z przekąsem stwierdza, że - w czasie, 
kiedy ponadnarodowe korporacje rozprzestrzeniły swoją 
działalność na całym globie „ intelektualiści głośno prze-
konywali, że uniwersalizm jest złudzeniem.”14/ Że system 
kapitalistycznego globalizmu „można (…) zakłócić, lecz 
nie rozmontować”.15/ 

Obracanie przez kapitalizm na własną korzyść zjawisk 
genealogicznie kontrkulturowych postrzegają amerykań-
scy intelektualiści  - Mark Lilla i Jaremy Ryfkin. Pierwszy 
stwierdza, że z pomocą podgrzewających konsumpcyj-

ne nastroje mediów, zachodni 
kontestatorzy z lat sześćdziesią-
tych w latach siedemdziesią-
tych, osiemdziesiątych, dzie-
więćdziesiątych stopniowo 
przeistaczali się w osobników 
gotowych łączyć ekscytacje 
łamania tabu, konwencji z 
spontanicznym uczestnicze-
niem w rytuale zbiorowej kon-
sumpcji. Według Marka Lilla 
dwie rewolucje - kontrkultu-
rowa i reaganowska - jakie 
miały miejsce w Stanach Zjed-
noczonych okazują się wręcz 
komplementarne z obecnymi 
w społeczeństwie amerykań-
skim od zawsze, siłami libe-
ralno demokratycznego indy-
widualizmu.16/ Jaremy Ryfkin 
wychodząc od konstatacji, 
że awangardowi artyści zma-
terializowaniu kapitalistycznej 
ekonomiki, przeciwstawiali 
subiektywny emocjonalizm 

stwierdza, że nastąpiła tam radykalna zmiana.  „Los 
(…) chciał - wywodzi - żeby ich ( artystów) odczucia (…) 
stały się idealnym bodźcem dla gospodarki zmagającej 
się ze zmianą trybu produkcyjnego na konsumpcyjny”.17/ 
W kapitalizmie dzisiejszym, jako pierwszoplanowy pojawia 
się problem pozbywania się gromadzonych dóbr. Ale - 
oznajmia Ryfkin - „Przedsiębiorcy znaleźli rozwiązanie (…). 
Zaprzęgając do pracy te same wartości, które służyły 
artystom do krytykowania kapitalistycznego sposobu 
życia.”18/ Proces przenikania się postmodernizmu z neo-
liberalizmem Mark Lilla i Jaremy Ryfkin przyjmują, jako 
wybawienie kapitalizmu z trapiących go, pod koniec 
dwudziestego wieku, kłopotów nie tylko bez naruszania 
demokratycznych swobód, lecz nawet przy rozwijaniu 
tychże. Poprzez zachęcanie obywateli do wolnościo-
wego uprawiania samokreacji. 

Mark Lilla i Jaremy Ryfkin modernistyczną samokrea-
cję włączają do zasad demokracji. Zdanie dalekie od 
entuzjazmu o znaczeniu dla demokracji samo-relizacyjnej 
wolności maja Terry Eagleton i David Harvey. Nie tylko 
oni. Wendy Brown stwierdza, że jest to pojęcie mało kla-
rowne, że „ w późnej nowoczesności (…) stało się [ono] 
pojęciem szczególnie skomplikowanym i nieuchwytnym.” 
19/ Na pytanie, jakie siły winniśmy kontrolować by uzy-
skać pożądany efekt samorealizacji nie ma zgodnej 
odpowiedzi. Liberałowie - wylicza Brown - za najważ-
niejsze uważają tu wybory prawodawców, marksiści wa-
runkują uzyskanie pożądanego wolnościowego efektu 
zniesieniem własności prywatnej, radykalni demokraci 
przywiązują szczególną wagę do aktywnego udziału w 
polityce, dla anarchistów wolność to właśnie wonność 
od polityki. Dla uzyskania samorealizacji dominujący dziś 
typ demokracji liberalnej nie wystarcza: jesteśmy powo-
dowani różnorodnością sił, które współczesnym świecie 
kształtują nas niezależnie od naszej woli.

Do wątpiących dołącza też Slavoj Żiżek. Stwierdza, 
że wyznawców samorealizacyjnej wolności spotykają 
zwykle drastyczne problemy etyczne; „ jeśli chcesz być 
wiernym samemu sobie musisz respektować całe to g…, 
które jest w środku. Przecież w nas samych są także rze-
czy odrażające.”20/ Co dalej? – „Wymyślanie samego 
siebie, (…) równocześnie może oznaczać ustawiczne 
przystosowywanie się do, zmieniającego się otoczenia, 
do ciągle nowych warunków. Doświadczenie przemia-
ny osobowości kiedyś uważano za traumatyczne, dziś 
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przedstawiane jest, jako możliwość tworzenia siebie. 
W porządku ekonomicznym oznacza to jednak nie, 
co innego jak gotowość przystosowawczą do ciągłej 
zmiany pracy” Oznacza to kulturyzację problemów eko-
nomicznych. „Porzuciliśmy poszukiwanie uniwersalnej 
prawdy. I zamiast tego mamy tylko różne narracje na 
temat tego, kim jesteśmy.”21/  

W tym wszystkim, – co do jednego nie można mieć 
wątpliwości: skoncentrowany na subiektywistycznej wol-
ności modernizm, a jeszcze bardziej skoligacony z post-
modernizmem neoliberalizm, wywoływały krytykę tych, 
którzy w demokracji widzieli coś więcej niż dopełnianie 
się formy organizacji społeczeństwa dyktowanej przez 
kapitalizm. Tych, którzy wykazywali, mityczność tezy o 
naturalnej więzi kapitalizmu z demokracją i dowodzi-
li, że warunki tworzone przez kapitalizm najpierw były 
ugruntowywane przez dyktaturę państwa. Państwo 
– cytuje znów Żiżka - „ legalizowało brutalne wywłasz-
czanie zwykłych ludzi, zamieniało ich w proletariuszy 
i tresowało do tej roli.”22/  W dzisiejszych liberalnych 
demokracjach – to dalej Żiżek - mamy związki zawodo-
we, powszechne wybory, wolność prasy, powszechną 
edukację, ale wszystko to wcale nie jest „naturalną 
konsekwencją stosunków kapitalistycznych, lecz zostało 
z wielkim trudem i poświęceniem wywalczone przez 
niższe klasy w dwudziestego wieku.”23/ Demokracja 
przysposabiana do potrzeb kapitalizmu nie miała być 
demokracją dla wszystkich.  Liberalni promotorzy ka-
pitalizmu do jej ostatecznych potencji mieli stosunek 
daleki od aprobaty. Idea ludowładztwa budziła w nich 
niechęć. Tocquville pisał: „Rozumem opowiadam się za 
instytucjami demokratycznymi, ale instynktownie jestem 
arystokrata; to znaczy gardzę tłumem i boję się go. 
Kocham głęboko wolność, poszanowanie praw, ale 
nie demokrację.” 24/ 

Dziś również nie wszyscy demokraci przepadają za 
demokracją. Kilka lat temu w bibliotece Le monde 
diplomatique ukazał się zbiór esejów, „Co dalej z de-
mokracją?”25/ Ich autorzy - Goirgio Agamben, Alain 
Badiou, Daniel Bensaid, Wendy Brown, Jean-Luc Nan-
cy, Jaques Ranciere, Kristin Ross, Slavoj Żiżek - różniąc 
się w szczegółowych opiniach zgodni są, że działa-
jąc pod szyldem demokracji, można być w konflikcie 
z demokracją, że racjonalność pojęcia zwierzchności 
ludu przestaje się liczyć, że królująca dzisiaj idea de-
mokracji przedstawicielskiej preferuje formę rządów 
oligarchicznych, gwarantujących ciągłość dominacji 
kapitału, że demokracja liberalna nie kwestionuje już 
świata podzielonego na dwie części skupiające po 
jednej stronie zdolnych do rządzenia, najlepszych, zaś 
po drugiej pozbawionych owej zdolności, że mamy do 
czynienia z procesem de demokratyzacji. 

           JERZY NIESIOBĘDZKI
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Warszawa 2012, str. 27    

Ryc. Joanna Michalska
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Gdy po raz kolejny odłożyłem Krzyk sowy na biurko, gdzie 
leżały cztery inne książki poetyckie Feliksa Netza, do 

których w ostatnich dniach również wracałem po wielekroć, 
uświadomiłem sobie, że oto przeczytałem nie kolejny, ostat-
ni już tom w dorobku pisarza, lecz jego poetycką spowiedź. 
Rodzaj testamentu i zarazem przesłania, adresowanego do 
jego czytelników, których śmierć jeszcze śpi, zwodząc ich 
swą obojętnością, a może nadmiarem pracy. I dlatego 
nieskorych do boleśnie szczerych rozmów, które wcześnie 
czy później muszą ze sobą przeprowadzić. Zadać sobie 
kilka podstawowych, rudymentarnych pytań: o sens ich 
ziemskiej wędrówki. Feliks Netz chciał i zdążył – dla siebie 
i dla nas – pytania te sformułować.

1

Krzyk sowy to niewątpliwie najważniejszy obok 
Trzech dni nieśmiertelności tom poetycki Feliksa Netza. 
Ze względu na zakres i gęstość zawartych w nim 
problemów, a także artystyczną precyzję i moralną 
żarliwość ich ekspresji jest tematem sam w sobie, lecz 
równocześnie stanowi ważne ogniwo w całościowym 
obrazie dokonań tego pisarza. Można go czytać, 
jako książkę oddzielną, i tak zapewne wielu uczyni, 
ale lepiej, z większym pożytkiem – dla czytającego 

Edward Zyman

Skrzypienie osi świata
O poezji Feliksa Netza

i dla autora – przyswajać zawarte w nim piękne i 
mądre wiersze w kontekście szerszym. Uwzględnia-
jącym inne dzieła Netza, takie przede wszystkim jak 
powieści Urodzony w święto zmarłych i Dysharmonia 
caelestis, wspomniany tom Trzy dni nieśmiertelności 
(a także zbiory wcześniejsze, zwłaszcza Wir) i nade 
wszystko eseistyczny zbiór Ćwiczenia z wygnania. Do-
piero wówczas, odnajdując wspólne tropy i wątki, 
wyłapując kontekstualne związki, w jakie wchodzą z 
sobą te książki, a także słuchowiska radiowe (myślę 
tu przede wszystkim o znakomitym Pokoju z widokiem 
na wojnę polsko-jaruzelską), krytyka filmowa i teksty 
publicystyczne, ujrzymy w pełnym kształcie najważniej-
szy dylemat konstytuujący pisarstwo Netza, zwłaszcza 
zaś jego fazę ostatnią. Ów dylemat to odnajdywanie 
przez pisarza swojej – jako człowieka i artysty – toż-
samości oraz artykulacja, przytoczę w tym miejscu 
niezwykle trafne określenie Jarosława Marka Rym-
kiewicza: świadectwa tutejszego istnienia. 

Określenie to, zastosowane do powieści Urodzony 
w święto zmarłych, przystaje także do pozostałych 
wymienionych przeze mnie książek. Tutejszego, czyli 
dotyczącego Górnego Śląska, głównie Katowic, w 
krótkim epizodzie tyle aroganckiej, co bezmyślnej hi-
storii nazwanych Stalinogrodem. Ale można i trzeba 

je rozumieć również szerzej – jako doświadczenie każ-
dego myślącego mieszkańca PRL, odczuwającego 
na co dzień skutki opresyjnego uścisku autorytarnej 
władzy, a także innych krajów środkowej Europy, do-
znających dotkliwych konsekwencji pojałtańskiego 
porządku. 

W tomie Ćwiczenia z wygnania szczególną uwagę 
zwraca esej „Stary człowiek z San Diego”. W jego 
części zatytułowanej „Morfologia wygnania” Netz 
przytacza słowa Sándora Máraia, który w swoim Dzien-
niku pod datą 1 maja1948 roku zanotuje: „Miasto 
[Budapeszt – E. Z.] pływa w czerwonym soku. Nad 
bramami domów portrety Marksa, Lenina, Stalina, 
Táncsicsa, Kossutha, Petőfiego, Gerő i Rajka”. I tłu-
maczy, dlaczego rychły emigrant zatrzymuje wzrok 
na takich właśnie scenach: 

„Bo obrażają jego poczucie smaku. Stalin obok 
Kossutha. To usłużna głupota. Ale Gerő obok Pető-
fiego  – to coś gorszego. To wielka nieprzyzwoitość. 
To jest, jakby powiedział Josif Brodski: ‘dowód na 
wulgarność serca’. Dalej żyć z tym nie sposób. Jesz-
cze można szukać oparcia w wisielczym humorze, 
jeszcze można uciec się do pointy rodem z teatru 
absurdu, ale pod tymi paroma zdaniami kryje się 
wstrząsające doznanie etycznego kiczu. Są ludzie, 
którzy nie potrafią żyć pod panowaniem wszech-
władnego kiczu”.

 Należał do nich Feliks Netz. Ale w przeciwień-
stwie do Máraia, żył w kraju monstrualnego kiczu, nie 
biorąc nigdy w rachubę możliwości emigracji. Zbyt 
silnie czuł się związany z odzyskaną niejako prywat-
nie ojczyzną, by miał z niej zrezygnować nawet w 
sytuacji najtrudniejszej. Żył więc i – mówi o tym jego 
twórczość – płacił za to ogromną cenę. Tym bardziej, 
że jego nieprzeciętny, wszechstronny talent pisarski, 
a pewnie także zrozumiałe u pisarza, dla którego 
podarowany przez matkę i historię język znaczył tak 
wiele, nie pozwalały mu na bohaterskie outsiderstwo. 
Przez długie lata pozostawała mu jedynie nauka ję-
zyków obcych które wyszły z obiegu / jako śmiała 
manifestacja absolutnej niezależności. A to bolało 
go jeszcze bardziej. 

Pierwsza, narzucająca się refleksja podczas lektury 
Krzyku Sowy, a także, w różnym stopniu, tomów wcześ-
niejszych: na tę poezję napiera świat zewnętrzny: hi-
storia i dzień dzisiejszy, przeszłość i to, co znajdujemy 
na wyciągnięcie ręki, a więc fakty, zdarzenia, postaci, 
sytuacje. Słowem konkret. Rozpoznawalny, wyrazisty. 
Będący przejawem determinującego nas świata re-
alnego, lecz również wykreowany przez wyobraźnię 
artysty. Mówiący o współczesności, bliższej i dalszej 
historii Polski, ale także Węgier („Węgierski syndrom” 
z tomu Wir) i Rosji („Niech bestia zdycha”, wstrząsa-
jący poemat o śmierci ostatniego cara imperium i 
jego rodziny z tomu Trzy dni nieśmiertelności). Netza 
inspiruje – i wywołuje w nim potrzebę dialogu – nie 
tylko społeczna empiria, historia i polityka, ale także 
film, literatura, malarstwo, czyli przekaz zawarty w 
kulturze. Poza tym kontekstem – mówią jego wiersze 
i proza – nade wszystko zaś poza pamięcią, jako 
ludzie, nie istniejemy.

2

Śmierć pisarza otwiera nową perspektywę. Za-
mknięte dzieło pozwala, co więcej: domaga się ca-
łościowego oglądu. W przypadku twórczości Feliksa 
Netza – poety, powieściopisarza, eseisty, tłumacza, 
autora słuchowisk radiowych, krytyka literackiego i 
filmowego, felietonisty i publicysty ma to szczególne 
znaczenie. Dziś widać wyraźnie, że jest to twórczość 
– przy jej bogactwie i imponującym zróżnicowaniu 
gatunkowym – w pewien sposób niezwykle jedno-
rodna, skupiona na kilku węzłowych problemach, do 
których autor nieustannie powraca. Czyniąc to zresztą 
w charakterystyczny sposób. To, co w Związku zgody 
(1968) i Z wilczych dołów (1973) ma postać tropów o 
dużym stopniu ogólności, swoistych archetypów, które 
definiują egzystencję jednostki i wspólnoty w wymia-
rze uniwersalnym, w wierszach późniejszych, zwłasz-
cza tych, które złożą się na Trzy dni nieśmiertelności 
(2009) i Krzyk sowy (2014) jest poetycką transformacją 
materii par excellence historycznej – dramatycznych 
wydarzeń bliższej i dalszej przeszłości. 

Przytoczmy pierwszy z brzegu przykład. W tomie 
Z wilczych dołów poeta w wierszu „Sny polskie” na-
pisze: 

o władztwo mundurów parzonych w obłoku
naftaliny przelot orłów przez srebrne guziki
wiatr w przestrzelonej głowie
hula pomiędzy jedną rocznicą a drugą
by w tym samym wierszu stwierdzić:
sny polskie tym się różnią od snów innych ludówR
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że nie śpi nawet w zabitym umarły
drży jak karabin
pod czujną stopą zaczajony w ziemi
oczekujący na znak

Uważny czytelnik tych wersów nie miał wątpliwości, 
że Netz pisze o tragedii katyńskiej, choć słowo to w 
początkach lat 70. w tekście poetyckim pojawić się 
nie mogło; było wymazane ze zbiorowej pamięci, 
skazane na wieczną – wydawało się wówczas – ba-
nicję. I dlatego – w wierszu „ogarnia nas smutek” 
– poeta pisał o smutku na planecie gdzie nawet 
wiersz wolny jest więzieniem. Ale już wówczas tkwił w 
nim przemożny imperatyw, którego uchylić nie chciał 
i nie mógł. Mówi o tym wiersz „nie znasz mnie”, który 
kończy znamienne wyznanie: zacząłem dziś mówić 
z sobą bez kłamstw / jak z ostrym błyskiem słońca 
na szybie / w godzinę śmierci. I miał do tego prawo. 
Wynikało ono nie tylko z uwierającej go świadomości, 
że pisze ulotne wiersze, czyli wiersze niedocierające 
do miąższu, istoty życia, lecz także z deklarowanej w 
poetyckim języku woli: jest tylko jedno wyjście chłopcy 
gdyż / o drugim nie pomyślał dotąd nikt: / z żelaznym 
listem gończym / skroś łańcuchy i ozdobne obroże 
/ w czarną przyszłość wiersza białego jak do kniei / 
rozstrzelonego / druku / iść trzeba bo już się sypie 
pierwsza młodzieńcza / sierść. Jak można i należy 
rozumieć te słowa? Na tak postawione pytanie, od-
powiada sam autor Wilczych dołów w cytowanym 
już wierszu „nie znasz mnie”:

nie znasz mnie; nic nie wiem o tobie
kraj niskich gór i paru jezior jest naszym
polem martwym
mowa która nas karmi tylko języczkiem
u wagi; nie zbliża nas
mijamy się w trwodze jak ogień i dom

Te słowa mówią dobitnie, że poeta miał świado-
mość redukujących sferę jego wolności ograniczeń. 
Ale nie tylko tego, także tkwiącej w nim niezgody na 
istniejący stan rzeczy, potencjalnego buntu, któremu 
wcześniej czy później będzie musiał dać wyraz. Wspo-
minając po latach okoliczności powstawania powieści 
Urodzony w święto zmarłych, w rozmowie z Marianem 
Sworzeniem zatytułowanej „Zbójecka iskra” (zamiesz-
czonej w tomie Ćwiczenia z wygnania) powie: 

„To Miasteczko [Lubań – E.Z.] wprowadzałem kil-
kakrotnie do moich książek, wcześniej były to jednak 
gesty sentymentalne, to, co najważniejsze, było ‘nie 
do ugryzienia’ w PRL-u. Urodzonego w święto zmarłych 
zacząłem pisać w połowie lat siedemdziesiątych, nie 
myśląc o wydaniu książkowym. Nie jestem pewien, 
czy zamierzałem rzecz zakończyć, w każdym razie 
nie pamiętam żadnego ‘ciążenia ku końcowi’. Po 
prostu pisałem. To pisanie było dla mnie czymś w 
rodzaju rytualnej kąpieli, wiedziałem, że sam nie je-
stem bez grzechu, że i do mnie tamten peerelowski 
brud się przylepił. Byłem dziennikarzem, pracowałem 
do połowy lat sześćdziesiątych w katowickim radiu, 
w śląskim tygodniku „Panorama”, i jeśli nawet pisząc 
teksty dziennikarskie ważyłem każde słowo, jeśli na-
wet wyznaczałem sobie granicę, której nie wolno 
mi było przekroczyć, a tę granicę wyznaczałem w 
sobie, we własnym sumieniu, i jeśli moi koledzy kilka 
razy byli świadkami, jak, ryzykując tak zwaną karie-
rę, powiedziałem ‘nie’, to przecież zdawałem sobie 
sprawę, że choćbym nawet zachowywał się przy-
zwoicie, fakt pozostaje faktem: pracuję w koncernie 
pezetpeerowskim. Nie uważałem, że służę złu, ale 
wiedziałem, że nie tak miało wyglądać moje życie. 
Byłem człowiekiem obolałym”.

To ważne wyznanie w ustach pisarza, który jako 
człowiek stanął przed jednym z najbardziej drama-
tycznych wyborów: wyboru narodowej tożsamości. Po-
chodząc z polsko-niemieckiej rodziny, podjął decyzję 
o przynależności do kultury polskiej, kultury matki, która 
w decydującym momencie wybrała nie Niemcy, kraj 
rodzinny męża, lecz Polskę. Mógłby ktoś powiedzieć, 
że o wyborze Netza-dziecka zadecydowały czynniki 
od niego niezależne: czas i matka. I rozwijając nasze 
rozważania, bylibyśmy uprawnieni do zadania kolej-
nego pytania: czy gdyby w tamtym momencie był 
starszy i bardziej samodzielny, gdyby, inaczej mówiąc, 
mógł decydować o swoim przyszłym losie, stanął-
by po stronie matki, czy ojca? Kwestię tę rozstrzyga 
równie artystycznie znakomity, co przejmujący wiersz 
„Ojciec”: 

lubił czytać Kancjonał w staroniemieckim
przekładzie, po polsku nie przeczytał ani
jednej książki, gramatykę polską uważał
za diabelskie sztuczki, polską ortografię
znieważał każdym zdaniem napisanym
po polsku, nie szczędził mi nauk w rodzaju:

Schechte Kammeraden flieh, wie die
Pest so schaden sie (uniósł lewą brew,
słysząc mój przekład ad cho: z wrednymi 
koleżkami nie kumaj się, bo zaszkodzą
ci jak dżuma), liczył po niemiecku
  
To jeden z wielu przykładów potwierdzających, że 

Netz, jako człowiek i pisarz, zbliżał się do polskości „od 
zawsze”, z wewnętrzną determinacją, wytrwałością 
i uporem. I co najważniejsze: z pełną świadomością 
dokonywanego wyboru. I właśnie ta potęgująca się 
z wiekiem świadomość, że przy nieco innym obrocie 
rodzinnego losu mógł zostać Niemcem sprawiała, 
że polskość była dla niego szczególnym wyzwaniem 
życiowym. W wywiadzie, którego udzielił Wojciechowi 
Kassowi (Coś nam nie wyszło, coś się nie udało, „To-
pos” 2014, nr 5) powie o tym tak: „Musiałem w sobie, 
w swoim ciele, w swojej duszy zbudować Polskę jak 
katedrę. Czy musiałem? Chciałem. Takie postawiłem 
zadanie sobie, całemu mojemu życiu”. Tym bardziej 
bolało go to, co otrzymywał w zamian – ideologizację 
życia publicznego, nieautentyczność słów i gestów, 
podwójną moralność, tę manifestowaną na zewnątrz 
i tę stanowiącą jej zaprzeczenie, którą ujawnić mógł 
jedynie wśród najbliższych, a w skrajnych przypadkach 
– wyłącznie przed samym sobą. Wiązała się z tym 
konieczność stosowania zasady mimikry, przywdzie-
wania cudzej skóry, życia na co dzień w poczuciu 
zakłamania i fałszu.

Dramatyczny, dotkliwy rozziew między tym, co 
autentyczne i tym, co zmyślone oraz związany z tym 
głód prawdy, wartości nie tyle poddanej najbardziej 
drastycznej reglamentacji, co cynicznie wyrugowanej 
z przestrzeni publicznej przez pokraczny slogan mu-
siały prowadzić do sytuacji granicznych. Po nocy z 
12 na 13 grudnia 1981 (zwłaszcza zaś po tragicznej 
śmierci górników kopalni „Wujek”, do której powrócę 
za chwilę) podmiot tej poezji, żyjący w kraju, w któ-
rym W końcu i śnieg utracił dziecięcą niewinność / 
gdy z chrzęstem przeszło po nim czarne ptactwo, nie 
mógł zatrzymać się w pół drogi. Sugestywny przekaz 
w tej mierze przynosi wiersz „Przepaść” z wydanego 
w 1985 roku tomu Wir:

chciałem ułożyć się z wierszem
pomiędzy okładkami nieba i ziemi
z dala od imperiów
z palcem bożym na zaciśniętych ustach
a runąłem
w przepaść tej kartki
na kamienne dno jej sumienia.

Poezja Netza nie mogła już dłużej milczeć (choć 
nigdy nie była niema), salwować się ucieczką w bez-
pieczne rewiry wyobraźni, musiała opuścić katedrę 
kłamstwa, którą zwiedzał jej bohater oklaskując jego 
[kłamstwa] precyzję i chłód. Przyszedł bowiem mo-
ment, w którym skończyło się życie na niby. W wierszu 
„Wilki” z tego samego tomu poeta sygnalizuje ową 
konieczność jeszcze dobitniej:

Suchą stopa przeszedłem przez morze atramentu
aby utonąć
w kropli krwi.
Nie ma odwrotu:
oko za oko,
krew za wiersz.
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Po wieloletnim flircie z Muzą (polegającym na 
mnożeniu ulotnych wierszy, ale także prozy w rodzaju 
konkursowej powieści Biała gorączka) poeta uświa-
damił sobie potrzebę, więcej: konieczność weryfika-
cji własnej postawy (Słowa, które chciałbyś odwo-
łać), bo nadeszła stosowna, czyli najwyższa pora / 
korekty życiorysu; / nie dla szczęśliwych układów / 
na obrotowej scenie zdarzeń, ale / w bezwzględnej 
samotności, / w godzinie wilków / na krótko przed 
otwarciem więziennej bramy dnia / kiedy wyostrza się 
wewnętrzny słuch, / a jasnowidzenie jest po prostu 
jasnym widzeniem (…). Owym granicznym momen-
tem, który przemienił Netza-Gustawa w Netza-Kon-
rada była wspomniana śmierć dziewięciu górników 
kopalni „Wujek”. Przebudzenie, jak mówi Netz w tytule 
jednego z wierszy, nastąpiło w połowie lat osiem-
dziesiątych. To wówczas, gdy w wierszu pisanym do 
siebie ich śmierć podniósł z ziemi jak kromkę chleba 
zrozumiał, że

wiersz to jest klucz
od sumienia,
wyrzucony ukradkiem
przez zakratowane okno

Ale widzieć i rozumieć, nie znaczy jeszcze uzyskać 
wewnętrzne uspokojenie. „Odwołanie” niektórych 
słów w gruncie rzeczy o niczym nie rozstrzyga. Sens 
cytowanego wcześniej wiersza („Okresowy przegląd”) 
nie wyczerpuje się na zasygnalizowanym imperatywie 

moralnym. Otóż okazuje się, że jego spełnienie nicze-
go nie jest w stanie zmienić. Mówi o tym zamykający 
dwuwers: Ale to już bez znaczenia, / bo i tak nigdy 
nie zaznasz spokoju. Kto jest adresatem tych słów i kto 
konkretnie nie zazna spokoju? Wspomniany podmiot 
liryczny? Feliks Netz? A może współczesna poezja 
(literatura) polska? Myślę, że prawdziwe są wszystkie 
trzy odpowiedzi. Bo wydany w 1985 roku Wir jest roz-
rachunkiem z fałszywą świadomością, z idiomem nie 
tylko peerelowskiej rzeczywistości, także tej późniejszej, 
oddychającej (zdawałoby się) pełną piersią, bo i w 
tej dawnej, i tej obecnej słowa poety utraciły – z 
różnych powodów – swoje znaczenie. Kiedyś były 
zbyt ważne i niebezpieczne, więc poeci uciekali w 
język ezopowy, dziś błąkają się po peryferiach współ-
czesności, są obiektem zainteresowania wyłącznie 
kolekcjonerów słownych błyskotek, czyli zabawnych, 
pozbawionych praktycznego zmysłu poetów.

Zresztą nie tylko o poetów tu chodzi. Współczes-
ność wypiera autentyk i oryginał, żywi się falsyfika-
tem, najważniejsze dla człowieka wybory moralne 
zastępuje taktyką, sfera wartości ustępuje przed ga-
dżetem, rzeczą, rzeczywiste wyzwanie egzystencjalne 
– krótkotrwałym sukcesem, lub wręcz jego namiastką. 
W takim świecie nie mówi się prawdy. Nikt jej nie 
oczekuje. Jest kłopotliwa, niewygodna, zbędna. Także 
historia. Podobnie jak tradycja, wielowiekowe budo-
wanie narodowej wspólnoty, z jej blaskami i cieniami, 
ze słodyczą sukcesów i goryczą klęsk. 

Jak stwierdziliśmy na wstępie tych rozważań, w 
poezji Netza nie ma na to zgody. W przywołanym 
wcześniej wywiadzie na pytanie Wojciecha Kassa, 
czy ma świadomość, że pisze o „historii”, poeta od-
powiada: „Broń Boże! To historia, czyli jakieś ciężkie 
granitowe bloki zdarzeń, spadają na mnie, czyli w 
moją prozę, w moje wiersze”. I tak jest w istocie. Jego 
wiersze wypełnia tłum bohaterów rzeczywistych i fik-
cyjnych, utrwalonych na kartach dzieł literackich, 
w dramatach i filmach. Z jednej strony Hitler, Stalin, 
Gomułka i Nagy, Petőfi, Szekspir i Norwid, Czechow, 
Błok i Conrad, Czesław Miłosz i Sándor Márai, Kawafis 
i Herbert, Lisa Minelli, Zbigniew Cybulski i Ken Russel, 
Smoktunowski, Olivier, Tarkowski, Brook, Wajda i Kinski, 
Marek Hłasko, Zbigniew Cybulski, Edward Hopper, Jan 
Palach i niewymienionych z nazwiska dziewięciu górni-
ków kopalni „Wujek”, zamordowanych w okresie stanu 
wojennego, koleżanki z klasy poety Marysia Buczek 
i Franciszka Karczmar, a obok nich, na tych samych 
prawach, Hamlet, Tamara Wiszniewska, Hiob, Akakij 
Akakijewicz i Iwan Denisowicz, bohaterowie powieści 
Molnara Chłopcy z Placu Broni – Nemeczek, Boka, Feri 
i Barabasz. To przykłady (nie wszystkie) z wydanego 
w 2009 roku tomu Trzy dni nieśmiertelności. 

Ryc. Joanna Michalska
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Tom ostatni listę tę wzbogaca i wydłuża. Poja-
wiają się na niej postaci rzeczywiste – Chodasiewicz, 
Broniewski i „cały Skamander”, Ingmar Bergman, 
Federico Fellini i Claudia Cardinale, Chrystus, Hra-
bina Sireń Dmitriewna Lebiediew, doktor Frnaz Krau 
i Luba Orłowa, rówieśnicy poety Zbyszek Żołądek, 
Włodek Popik i Ewa Panufnik, Anna Achmatowa, 
Racine, fotograf Max Rabe, Ulrika Meinhof i Adolf 
Hitler, Eugeniusz Bodo, Dołęga-Mostowicz i Elżbieta 
Szemplińska, poeta, gdy był kilkunastoletnim chłop-
cem i jego cioteczna babka, z którą w 1956 roku 
dotarł do Katowic (wówczas Stalinogrodu) z dale-
kiego Lubania, Gustaw Holoubek wcielający się w 
postać Fantazego na deskach Teatru Śląskiego, siostra 
Karina z katowickiego szpitala, kawiarnia „Kryszta-
łowa” i ulice 1 i 3 Maja, kino „Młoda Gwardia” i 
Dom Książki Radzieckiej, mord katyński 1940 roku i 
tragedia pod Smoleńskiem w 2010 – dramatyczny 
oddech współczesności. Równie tłoczno od postaci 
fikcyjnych, ale nie mniej „rzeczywistych”, bo trwale 
wpisanych w polskie doświadczenia, często drama-
tyczne, bolesne, beznadziejne. Ano właśnie, zadajmy 
sobie, za poetą, to ważne pytanie. Czy rzeczywiście 
beznadziejne, a więc bezsensowne, poronione, stano-
wiące konsekwencję nieracjonalnych postaw wobec 
życia i historii?

Poezja Netza tego fundamentalnego problemu nie 
rozstrzyga, jakby wiedząc, że na jawiące się tu pytania 
nie ma sensownej, możliwej do przyjęcia przez wszyst-
kich odpowiedzi. Odpowiedzi tej musi udzielić sobie 
każdy indywidualnie, zgodnie z własnym sumieniem, 
wrażliwością, systemem elementarnych odczuć, prze-
konań i wyobrażeń. Wie natomiast, że nie może wo-
bec naporu rzeczywistości, stojąc wobec jej natrętnej 
ingerencji w życie każdego z nas, teraz i w przeszłości, 
milczeć. Musi mówić, dobitnie i równocześnie z troską 
o artystyczną precyzję, by odnaleźć swoje miejsce 
w świecie. By być sobą. Nie bez powodu jednym z 
mott, którymi poeta opatrzył Krzyk sowy jest wypis z 
Wilhelma Diltheya: Tylko historia może powiedzieć 
człowiekowi, kim jest. Dlatego poezja nie może jej 
nie zauważać, ma wręcz obowiązek uczestnictwa. 
Tym bardziej, że Człowiek dowiaduje się o końcu 
pewnej epoki, / pieląc grządki albo kupując ciepły 
sweter („11.09.2001”). Wedle Miłosza koniec świata 

nastąpi, gdy z pozoru wszystko będzie normalne. Jak 
w zakończeniu „Piosenki o końcu świata” mówi siwy 
staruszek, który mógłby być prorokiem, ale nim nie 
jest, bo ma inne zajęcie, innego końca świata nie 
będzie. Netz, jakby w dialogu z Noblistą, ujmie to w 
ten sposób: Ludzie mówili, że będzie koniec świata. 
/ I jest. Tylko nie rzuca się w oczy („Z księgi spełnio-
nych wróżb”).

Czytając te świetne poetycko, żarliwe, istotne 
intelektualnie wiersze nie potrafimy wyzbyć się na-
trętnej myśli, że Netz „wymierzając sprawiedliwość 
widzialnemu światu”, prowadzi dialog przede wszyst-
kim sam z sobą. Sięgamy po raz kolejny po znakomi-
ty tom esejów Ćwiczenia z wygnania i w odczuciu 
tym upewniamy się, a raczej utwierdza nas w nim 
autor. W niezwykle ważnym dla zrozumienia posta-
wy poety, przywołanym już wcześniej erudycyjnym 
eseju „Stary człowiek z San Diego” znajdujemy jego 
ważne wyznanie. Przybliżając nam swoją fascynację 
twórczością węgierskiego emigranta, napisze: „Zasta-
nawiam się, dlaczego bez wahania „poszedłem” za 
Sándorem Máraiem? Może dlatego, że odczuwałem 
wokół siebie, w kraju, także w samym sobie, deficyt 
niezłomności”. Przypomnijmy, że poeta pisze o roku 
1985, a więc roku, w którym wyszedł jego tom wier-
szy Wir, tom w pewnym sensie graniczny. Od chwili 
jego wydania Netz już nie tworzy tekstów ulotnych, 
a jego poezja jest ważkim artystycznie przykładem 
(użyjmy celnego sformułowania Przemysława Dako-
wicza) „umiejętności przekładania głębokiej refleksji 
historiozoficznej na język wiersza”.

4

Niechaj to, co napisałem powyżej będzie zaledwie 
introdukcją, długim wstępem do dalszych rozważań 
o Krzyku sowy, tomu w zamkniętym dorobku Feliksa 
Netza pod każdym względem wyjątkowym. Zacznijmy 
od wiersza tytułowego. Zawarte w nim (już w tytule 
właśnie) odwołanie do szekspirowskiego dramatu jest 
tylko ekspozycją tego, co nastąpi później w trakcie 
narracji wiersza. Mówi ona o – chciałoby się powie-
dzieć – bestialskim, lecz trzeba to nazwać słowem 
właściwym, a więc: ludzkim katowaniu sowy, która 

była świadkiem potwornego mordu. Poeta odsyła nas 
do zbrodniczego czynu Makbeta, ale równocześnie 
sygnalizuje, że przyświeca mu cel inny, jak najbardziej 
współczesny. „---wyłamano mi skrzydła i wykłuto oczy” 
brzmi pierwszy wers i już wiemy, że nie o Duncana tu 
chodzi, a jedynie (aż) o szekspirowską scenerię, która 
pozwala wydobyć grozę i mechanizm ponadczasowej 
zbrodni rodzaju ludzkiego. Sowa była niepożądanym 
dla Makbeta świadkiem. Tutaj pełni tę funkcję również, 
co jest wystarczającym powodem, by ją unicestwić. 
Przed śmiercią oprawca musi wszakże wydobyć z niej 
to wszystko, co wie, i czego nie wie. Czyli sowa musi 
przyznać się do win niepopełnionych, do których 
według oprawcy przyznać się winna. Bo winą jej jest 
samo istnienie w określonym miejscu i czasie. Czy coś 
nam to przypomina? Oczywiście. Jesteśmy w epicen-
trum współczesnej historii Polski. I chodzi tu nie tylko 
o tragiczne następstwa niemiecko-sowieckiej inwazji 
1939 roku, Katyń (kiedy znów usłyszycie mój krzyk, nie 
wiem / nie wiem, nie wiem, może wtedy, gdy Las 
Smoleński podejdzie / pod mury Kremla ---), Łubiankę 
i kazamaty Urzędu Bezpieczeństwa, opłacony ofiarami 
heroizm lat następnych, lecz także o przeklęte fatum 
wiszące nad nami po dzień dzisiejszy. 

Gdy kazałeś strzelać do swego narodu
pochowają cię z honorami na koszt państwa                                    
Jeżeli zdradziłeś swój naród w zamian 
za awanse i życie we względnym luksusie
pożegna cię zamiast plutonu egzekucyjnego
salwa kompanii honorowej
jeżeli całowałeś w usta tyrana i kata będziesz
spoczywał w chwale w alei zasłużonych
jeżeli pozwalałeś jawnie i skrycie mordować
księży, kapelan odprawi mszę za twoją duszę
jeżeli donosiłeś na swoich współbraci, zawsze
znajda się tacy, którzy nazwą cię chlubą ojczyzny

Tytułowe „Ćwiczenia aksjologiczne” są bolesnym 
doświadczeniem już nie naszych poprzedników, lecz 
nas samych, spożywających owoce trudnej i niebez-
piecznej wolności. Tej wolności, w której prawda prze-
bywa na permanentnym urlopie czy raczej wygnaniu. 
W której zrelatywizować, wyszydzić i ośmieszyć można 
wszystko. W poezji Netza nie ma na to zgody.

cd. ze str.7
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Tej zgody, mówią wiersze nie tylko Krzyku sowy, 
być nie może, jeżeli chcemy pozostać nie figurą me-
dialną, lecz sobą.

Od momentu wydania tomu Wir (1985) do ukaza-
nia się Trzech dni nieśmiertelności (2009) upłynęło 25 
lat. Ironizując, można powiedzieć, że Muza obraziła 
się na Netza. Prawda wydaje się być jednak daleko 
bardziej skomplikowana. Ta długa przerwa świadczy, 
sądzę, przede wszystkim o tym, jak bardzo Feliks Netz 
ważył słowo. Jak wielką przywiązywał wagę do swej 
poetyckiej misji. Skoro nie mogę, nie potrafię i nie chcę 
pisać wierszy ulotnych, staram się odtworzyć myśle-
nie poety, muszę „odpowiednie dać rzeczy słowo”. 
Inaczej mówiąc, muszę odnaleźć swój własny wiersz, 
który pozwoli mi wypowiedzieć to, co wypowiedzieć 
pragnę. I w takim kształcie, który będzie, nie tylko 
dla mnie, ważny i znaczący. Tom Wir otwiera wiersz 
„Wilki”, w którym poeta wyjaśnia motyw swego wie-
loletniego milczenia:

Latami nie pisałem wierszy.
To nie to, mówiłem, to nie to.
Bo czyż warto 
rzeźbić w powietrzu,
budować z wiatru,
orać chmurę?
Nie. To nie to.

Poezja Netza, gęsta od nieskrywanych emocji, ale 
nie histeryczna, jest nie tylko świadectwem tutejszego 
istnienia. Jest także apelem i ostrzeżeniem. Tak należy 
odbierać wiele wymienionych wierszy, zwłaszcza zaś 
„Barbarzyńców” – z tomu Trzy dni nieśmiertelności i 
„Barbarzyńców (2)” – z Krzyku sowy. O ile pierwszy z 
nich był sugestywną wizją przemocy, której sprawcami 
są niedookreśleni najeźdźcy, o tyle drugi mówi o bar-
barzyńcach, którzy znajdują się obok, na wyciągnięcie 
ręki. Przytoczmy jego odpowiedni fragment:

To nie muszą być obcy ze wschodu, czy z zachodu,
południa, czy z północy, w pikielhaubach z żelaza
lub w szmacianych z czerwoną gwiazdą, nie muszą
obywać się bez samogłosek, ani przypinać byczych
rogów do czoła;
nie muszą przyjść prosto ze stepów, gdzie myszy
polne zdychają z głodu, ani z zasobnych w zwierzynę,
miód leśny i poziomkowe polany borów szwarcwaldzkich,
ani z wiecznie kaszlących fiordów, ani ze zgiełkliwej,
zadymionej piwiarni;
to mogą być swoi, z drugiej strony ulicy, a nawet
z twojej klatki schodowej, żona barbarzyńcy nie raz
pożyczyła u twojej żony łyżkę soli, a sam barbarzyńca
raz nawet grzecznie zapytał: „Przepraszam, czy u państwa
też wysiadło światło?

(…)
to wcale nie muszą być obcy, swój też potrafi strzelić
w tył głowy, wykopnąć spod twoich nóg pieniek, skrzynkę
lub stołek i śmiać się, wciąż słysząc twoje ostatnie słowa:
„Niech cię piekło pochłonie”, bo dobrze wie, że piekła
innego niż to, nie ma;
   
Znajdujemy się w ciemnym jądrze współczesności. 

A to, znaczy, że nie unikniemy pytań w rodzaju: co 
uczyniliśmy z tak trudno odzyskaną wolnością? Jak 
spożytkowaliśmy jej wyśniony w snach wielu pokoleń 
dar? Kim jesteśmy dzisiaj, obywatele małego kraju 
w północnej części Europy? Jest w dwu ostatnich 
tomach Netza wiele innych sygnałów, które świadczą 
o tym, że rzeczywistość nie sprostała rozbudzonym 
nadziejom, że ideał w sposób jaskrawy rozminął się z 
jego praktyczną realizacją. Stąd płynie gorycz przej-
mującego wiersza „Coś nie tak moja słodka ojczyzno” 
z tomu Trzy dni nieśmiertelności”, którego podmiotem 
jest… naród polski:

Nie liczyłem na cud.
Ja chciałem tylko moja kochana, o tej
szarej godzinie między psem, a wilkiem,
kiedy ranne śpiewają zorze, kiedy wstaje żywioł
wszelki, pocałować cię w usta moja kochana
i wyjść na miasto; na jego dzikie pola,
chciałem zdjąć w pierwszym dniu wolności,
grymas wzgardy, cierpienia i drwiny z twojej
twarzy. Z twarzy Marka Hłaski. Znasz to
jego zdjęcie z niedopałkiem w zaciśniętych 
wargach: to jest fotografia miłości ojczyzny;
Chciałem mówić z tobą tak szczerze, jak
rozmawia się ze źdźbłem trawy i z wiatrem,
z kurzem i z deszczem, z sarną i panterą, z bratem
(słońce) i siostrą (księżyc), chciałem tańczyć
Przed Ojcem Świętym i kardynałem jak tamten
wariat z Asyżu;
Tyle chciałem, moja wolna ojczyzno, nic więcej.

5

Mówiliśmy dotąd o tym, że poezja Netza stano-
wi przekonujące artystycznie świadectwo tutejszego 
istnienia, lub, określając to inaczej, wysokiej próby 
transformację węzłowych zagadnień współczesności i 
historii na język wiersza. Ale to tylko część prawdy. Netz 
bowiem w swych poetyckich narracjach nigdy nie 
jest piewcą wyłącznie decydującej o życiu człowieka 
historii, co więcej, nie jest nim także wówczas, gdy o 
tragicznych zawirowaniach owej historii pisze. Obiek-
tem najważniejszym jego każdego „narracyjnego” 
wiersza jest dramat jednostki, niezwykle sugestywny 
i poetycko pełny, w swej konstrukcji oryginalny. To 
poprzez jej doznania, rzeczywiste czy potencjalnie 
możliwe, Netz mówi o świecie, o jego drapieżności, 
małości i podłości. Ale mówi także o miłości. Gdy-
by autor Trzech dni nieśmiertelności nie napisał nic 
więcej, prócz kilku wierszy lirycznych, takich na przy-
kład jak „Moja matka umiera”, czy „Czarne i białe”, 
przepiękny, wstrząsający liryk o nieogarnionym bólu 
czarnoskórego ojca po śmierci ukochanej córeczki, 
albo tych najbardziej osobistych, szpitalnych („Nocna 
cisza obowiązuje od 22.00”, „Tu leży ten pan”, „O 
północy”) zapewniłby sobie miejsce na szczytach 
polskiej poezji współczesnej). Są w tych wierszach 
miejsca, które mówią o poetyckim geniuszu Netza, 
jego niezwykłej wrażliwości i kongenialnym smaku. To 
one podyktowały mu zakończenie wiersza, którego 
nie sposób zapomnieć. Podmiot liryczny, który obejrzał 
wcześniej pokazane mu przez współtowarzysza pracy 
zdjęcie córki, najniespodziewaniej dowiaduje się od 
ojca, że mała nie żyje.

jeszcze raz spojrzałem na fotografię
dziewczynka miała zaciśnięte ciemnoniebieskie
wargi, jej oczy patrzyły na mnie
z nieprzenikniona powagą,
falowało nagrzane powietrze, na białej
i czarnej skórze spływał pot, słychać
było powolny obrót ziemi, skrzypienie
osi świata.

Ale wróćmy do wcześniejszego wątku. Stwierdzili-
śmy, że poezja Netza mówi o człowieku i jego zawi-
kłanej historii, o tworzonych przez niego systemach 
zniewolenia i przemocy. I o tym, że rozpoznawalną 
dykcją tej poezji jest jej niezwykła siła sugestii. Czytając 
znakomitego, poruszającego „Chodasiewicza” – który 
otwiera Krzyk sowy – mamy wrażenie, wręcz pew-
ność, że to my nim jesteśmy. Że to nasz los ewokuje 
wiersz, że to my podczas ucieczki z Rosji bolszewickiej 
wybraliśmy nie Zachód, lecz Polskę i że doświadcza-
my tragicznych konsekwencji tego wyboru. Że to my 
wreszcie miewamy takie koszmarne sny śpiąc w arcy- / 
niewygodnej pozycji na wznak teraz i przez najbliższe 
/ tysiąclecie we własnym, nie masowym grobie. 

Kontynuując ten tok myśli, spróbujmy odpowie-
dzieć na proste pytanie :dlaczego „Chodasiewicz” 
jest wierszem wybitnym? Z pewnością nie dlatego, że 
zgrabnie opowiada coś, co jest nam dobrze znane i 
co stanowi trwały element naszej zbiorowej pamię-
ci. Byłaby to, zgoda, że udana, lecz tylko ilustracja. 
W przypadku „Chodasiewicza” mam do czynienia 
z czymś nieporównanie głębszym. To nie opowieść 
(choć wiersz jest przejmującą narracją), to egzy-
stencjalny, chciałoby się powiedzieć: szekspirowski 
dramat. To eksplozja niezwykłęj precyzji języka i su-
gestywnej, oryginalnej wyobraźni, która nas wcią-
ga, obejmuje w zaborczym uścisku i każe widzieć 
i czuć to, co widzi i czuje bohater wiersza. To ona 
sprawia, że bohaterem mógłby być każdy z nas. A 
jeśli uzupełnimy tę niepełną enumerację poetyckich 
walorów najczystszym, dalekim od sentymentalizmu 
liryzmem, imponującą potencją kreacyjną każdego 
użytego przez poetę słowa – uzyskamy odpowiedź 
na otwierające ten akapit pytanie.

Podobne wrażenie towarzyszy nam podczas lek-
tury innych wierszy tomu, na przykład „Śmierci w Ku-
tach”. To nie do Dołęgi-Mostowicza strzela sowiecki 
sołdat, lecz do nas, i to my giniemy na przedprożu 
upragnionej wolności, nie dobiegnąwszy do mostu na 
Czeremoszu.To my a nie Eugeniusz Bodo, zaprzecza-
jąc sobie, śpiewamy sowiecką wersję znanej piosenki 
„Tylko we Lwowie”, co zresztą w najmniejszym stopniu 
nie zmieni naszego/jego parszywego losu. To my le-
żymy pokotem w błocie, we krwi / w papierowych 
workach, z krzyżykami / wyciętymi majchrem na zim-
nych czołach („Śniła mi się Polska”). I to my, a nie 
bohater Andrzejewskiego-Wajdy zapalamy spirytus 
w kieliszkach, by uczcić w ten sposób męczeńską 
śmierć bohaterskiego pokolenia, zmiażdżonego w 
bezwzględnych, cynicznych trybach historii. To wresz-
cie w żyłach naszego ojca (a nie ojca autora) pły-
nęła krew / starej Germanii, krew gęsta jak wody / 

Renu uderzającej z furią o skałę, na której / siedzi 
die schönste Jungfrau, Lorelei.

 Przykłady można mnożyć. Przekonują one ponad 
wszelką wątpliwość, że Netz „nami pisze”, że każdy 
jego obraz wyrwany jest z naszego wnętrza, że sami 
przed sobą stawiamy lustra, w których oglądamy i 
przeżywamy nasz tragiczny los.

„Pisze nami” także w przejmujących wierszach „au-
tobiograficznych”. Biorę ten przymiotnik w cudzysłów, 
bo traktują one nie tylko o skomplikowanych dziejach 
rodzinnych i związanych z nimi wyborach poety. Wier-
sze „Initium Silesiae”, „Ulica kopalniana”, „Stalinogród, 
ulica 1 Maja”, „Stalinogród, ulica 3 Maja, czyli całe 
tysiąclecie”, „Niewłączone do Księgi Psalmów” czy 
„Chłopiec idzie do szkoły” są w równym stopniu wier-
szami o poecie, jak i o nas, o naszej wielkości i małości, 
o naszym heroizmie i moralnym upadku, o gryzącym 
nas sumieniu i potrzebie samooczyszczenia. Używając 
tytułu innego wiersza, powiedzieć możemy, że jest 
to nasza wspólna Droga Krzyżowa. Trzeba wielkiej 
odwagi moralnej i determinacji, by w świecie pono-
woczesnej płynności napisać takie wiersze. A raczej: 
wyrwać je z siebie, z własnego wnętrza. Skąd ów 
imperatyw? W pewnej, może nawet znaczne mierze, 
choć nie tylko, wynika on zapewne z narastającej 
w każdym z nas świadomości, że – jakby powiedział 
Czesław Miłosz – oddalamy się powoli od jarmarku 
świata. Że w naszym życiu poczynają dominować 
(choć powinny zawsze) inne cele i miary. Pisze Netz 
w zakończeniu wiersza „Dwie śmierci”:

w hollu mojego domu, tam gdzie zwykle
wieszam kurtkę i wełnianą czapkę, wiszą
dwie kosy, czasem słyszę jak w nocy jedno
ostrze lekko uderza o drugie,
jakby mówiły: śpij spokojnie,
jesteśmy,
czuwamy.

Wtedy już naprawdę nie mamy wyboru. Poza 
godnością i prawdą nic się nie liczy. I o tym mówi 
ta niezwykła poezja, zdająca sprawę z tutejszego 
istnienia. Tutejszego, czyli usytuowanego na Górnym 
Śląsku, w Polsce i w Europie. A określając rzecz pre-
cyzyjniej: na tym najlepszym ze światów.

MISSISSAUGA, 2016

Ryc. Joanna Michalska
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Igły i szpilki

rozsypały się igły
rozsypały się szpilki
rwie wyrwany ząb
choć go już nie ma
przez skórę przechodzi
armia mrówek
minuty suche jak mąka
lata mdłe jak cukier
ja nie pamiętam ciebie
ty nie pamiętasz mnie
z tej mąki chleba
już nie będzie
z tej materii pan krawiec
niczego nie wykroi
wszystko się porozsypywało
jak poranny cukier puder
za szybą

Chłopaki nie płaczą

Styczniowe niebo jest dziś
nieżyczliwe i zsyła dużo deszczu
zamiast śniegu. Na YouTube
zespół The Troggs w 1966 śpiewa
o dziewczynie takiej jak ty.
Za oknem Bóg, honor, ojczyzna,
spokojny poranek, jakich wiele
i który nic nowego nie ma
do dodania. Twój obraz powoli
się zaciera, tak jak to szare
pokręcone niebo, które znowu
przysłało rachunek do zapłacenia.

Marek Czuku
Nie uzależniać się

od alkoholu i innych mediów
od jedzenia i odchudzania
od czytania i pisania na berdyczów
od biegania od sasa do kajfasza
od miłości własnej i cudzołóstwa
od czasu do czasu od ręki
od ognia piekielnego i żaru serca
od mamony boga braku wiary
od kredytu zaufania i zazdrości
od ubezpieczenia na szczęście
od ludzi i samego siebie
od myślenia o śmierci i życia
odtąd dotąd
póki się ucho nie urwie
od czegoś o czym
już dawno zapomniałem
oddycham głęboko
odczuwam przemianę
odwagę chwili
odtrącenie
tak
już jest dobrze

R
yc

. 
Jo

an
na

 M
ic

ha
ls

ka

P
O

E
Z
J
A



Gazeta Literacka

11

11

Anna Czekanowicz jest działaczką kultury. O jej zasługach 
w tej dziedzinie można by mówić wiele. Ale nie jest 

moim celem utrwalanie biografi i autorki licznych tekstów 
poetyckich, prozatorskich, organizatorki licznych konferencji 
i redaktorki prac pokonferencyjnych. Anna Czekanowicz 
była wielokrotnie odpowiedzialna za cykliczne wydawanie 
tego rodzaju prac, monografi cznych opracowań proble-
mów literackich poruszanych na przełomie wieków w „Sło-
wo/obraz terytoria”, do których należały zeszyty m.in. Ból, 
Grzech, Dusza czy Koniec. Dla zrozumienia roli Czekanowicz 
na arenie poetyckiej bardzo ważna jest jej poezja. Anna 
Czekanowicz jest autorką kilku zbiorów poetyckich, które 
równie niełatwo zdobyć, szczególnie w mniejszych miastach. 
Należą do nich kolejno tytuły: Ktoś kogo nie ma, Więzienie 
jest tylko we mnie , Pełni róż obłędu , Najszczersze kłamstwo, 
Śmierć w powietrzu. 21 wierszy podróżnych . Jej poezja 
rozciąga się od drugiej połowy lat siedemdziesiątych do 
początku lat dziewięćdziesiątych. Przedmowę do jednego z 
jej zbiorów poetyckich, który został skomponowany wspól-
nie ze Zbigniewem Joachimiakiem, napisała Maria Janion, 
oczywiście doskonale obeznana w literaturze romantycznej, 
ale i najnowszej. Janion, jako autorytet literacki, podkreśla 
wyjątkowość tej poezji. 

Czekanowicz w swoich lirykach zajmuje się szcze-
gólnie istotą lęku. Niezwykle dramatycznym wyznaniem 
człowieka jest wiersz Czekanowicz pt. „To – proste” z 
tomu Więzienie jest tylko we mnie, w którym poetka 
rozwija postulaty głoszone przez filozofię personalistycz-
ną, tę w wydaniu Emmanuela Mouniera oraz Gabrie-
la Marcela, a omówioną dokładnie w książce Krytyka 
personalistyczna. Egzystencjalizm chrześcijański przez 
Tymona Terleckiego . Bohaterka wiersza zdaje sobie 
sprawę z tego, że tylko przekroczenie samej siebie da 
jej dostęp do świata, który ją otacza. Jej koncepcja 
człowieka jako indywiduum ograniczonego przez brak 
relacji z rzeczywistością, wyłożona w wierszu, ma ewo-
luować w kierunku otwierania się na drugiego człowie-
ka: „Nie mogę być sama z sobą dzisiaj/ nie mogę dla 

siebie patrzeć wiersza pisać” . Człowiek trwa w więzie-
niu zbudowanym przez samego siebie. Paradoksalnie, 
istota ludzka ucieka od ludzi i świata, ale jej ucieczka 
jest równoznaczna z głębszym zaszyciem się w klatce 
własnego sumienia. Jak dramatyczne jest to wyzna-
wanie, świadczy o tym powtarzanie bądź częściowe 
zniekształcanie wypowiadanych przez podmiot liryczny 
słów („odkładam dokładam przekładam” czy „uciekam 
uciekam uciekaj/ cóż nie wiem wciąż nie wiem nic nie 
wiem”). Powtarzanie nie ocala człowieka, stopniuje tra-
gizm jego wyznania, czyniąc z istoty ludzkiej jednostkę 
coraz bardziej zamkniętą w sobie. Ona wciąż nie jest 
pewna, czy zasługuje na to, by nawiązać kontakt z 
drugim człowiekiem, czy przypadkiem sama nie jest dla 
niego zagrożeniem, stąd pojawiające się obok siebie 
słowa bez pauzy „uciekam uciekaj”. Ale prowadzony 
przez tę osobę autodyskurs jest w gruncie rzeczy niepo-
kojący. Mówieniem do siebie nie porządkuje bohaterka 
swojego wewnętrznego chaosu biorącego się z jej lęku 
przed czymś nieokreślonym. Wręcz przeciwnie, potęguje 
ten lęk. Skoro przestaje mówić już w pierwszej osobie, a 
zwraca się do wirtualnego „ty” („pamiętasz”, „uciekaj”) 
zakłada, że stoi przy niej tylko jej znany rozmówca. 

Swój zły stan psychiczny bohaterka wielokrotnie ob-
jaśnia drążeniem przeszłości, czyli rozpamiętywaniem 
tego, co minęło i jest już nie do naprawienia, jak pisze 
w wierszu „Albo”. Utwór mówi o relacji człowieka i świa-
ta, która jest w jakiejś mierze zaburzona. Człowiek ma 
zawsze alternatywę bycia, takim, jakiego akceptuje go 
otoczenie i takim, jaki chce pozostać z przyjmowanym 
w pełni ryzykiem narażenia się ogółowi. Jesteśmy zatem 
kimś pomiędzy, istniejemy w słowie „albo”. Maria Janion 
we wstępie do zbioru „Więzienie jest tylko we mnie” 
mówiła o cielesnym wymiarze słowa, które dochodzi do 
głosu już w pierwszych wierszach tomu, wspominała o 
ludzkiej transgresji, podkreślała ogromny ładunek emo-
cjonalny wierszy przez akcentowanie cierpienia . Nicze-
go w tej interpretacji nie brak. Można jednak pokusić 
się o odczytanie choćby wiersza „3. (palenie kryształu)” 
w nieco inny sposób. Równie ważny jest akt pomiędzy 
ucieleśnianiem świata słowa i oczekiwaniem na ten 

proces, czyli pod-
kreślaniem braku 
cielesnego wymia-
ru. Spotkanie, któ-
re jest głównym 
spoiwem wiersza, 
to stan pomiędzy, 
właściwie „pre-sta-
dium” stworzenia 
ciała-słowa. Więcej 
mówi człowiekowi 
zwykłe doświad-
czenie obecności 
istnienia poprzez 
„dotykanie”, „spo-
tykanie”, „wiąza-
nie” jeszcze nie-
nazwane, „nieob-
leczone słowem”, 
niż szereg słów, któ-
rych, np. Melquai-
des jest przysypany 
nadmiarem. Mowa 
tutaj o pre-słowie, a 
właściwie obrazie-
autodoświadcze-
niu. Tak rodzi się świat, przez „spalony w krzyżu kryształ” 
. Autorzy tekstu mówią o pierwszym dniu stworzenia 
człowieka, który rodzi się w chwili pomiędzy, w aktach 
odkrywania siebie, w szczelinach bycia pomiędzy sobą 
doświadczonym a sobą doświadczanym. W wierszu „5. 
(co było potem…)” Czekanowicz i Joachimiak ukazują 
ludzką egzystencję jako poszukiwanie pofragmentowa-
ne, w którym zaznaczają moment samego oczekiwania 
na otwieranie siebie na świat. Ale to doświadczenie 
nie ma sensu, jeżeli obwarowane jest powracaniem 
do wspomnień. Stąd obrazy w cyklu trzydziestu dwóch 

liryków, świadczą o wglądzie w przeszłość, która ocalić 
może człowieka tylko poprzez konfrontację z nimi, czasa-
mi bardzo brutalną: „potem się otwiera do pocałowania 
wspomnienia/ które w szparach błyska jak/ skalpel jak/ 
stalowa nić jak/ samo ostrze jak/ by było bez słowa 
jak” . Stąd wniosek, pamięć nas otwiera, przełamuje 
w samym sobie, każe szukać własnej połowy. 

Przestrzeń w wierszach Czekanowicz oparta jest o 
dwa wymiary, istnienie „w” oraz istnienie „poza”, Dobrą 
tego ilustracją jest wiersz „Naciśnij klamkę” nawiązujący 
swoim tytułem do przełamywania barier, które zgotował 
nam czyhający na nas świat. Podobnie drugi człowiek 
jest niedostępny („Te zapuchnięte szyby/ jak oczy czło-
wieka” ). Świat zabiera człowiekowi ufność w beztroskie 
istnienie, co więcej świat go prześladuje („Ta szyba od-
bija jego twarz/ i tę nicość tkwiącą poza sobą” ). Ale 
oprócz tego świata nic więcej nie istnieje. Egzystencja 
ludzka polega na ciągłym poszukiwaniu i określaniu 
swojego początku, cyklicznym „przerozumieniu” siebie. 
Jej cechą szczególną jest także umiejętność pamięta-
nia, dlatego właśnie tę kategorię czyni Czekanowicz 
centralnym problemem swojej poezji. Ale wybieganie 
w przeszłość może mieć dwie sprzeczne realizacje. Gdy 
pamiętamy, istniejemy poza obecnym stanem, gdy 
przypominamy coś sobie, zaczynamy istnieć tu i teraz, 
w jądrze przypomnienia. Co robi z tą banalną wiedzą 
Czekanowicz? Poetka pisze: „Nie ma świadomości bez 
pamięci/ Ciągu stanu bez dodawania” . Powracanie 
w czas utracony jest ponownym tworzeniem siebie, 
przeciąganiem swojego istnienia, poszerzaniem swo-
jego rozumienia świata przy jednoczesnej konfrontacji 
z tym, co bezpowrotnie minęło. Według Czekanowicz 
warto istnieć w teraźniejszości, rozumiejąc przeszłość, 
albo inaczej, zanurzyć się w przeszłość, która w cza-
sie rozpamiętywania wyprze nas na nieznane jeszcze 
wody teraźniejszości. Poetka mówi o czasie przeszłym 
wiecznie rzeczywistym. Jak widać, wbrew pozorom, nie 
są to liryki lekkie i proste. Swoją rzekomą lekkością na-
pierają na człowieka, prowokując odkrywanie w nich 
„fragmentów” – „punktów centralnych” pozwalających 
zbudować cały obraz świata. 

Faktycznym, realnym więzieniem jest dla podmiotu 
lirycznego aktualny świat, jak mówi w wierszu „Czas mówi 
słowami jak miłość…” („Przecież ten świat w którym 
żyjemy to więzienie/ I w zmierzchu człowiek śmiercią 
oddycha” ). Bo jest to świat odizolowany od odczu-
wania przeszłej tradycji, dlatego w trzeciej części tego 
liryku podmiot liryczny mówi: „Uzdrów od niepamięci/ 
z której nie sposób wyjść i trudno wejść” . Człowieka 
zabija utrata punktu odniesienia do minionego świata. 
Nie mogąc ustalić relacji miedzy rzeczami, które istniały 
i tymi, które istnieją, gubi się w proroctwach przyszłości, 
które nie nadejdą, bo istnienie tu i teraz nie realizuje 
się, stąd przywołana Kasandra, która ma „puste źrenice 
bezzasadnych prawd” . 

Egzystencja nie jest jednak trwała bez odchodzenia. 
Istniejemy w wiecznym teraz, miejscu „wejścia/ wyjścia” 
. Tak szybko zapominamy, że czas upływa. Nie mo-
żemy poprzestawać na teraźniejszości bez spojrzenia 
wstecz. W zbiorze „Pełni róż obłędu” ilustruje to najlepiej 
metafora: „na dzień klepsydry/ dzień zardzewiałych 
kluczy/ otwierających spróchniałe/ bezbronne już/ 
drzwi” . Autorzy tekstu otwierają przed nami przestrzeń 
wanitatywną. We wspomnianym fragmencie wyraźnie 
odznaczają trwanie cykliczne od tego, które się kończy 
wraz z ubyciem w klepsydrze ostatniego ziarnka piasku. 
Wieczne teraz ma więc swój kres. Tematyka śmierci, 
którą porusza Czekanowicz, wielokrotnie wydaje się 
być daleka od ukazywania behawioryzmu. W wierszu 
„Tadeusz Borowski” czytanie świata bez odniesienia do 
strat z przeszłości nie niesie ze sobą niczego. Co więcej, 
nawet uniemożliwia człowiekowi myślenie o sobie w ka-
tegoriach wzniosłości. Dlatego Czekanowicz kontrastuje 
koncepcję człowieka ze sposobem jego przedstawienia 
w utworach Borowskiego, którego wynikiem jest krótka, 
ironiczna refleksja: „pryszczaty idealizm/ kołysał się w 
milczenia grze” . Człowiek nigdy nie był doskonały, ale 
prawdziwe człowieczeństwo tworzy właśnie praca nad 
byciem człowiekiem. Śmierć pojedynczego człowieka, 
który nie poddał się jej bez walki znaczy przecież coś 
innego niż jej uleganie („i potem już stokrotnie/ umrzeć 
umierać gonić śmierć” ). Śmierć mas w statystykach 
nie znaczy nic. Nie przypadkiem też Czekanowicz za-
myka zbiór poetycki „Śmierć w powietrzu..” wierszem 
„poeta Borys Popławski przypadkowo spotkany na 
polu kukurydzy”. Widzimy tu uciekiniera, który jest już 
martwy, „a jego błękitne oczy zaszkliły się/ wbite w 
boga rewolucji/ który cierpliwie przykrywa ciało/ martwe 
jak kamieniami wierszami” . „Kamień-wiersz” odnosi się 
do tezy, że poezja zabija, ponieważ jest wymyśloną 
wizją nieprawdy. Ale z drugiej strony, poezja ocala, 
jest źródłem zmartwychwstania („latają złociste anio-
ły nieudaczników (…)/ sadzą pracowicie nowe kolby 
kukurydzy/ na poezję przyjdzie jeszcze czas” ), bo jej 
niewyrażalność oddaje stan ludzkiego ducha. Liryka 
krąży w nas niczym krew. 

Bogatą sferę tradycji literackiej odsłaniają w utwo-
rach Czekanowicz nie tylko odwołania do Borowskiego, 
ale i Charlesa Nodiera (wiersz „Czarnowłosa Jeannie”) 
czy Baise’a Cendrarsa, poetyckie ekfrazy („Dulle Griet 
(z obrazu Bruegla)”), i wielu innych, łącznie z nawią-
zaniem do różnych nurtów czy estetyki („A może ja 
wróżka Morgana….”). Jej zbiór Więzienie jest tylko we 
mnie  jest przepowiednią przeszłością, wszak właśnie 

Anna Łozowska-Patynowska

Gdzie ukryty jest lęk? 
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wiersz o tym tytule, „Przepowiednia”, go otwiera. Temat 
zapomnienia i bezsenności przypomina Czekanowicz 
znów przez tradycję literacką, w wierszu „Androgyne i 
Melquiades”. Melquiades to imię bohatera ze Stu lat 
samotności G. G. Marqueza, powieści napisanej w 
duchu realizmu magicznego. Nie przypadkiem Czeka-
nowicz umieszcza ten wiersz na samym końcu zbioru, 
akcentując zapominanie jako najważniejsze zagadnie-
nie do rozważań. U Czekanowicz pamięć powraca 
poprzez przypomnienie tekstu, w którym mieści się sens 
ludzkiego życia. Tytułowy Melquiades odkrywa całą 
istotę swojej natury poprzez dokonywany na oczach 
czytelnika rytuał przemieszczania się w gąszczu słów: 
„Jest ich coraz więcej/ między nimi Coraz ciaśniej/ w 
nich Brak miejsca/ dla słów nadchodzących/ (…) to 
żywioł/ (…) zasypuje ich/ (…) Pożółkłe kartki książki” . 
Miejsce człowieka znajduje Czekanowicz w wiecznym 
ruchu tekstów. Zagubienie w tekście, daje człowiekowi 
gwarancję odnalezienia siebie. To dlatego m.in. wiersz 
otwierający zbiór wierszy „Pełni róż obłędu” („1.”) przyj-
muje kształt modlitwy. W rzeczywistości Czekanowicz 
wraz z Joachimiakiem kontynuuje podjętą w poprzednim 
zbiorze problematykę istnienia człowieka w tekstowym 
świecie, gdzie tylko on jest w stanie go ocalić. Rysuje 
się tu dwutorowa ścieżka doświadczenia, otwierania 
człowieka na tekst, który karmi go słowem i tekstu na 
człowieka, który nie ustaje w procesie łączenia znaczeń 
poszczególnych słów. To jest prawdziwym źródłem po-
znania. Przez odczytanie oczyszcza się i zmartwychwsta-
je tekst („w karcerze słów/ nasze usta pieszczą się/ w 
kajdanach słów” ). Ale odnowa człowieka możliwa jest 
w nim tylko poprzez poznanie. Ono jako proces rozciąga 
się w zbiorze właściwie w nieskończoność. Poszukiwanie 
okupione jest długotrwałym błądzeniem: „zamknięte 
drzwi za nimi czarna/ głębia/ (…) to ona/ to ty” . 

Człowiek w wierszu „12” odczuwa niewidzialną, 
nieuchwytną dla wszystkich więź ze światem. Jest to 
stan najgłębszego doświadczenia siebie. Autorzy teks-
tu wpisują się w myśli egzystencjalistów, m.in. samego 
Kierkegaarda, który pisał o takim stanie człowieka. Jego 
zdaniem egzystencja to „pewna możliwość, która do-
maga się aktualizacji” . Człowiek ma za zadanie prze-
zwyciężać tradycyjne rozumienie ciała jako przedmiotu, 
ukazując go jako podmiot doświadczania: „jeżeli jest 
tak odczuwalne/ dotknięcie skóry/ bez udziału ręki” . 
Świat nie został człowiekowi dany jednorazowo. Prze-
strzeń domaga się od człowieka wchodzenia w kolejne 
z nią interakcje, aż do osiągnięcia wielkich iluminacji: 
„aż rozwarło się na oścież/ przede mną/ wywróconą 
źrenicą zatkało mi usta/ krawędzią szklaną raniąc” . 
Tylko oglądanie ran (stygmatów po doświadczeniu), 
daje szansę na zrozumienie ich znaczenia. Człowiek u 
Czekanowicz wątpi, że uda mu się zrozumieć cierpie-
nie, śmierć i drugiego człowieka. Jego życie określa 
jako „każdy ruch/ na granicy” . Wiersz „Odwilż w mie-
ście trwa…” opowiada o człowieku, który jest w stanie 
przejść na drugą stronę rozpaczy, by zrozumieć własną 
niekonsekwencję istnienia, szereg wątpliwości, które nie 
przynoszą mu nic więcej oprócz lęku przed istnieniem 
tu i teraz. „Epizod życia”  może zmienić całe życie. 

Wiersz „29. (krzyż z piasku)” ukazuje wielkie cierpienie 
człowieka. Posiada cechy modlitwy litanijnej, pełnej 
powtórzeń, mimo braku rymów, wprowadza człowieka 
w pewien rytm istnienia. Ukazuje cierpienie jako rytuał. 
Poszukując sprawcy bólu, odnajdujemy jego źródło, 
którym jest obłęd. Liryk to nie szereg pytań stawianych 
człowiekowi poszukującemu na nie odpowiedzi, to ra-
czej struktura warunkowa. Tylko przejście przez bezgra-
niczną rozpacz, zanurzenie się w niej i uczestniczenie w 
bólu, daje możliwość osiągnięcia spełnienia. Źródłem 
tej rozpaczy jest uwidoczniona przez Czekanowicz i Jo-
achimiaka koncepcja dwoistości człowieka. To dlatego 
w wierszach „29. (krzyż z piasku)” oraz „30. (modlitwa II, 
do Androgyne)” dostrzegamy rozdwojenie Androgyne, 
która jest „za doje krzyża uczepiona”. Koncepcja dwo-
istości człowieka, której orędownikiem jest właściwie J. 
M. Rymkiewicza , uwidacznia, tak jak ten zbiór poetycki, 
pełnię złożoną z dwóch składowych, a w wierszach z 
dwóch postaci (dwa krzyże), dwóch stanów („śmierć 
– nieśmierć”). Równie ważne jest tu zaakcentowanie 
momentu przejścia ku poznaniu tej jednolitości, którą 
autorzy tekstu (których jest przecież dwoje) opisują w 
ten sposób: „i będzie to śmierć – nieśmierć/ a my bę-
dziemy pomiędzy” . Trwając w stanie przełomu, między 
odrętwieniem a ożywieniem, jak w wierszu zamykającym 
zbiór Pełni róż obłędu pt. „32. (martwa natura IV, lub 
księga krążenia)”, poszukujemy drogi niczym Melqui-
ades. Zbiór opowiada o człowieku, który szuka szlaku 
wiodącego poprzez siebie do siebie („rozpozna siebie 
przed sobą” ). Strach zaciemnia przed człowiekiem 
poszukiwane przez niego znaczenia. Perspektywę po-
mieszanego ze sobą snu i jawy, wyznaczanych przez 
funkcję ludzkiego pamiętania, przedstawia Czekanowicz 
w wierszu „Lęk twojego snu”. Wszytko ustala się w sferze 
dociekań („Jak gdybyś wczoraj wyśnił dzień dzisiejszy” 
). Ale przestrzeń przypuszczeń nie ma nic wspólnego z 
rzeczywistością. To tylko sfera somnambuliczna, prze-

bohaterka liryczna związana jest z Gdańskiem. Najbar-
dziej osobisty jest wiersz „list do cincinannti”. Bohaterka 
prowadzi rozważania nad wieczną niewystarczalnością 
siebie wobec siebie. Poszukując swojego sobowtóra w 
tekście, pisze: „dać świadectwo że nie zaniedbałam/ 
siebie że nie ma najmniejszego znaczenia/ kolejny nie 
napisany/ wyłom/ pustki w sobie” . Strategia pisania 
jest dla Czekanowicz ocaleniem od zapomnienia swojej 
tożsamości. Bohaterka dramatycznie poszukuje swojego 
odbicia w nowym świecie. Nie odnajduje go dlatego, 
że jeszcze sama nie napełniła siebie znaczeniem, które 
osłoniłoby ją przed posiadaną świadomością pustki. 
Bohaterka wiersza ukrywa w tekście „matka polka” 
fragmenty biografii („skoro nie chciała/ być żoną/ do 
której zawsze się wraca/ naucz się teraz/ być kobietą/ 
którą się opuszcza” ). Człowiek jest istotą samodzielnie 
kształtującą swój los. To dlatego bohaterka pisze, że 
tragizm jej sytuacji wynika zarówno z jej wyboru, jak i 
zwyczajnego wyparcia siebie ze świata. Bohaterka czuje 
się przygnieciona rzeczywistością, widać, że przestała 
kontrolować swoje myśli, dlatego w ramach zapropo-
nowanej autoterapii mówi: „naucz się/ że te dzwony/ 
które huczą w twojej głowie/ te które rozsadzają ci 
czaszkę/ i gruchocą mózg/ sama wymyśliłaś” .

Strategia czytania autobiograficznego utworów Cze-
kanowicz może być bardzo przydatna do zrozumienia 
jej koncepcji człowieka głęboko skupionego na we-
wnętrznym rytmie istnienia. Czekanowicz czyta wnętrze 
człowieka, a właściwie przeszukuje je po omacku dzięki 
liniom jego twarzy, jak w utworze „Rozmowy”: „Moja 
twarz nie ma sensu”. Rozumienie siebie przez pryzmat 
utraty znaczenia, jest punktem wyjścia poetki. Bo trzeba 
przecież coś stracić, by zyskać coś innego. Również 
dlatego w zbiorze „Ktoś kogo nie ma pisze” czytamy: 
„Konstruuję swoją biografię/ na kształt krzywego lustra” 
. Bohaterka wiersza powierza siebie „czterem ścianom/ 
swego domu”. Już w tym zbiorze asocjacje z innymi 
tekstami kultury wydają się bardzo pewne. Bo przecież 
zakończenie wiersza odnosi nas do utworu „W czterech 
ścianach mego bólu” A. Wata. Cierpienie człowieka 
to nie ból wynikający z nierozumienia przez drugiego 
człowieka, ale odczuwanie bezgranicznej samotności 
właśnie wtedy, gdy posiada się tylko świadomość istnie-
nia obok białej ściany, jak w wierszu z tego zbioru„Tak 
umrę tutaj. Największym nieszczęściem człowieka jest 
brak obecności drugiego człowieka. Dlatego poezja 
Czekanowicz powinna być czytana w oparciu o filo-
zofię personalistyczną. Powinna jawić się nie tylko jako 
spotkanie z samym sobą, ale także jako długotrwałe 
czekanie, a właściwie oczekiwanie na samo czekanie, 
które zakończy się obcowaniem z drugim człowiekiem. 
Ale czekanie może przekształcić się w niedoczekanie, 
bo świat pełen jest ludzi, którzy dochodzą, pozostawia-
jąc po sobie tylko ślad: „Tak umrę tutaj/ bez wielkich 
ceregieli/ przy tej ścianie porysowanej/ której biel skaziły 
czyjeś buty”  .

ANNA ŁOZOWSKA-PATYNOWSKA

cd. ze str.11
strzeń oniryczna, która wydaje się, że się wydaje, jak 
wynika z wiersza: „Odchodzisz pełen oczu/ w których 
czytam lęk/ I śmiech cie męczy/ z tej troski cudzej/ 
którą przecież prześniłeś dziś?” . Życie jest snem we 
śnie , i nic nie daje nam gwarancji, że tak nie jest. 
Wiersz „Absurdalne zakłamanie” może w sposób iko-
niczny odnosić nas do problematyki rozważanej przez 
Czekanowicz. Mowa to o bólu, cierpieniu, którego nie 
sposób okiełznać, a co więcej wyrazić. O niemożliwo-
ści oddania bólu wewnętrznego człowieka, o którym 
pisał Wat, mówi także Czekanowicz: „Tu nie pomoże już 
nawet słowo – cierpienie − / Jest tylko pusto i zimno/ 
Te dni to opar snu…” . 

Cierpienie skrywa się nie tylko w samym człowie-
ku, który w czasie jego poszukiwania musi wyrzec się 
swojej pewności. Ono trwa zanurzone w każdej rzeczy 
dotkniętej przez człowieka. Świat intensywnego bólu 
utrzymuje się także w zbiorze„Najszczersze kłamstwo w 
wierszu („*** słyszę jak skrzypią meble”), w którym poetka 
pisze: „słyszę jak okno płacze” . Pogrążony w rozpaczy 
człowiek, w dodatku dramatycznie poszukujący punktu 
zaczepienia w świecie, nie jest w stanie go odnaleźć, 
bo również świat w wydaniu Czekanowicz jest tragiczny. 
Wiersz otwierający tomik poetycki zakreśla perspektywę 
świata, któremu nie można powierzyć siebie, ponieważ: 
„nie umiem nic im opowiedzieć/ ani kawałka mojego 
lęku” . Znajdujemy się w przestrzeni wielokrotnie za-
mkniętej, przez zacierającą się już pamięć, zamknięte 
„drzwi” i „okna”, niemożliwość prowadzenia opowieści. 
Niedostępnym dla nikogo staje się również człowiek. 
Mimo to poezja Czekanowicz wydaje się być liryką 
wysoko zorganizowanej wrażliwości przesiąkniętej lę-
kiem-drżeniem. Natomiast odkrywanie świata poprzez 
słowo obwarowane jest nie mówieniem, lecz wiecznym 
odwlekaniem znaczenia słowa, jak w wierszu „Święty”: 
„ekstaza to rzeź/ (…) (nie chodzi o poruszanie wargami/ 
słów się nie wymawia)/ dlaczego ekstaza to otchłań/ 
nie bujanie pod niebiosami” . Niepojęty niepokój nio-
sący ze sobą rozpacz to u Czekanowicz gwarancja 
wewnętrznego spełnienia się, ale i odsłonięcia zna-
czenia ukrytego w tej realizacji. Utwory Czekanowicz 
stanowią studium cierpienia. Poetka w wierszu „Stano-
wisko pierwsze” pisze: „I jesteś na tyle ile znajdziesz w 
sobie/ rozpaczy pragnienia wejścia we własne trzewia” 
. Trzeba przejść przez siebie, przeżyć siebie do krańców 
własnych możliwości, by to udręczenie, czyli włożona 
praca w poznanie samego siebie, przyniosła jakiekol-
wiek znamiona zrozumienia. Bo poznanie bierze się z 
refleksji i wzruszenia, czyli tych składników, których w 
liryce Czekanowicz nie brak. 

Dla Czekanowicz ważne jest również ciało, będące 
desygnatem człowieka. Ciało może także być źródłem 
cierpienia, jak poświadcza bohaterka wiersza „casus 
komornicka”: „jestem źle wykastrowana/ ale jestem 
popatrzcie” , ale jednocześnie pragnie ukazać nam 
rozdzielność istnienia fizycznego od duchowego: „wszak 
płeć jest poza ciałem”. Samo trwanie w konkretnym 
miejscu i czasie współtworzy przecież człowieka, który 
może być kimś zupełnie innym niż nam się wydaje: 
„uśmiecham się do was/ swoją okaleczoną twarzą/ 
ukryłam moją płeć/ ubiorem o którym mówicie/ że 
jest walorem męskości”. Bohaterka jest reprezentant-
ką inności (wiersz z części „czarownice”), odmienności 
scalającej wewnętrznie człowieka. Więc aby zrozumieć 
siebie, trzeba stać się wrogiem siebie i całego świata, by 
potem go przyjąć. W wierszu „ułaskawienie” znajdujemy 
tego najlepszy dowód: „ja która stałam się nikim/ nie 
stając się ofiarą/ (…)/ dlaczego zostawiają mnie samą/ 
z moją nienawiścią, która rośnie jak grzyb” .

Liryki w różnych zbiorach poetyckich na przestrzeni 
lat 1978-1991 niebezpiecznie zbliżają czytelnika do au-
tobiograficznego czytania jej tekstów. Jeżeli dokładniej 
odczytamy wiersze zebrane w zbiorze Więzienie jest 
tylko we mnie  i zestawimy to z faktem wstąpienia przez 
Annę Czekanowicz w związek małżeński (w roku wyda-
nia zbioru), szybko okaże się, że coś tu nie pasuje. W 
zbiorze nie ma mowy o szczęściu. Dominuje tu ciemna 
tonacja, a człowiek uwięziony jest w klatce, bo taki 
obraz pozostaje w nas po lekturze zbioru, nie potrafi się 
nadal z niej uwolnić. Tkwi w jakiejś obłędnej przestrzeni, 
w nieskończoność obwiniając się o lęk, który się w nim 
rodzi. Małe orzeźwienie przynosi zbiór Pełen róż obłędu, 
który może i znów zanurzony jej w pesymistycznym wy-
miarze doświadczania świata, ale przebija przez niego 
niezwykła lekkość wyrazu. Nie znaczy to, że utwory te, 
pisane przecież wspólnie z Zbigniewem Joachimiakiem, 
są proste. Ale może stąd bierze się to chwilowe oży-
wienie. W roku rozwodu z mężem (1985) Czekanowicz 
wydaje tomik Najszersze kłamstwo o znaczącym już 
tytule. Ponadto tom „Śmierć w powietrzu. 21 wierszy 
podróżnych” uwidacznia wątki autobiograficzne. Jeden 
z wierszy Czekanowicz nie tylko adresuje do Joachimiaka 
(„list do cincinannti”), ale podaje w zbiorze deskryp-
cję podróży na nieznany ląd, do „Iowa Iowa Iowa”, 
udowadniając, że faktycznie był to pierwszy odkryty 
przez Europejczyków fragment ziemi amerykańskiej. Zbiór 
otwiera utwór „wiersz podróżny”. Dowiadujemy się, że 
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Kwitnienia

najpierw naga magnolia stanęła bezwstydnie 
w samej kwietnej bieliźnie 
rozwarła konary
biel tarnin nabrzmiała lubieżnie 
żółtym brzękiem pszczelim
bzy z konwaliami ścigały się wonnie 
o rozkosz muśnięć owadzich
pieśń miłości pleść poczęły powoje...
aż złoto mleczy rozsypało się w gwiezdny pył
rdzą przemijania bzy podeszły
a przybysz zza oceanu – drapieżna akacja – 
okryła się pierzynką zdartą z kasztanowców. 
Namiętne drzewa! Wy nie macie śmierci zatwierdzonej w ciele,
ale to my twardo twierdzimy, żeśmy nieśmiertelni.

Matki

Czułe dłonie zmieniały pieluszki, 
wypłukiwały smrodek odchodów,
wyrzucały ciężkie od moczu tobołki plastiku.
Delikatne ręce obmywały brzuchate ciałka, 
podtrzymywały bezsłowne główki. 
Wtykały sutki w bezzębne buzie. 
Łagodnie unosiły pod bezwłose paszki.
Miały piersi hojnie wezbrane życiodajna siłą. 
Matki siepaczy.

Sąsiedzi sąsiadom

Co, kiedy dowiaduję się jak sąsiedzi polowali na sąsiadów?
Tu z tępą łopatą, tam z bystrą  gilotyną?
Tak zwyczajnie: na drodze, która była wspólną drogą, 
na polu, które dawało im życie. 
Jak czuć coś? Jak?
Że ludzie ludziom kiedyś, dawno, niedawno, dziś?
Rozważam: bo zemsta, bo chciwość, 
nienawiść za coś czy za nic?
Chyba najgorsze to „za nic”.
Pół rozumem dociekam, chcę przeczyć... 
grzebię w sumieniu: gdzie to zło jest we mnie?
I jest 
przecież. 
Podobno dzieci ustawiali jak w szkole...
Nie wiem: jak przy zabawie w pociąg,
czy może bokiem: trzymały się za drobne, dziecięce rączki?
Patrzyły w oczy oprawcom?
Którzy sumiennie 
oszczędzali naboje.

Trzepot

Morze głębokoistne
nasycone aż po brzegi kształtem 
obło, tłusto i tajemno.
Życie w formach zmiennych krąży, pluska. 
Linią brzegu, horyzontu tak odrębne!
Niedostępne płucom ludzkim.
Nam – bezpłetwym.
Idę brzegiem falowania.
I wtem:
rybka drobna – błyska
drga na piasku 
tępym.
W dłoń zawarłam trzepotanie
(mego serca?)
chęć istnienia przemożną 
w rybiej formie (właśnie takiej!) – rozpaczliwą.
Zanurzyłam ją na powrót.
Ocaliłam coś dogłębnie?

Rodzenie się

Ile ich teraz, tych zaskórniaków na przyszłość,
właśnie wzrasta?
Pływa w ciepłej miarce oceanu, pradawnej?
Dzielące się blastule z wielką determinacją,
zarodki, pozwijane embriony,
wielkogłowy już prawie dorobione, już ludzkie.
Każde z genotypem, swym losem w zanadrzu?
Część obumrze nie doznawszy bolesności oddechu,
część wyszarpną krwawymi strzępami,
część jednak ogarną kochające ramiona, może nawet zanim
przetną śliską pępowinę związku z prabytem.
Ile z nich teraz wynurza się z krzykiem?
A z nas ile przebija się właśnie w skurczu bolesnym?
Ile chce być ochłapem, ile liczy na Miłość?

Grand Place – internetowa sytuacja liryczna

„grand place bruxelles camera”.
enter
Błękitem liter wyświetliło kilka wariantów podejścia do sprawy.
I jest!
Grand Place.
Rzeźbiony w mieszczańskiej potędze 
ratusz skamieniałych brabanckich koronek.
Pogrobowce kamienne spalonych niegdyś drewnianych kamienic
pobłyskują złoto.
Tyle lat i ja tam byłam przechodniem.
Pośrodku wyniosła choinka.
Prezent z Alp austriackich.
Na pamiątkę wspólnoty habsburskiej Europy?
Pośród Placu mali ludzie jak z Breugla
(dom jego tuż obok).
Widać gołym okiem kamery:
zastygają w słupy soli 
jak ci po wyjściu z Sodomy:
taka transmisja danych.
I dalej ruszają.
Idą, nieruchomieją w nieciągłości czasu?
W dystansie między nami?
Odlegli jak ci na obrazie sprzed wieków.
Jak na obrazie malutcy, osobni.
Obiektyw kamery nie obejmuje Żłobka, 
widzę tylko barierkę 
i ludzi którzy zbliżyli się do ogrodzenia 
i patrzą. 
U Breugla zagubieni w pejzażu, wśród ludzi 
jednak przybyli do brabandzkiego Betlejem.
O, znowuż ludzie zastygli.
Odgórnym palcem:
exit

Hypatia

Rozważała świat szukając miary
pod krążącym gwieździstym niebem.
Odnajdywała jego porządek.
Kreśliła elipsy.
Dopiero wieki potem Kepler wykazał, że odkrywała tajemnice gwiazd,
reguły wiru nieba.
Obserwowała planety o imionach greckich bogów 
dążące po elipsach: śladzie sumy odległości od dwóch punktów 
jak od dobra i zła.
Piękna dziewica. Ufała nauce unikając ludzkich namiętności.
Odległa od miłości i nienawiści.
A jednak
przyszli po nią, wywlekli,
odarli z szat.
Zawsze są tacy co nie rozumieją (ciągle ich rzesze),
że na skrzyżowaniu dwóch belek,
że w tym jednym punkcie 
jest tylko miłość.

Uta Przyboś
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Lato siedemdziesiątego czwartego. Domki kempingowe 
nad jeziorem w Augustowie. Obóz młodych środowisk 

twórczych: malarze, poeci, muzycy, aktorzy i tzw. animatorzy 
kultury. Kultura miała się nieźle, ale ktoś uznał, że jednak 
wymaga reanimacji. Pojechaliśmy tam jako wykładowcy 
– między innymi: Filip Bajon, Tomek Lengren, Górzański z 
niedoszłą wtedy, ale potem pierwszą żoną Ewą T., Gąsio-
rowski z psem Rabanem. Była jeszcze – ale tylko towarzysko, 
choć na koszt organizatorów – wielka gwiazda Ewa D.

Któregoś późnego, deszczowego wieczora ( 
deszcz przez dwa tygodnie padał tylko dwukrotnie: 
raz sześć, a raz osiem dni) Krzysztof przeczytał kilka 
fragmentów pisanego właśnie wtedy cyklu.  Wpad-
liśmy w zachwyt.

Gąsiorowski nie podzielał tego zachwytu, ale cykl 
dokończył. Docenił go dopiero po latach i powtórzył 
w jednej z ostatnich swoich książek: „Moja stara naga 
maszyna do pisania i panienki na imieninach”. Wolno 
komuś nie zachwycić się, ale ja jestem dumny, że 
byłem świadkiem powstawania czegoś nadzwyczaj-
nego. Te wiersze żyją we mnie przeszło czterdzieści 
lat.

*  *  *
Czy już nigdy nie będzie 
miała lat dziewiętnastu
ta prześliczna dziewczyna?

Miała dziewiętnaście lat, kiedy ją zobaczył, 
albo ją sobie wyobraził. Sekundę później była w 
tym samym wieku, ale nie w tym samym mgnieniu 
dziewiętnastu lat. A tym bardziej dzień później, 
kiedy zapisał tę przelotność. Ale w wierszu, choć 
minęło niespełna pół wieku, ma ciągle lat dzie-
więtnaście. I będzie je miała zawsze. Ale wtedy, 
nazajutrz? I jeszcze parę dni później, kiedy ten wiersz 
usłyszeliśmy? Czy będzie tak samo prześliczna w 
innej sekundzie tego wieku? Wszystko byłoby jasne, 
gdyby nie to „czy” na początku wersetu i gdyby 
nie pytajnik kończący zwrotkę. Poddają one w 
wątpliwość oczywistość upływu czasu, chcą za-
przeczyć przemijaniu. Są – wbrew logice – nadzieją 
i pragnieniem. Nic nie wiemy o tej „prześlicznej 
dziewczynie”, poeta niczym nie tłumaczy swojego 
zachwytu, nie przytacza żadnych argumentów, nie 
portretuje jej, chce, abyśmy mu uwierzyli na słowo, 
abyśmy uwierzyli w przymiotnik. Niech każdy z nas 
pod to zachwycenie podłoży sobie przez siebie 
namalowany portret, własny podmiot zachwytu. 
„Śmiertelnie przelotne piękno na wieki wieków 
utrwalić” – napisał inny, zapomniany poeta. A 
czas, a przemijanie?

Zdaje się, że zachodzi tu coś, o czym napisał 
T.S.Eliot w „ Burnt Norton” z Czterech kwartetów:

Czas przeszły i obecny czas
Oba obecne są chyba w przyszłości,
A przyszłość jest zawarta w czasie przeszłym.

Chyba tak, skoro później dowiadujemy się z 
wiersza, że na białej szyi tej prześlicznej dziewczyny 
widnieją napisane czcionkami starej, nagiej ma-
szyny słowa „mane, thekel, fares”.

Czytaliśmy już wówczas Eliota, czytał go rów-
nież Gąsiorowski, choć innych poetów cenił wyżej. 
Nie dowiemy się już, czy w chwili pisania wiersza 
przypomniał sobie słowa angielskiego poety. Te i 
następne:

Jeśli czas cały wiecznie jest obecny,
To cały czas jest nie do odkupienia.

(przekład K. Boczkowski)
Jest w tym coś w rodzaju żałości.

*  *  *
Nie jestem pewien, kiedy ten wiersz powstał. Może 

w czasie, kiedy wraz z żoną Haliną wynajmował po-
kój na warszawskiej Sadybie, może kilka lat później, 
kiedy przeprowadził się do pierwszego w swoim życiu 
własnego mieszkania w Domu Literatury. A było to 
po roku 68, kiedy mieszkanie opuścił Arnold Słucki. 
Literackie środowisko zareagowało oburzeniem: jak 
ktoś śmie mieszkać po Słuckim?

I noc. Już późno. Leżysz we śnie wąziutkim. Jest ciebie
We mnie więcej niż gdziekolwiek w świecie. Nawet niż
W tobie…

Niewiele w tym czasie napisał tak otwartych liry-

ków, takich wyznań. Wrócił do tej tonacji znacznie 
później, kilka lat przed śmiercią, choć był już innym 
człowiekiem i inne było źródło natchnienia.

I noc. Nie po prostu „noc”. To „i” oznacza, że 
wiersz nie zaczyna się od pierwszej litery, zaczął się 
kiedy indziej, ale nie został zapisany. Jest zapisem 
czegoś, co miało początek wcześniej. Incypit wiersza 
mówi nie o początku zdarzenia, początku uczucia. 
Zapis zaczyna się od kontynuacji.

Sen jest „wąziutki”. Może to oznaczać, że jest płytki, 
chwilowy. Ale może też sugerować bliskość, bliskość 
fizyczną i wszystko, co psychicznie ona powoduje. 
Sen, odwrotność jawy, prawdopodobnie odbiera nam 
jakąś część świadomości, niweluje racjonalność. Prze-
stajemy być sobą, takimi, jakimi widzimy się na jawie. 
Albo takimi, jakimi się sobie wydajemy.

Sen oddzielił dwoje młodych ludzi. Tylko on nie 
śpi – przepełniony uczuciem, niedawnym przeżyciem,  
sytą wdzięcznością. Ona jest rzeczywista, ale tylko 
fizycznie, bo pogrążyła się we śnie. Do tego, aby 
była taka jak przed zaśnięciem, brakuje jej słów, 
reakcji na pieszczoty, zdziwień i olśnieni, które były 
wspólne. I właśnie dlatego on – przepełniony nią 
– może powiedzieć, to, co powiedział: Jest ciebie 
we mnie więcej niż gdziekolwiek w świecie. / Nawet 
niż w tobie. Tak, to oczywiste.

Przez kilka lat prowadziłem w radiu koncerty noc-
ne z Łodzi. Nie obywało się bez poezji, przeczytałem 
więc ten wiersz. A potem jeszcze dwukrotnie – bo 
słuchacze o to prosili.

 *  *  *
Jerzy Górzański napisał kiedyś wiersz o tym, jak  

w styczniu piliśmy wódkę marnując najlepsze lata 
naszego życia i jak Gąsiorowski wlewał w siebie to 
powiększające szkło i milczał. Wszystko było praw-
dą poza jednym: milczenie nie było specjalnością 
Gąsiora. A wiersz Górzańskiego był swojego rodzaju 
repliką wiersza Gąsiorowskiego.

Dwóch mężczyzn siedzi przy stole,
Pije wódkę, wlewa w siebie to powiększające
Szkło. I milczy.

A dalej jest o tym, że milczą, ponieważ pamiętają 
wszystkie swoje klęski i upokorzenia, ponieważ skupiają 
się w nich niesprawiedliwości losu, nieprawości, prze-
grane – wszystko, czego doznał naród, do którego 
należą. Nie są ani lepsi, ani gorsi od tych z przeszłości 
i teraźniejszości, są tacy sami i inni być nie mogą. Ale 
od innych różni ich to, że o tym właśnie teraz myślą 
pijąc wódkę. Powiększające szkło, przez które widzi 
się nie to, co na zewnątrz, a to, co w środku.

Piliśmy. Ale nie pisaliśmy wierszy w stanie upojenia. 
A dokładniej: pisaliśmy, ale na drugi dzień niszczyliśmy 
tę pisaninę, dziwiąc się, że coś takiego mogło wyjść 

spod naszych piór. Nie jest prawdą, że poeci 
w tym stanie piszą wiersze i że – tym bardziej 
– są to wiersze niezłe. Znałem tylko jednego 
poetę, któremu się to udawało. Ale on nie 
miał innego wyjścia – nigdy nie bywał trzeź-
wy, ale zawsze miał talent.  Inny, zapomniany 
już poeta Wacław Mrozowski wydał tom  Z 
Johnem Barleycornem (tak potocznie nazy-
wano whisky; wątpię, czy poeta preferował 
właśnie ten trunek) w całości poświęcony 
alkoholowi. Ale nie przygodom pijackim, a 
temu, co alkohol wywołuje, jak zmienia wnę-
trze człowieka – nie myślę tu o fizjologii.

A to „powiększające szkło”, poetycki wy-
nalazek Gąsiorowskiego?

Wiadomo: albo ułatwia kontakt z innymi 
ludźmi, współbiesiadnikami, albo ten kontakt 
przekształca w awanturę. To jednak jest mniej 
ważne. Przez powiększające szkło pozwala 
przyjrzeć się sobie, swoim uczynkom, swoim 
zasługom i winom wobec świata, ludzi i sa-
memu sobie.

Szkoda, że to spojrzenie najczęściej nie 
bywa pochlebne.

 *  *  *
Mam trudność ze znalezienie krótkiego 

cytatu z tego wiersza (mnie dedykowanemu). 
Został zapisany tak, że trzeba go streścić, by 
cytat  był zrozumiały.

W początku lat siedemdziesiątych odwie-
dzili mnie przyjaciele z Rosji. Krzysztof  podjął 
się roli przewodnika  po Warszawie. Poszliśmy 
na cytadelę. To osobliwa budowla. Wszystkie 
inne cytadele budowano dla obrony miasta. 
Warszawska była przez Rosjan zbudowana 
przeciwko miastu. I tę rolę niechlubnie pełni-
ła. Spacerowaliśmy po wielkich przestrzeniach 
i nagle zobaczyliśmy coś, co wydało mi się 
symboliczne: kot złapał mysz i okrutnie się 
z nią bawił. Wymęczoną, pokaleczoną wy-
puszczał z pazurów, żeby za chwilę znowu ją 
złapać. Symbolika była dla mnie oczywista, 

miałem nadzieję, że dla moich przyjaciół nie. Skupili-
śmy się na okrucieństwie zwierząt, a nie na okrucień-
stwie ludzi i narodów. Tak chyba myślał Gąsiorowski, 
skoro  jednak napisał o naszym milczeniu, że:

…nie było to milczenie,
Które rozdziela
Ludzi i narody.                    

*  *  *
W roku 1970 nakładem wydawnictwa ISKRY uka-

zała się antologia pt. Laureaci konkursów poetyckich. 
Kogóż tam nie ma, kto zdobywał nagrody w konkur-
sach, w których nazwach widniało słowo „zaangażo-
wanie”! Bierezin, Teresa Ferenc, Górzański, Kornhauser, 
Markiewicz, Mętrak, Misakowski, Srokowski, Stachura, 
Szymańska, Turczyński,  Urbankowski, Żurakowski… Jest 
też piszący te słowa, są wiersze i posłowie Krzysztofa 
Gąsiorowskiego. Nie bardzo wierzyłem, a tym bardziej 
teraz nie wierzę w to „zaangażowanie”. Pewien na-
tomiast jestem, że poeci żyli w tamtej rzeczywistości 
i że się mniej lub bardziej z nią zgadzali.  I że – choć 

Marek Wawrzkiewicz Te kilka linijek 
z wierszy Gąsiorowskiego

Ryc. Joanna Michalska
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Zofia Beszczyńska

5.
Dziewczyna nosi na szyi talizman: węża, który jak 
wiadomo odstrasza ptaki. Jego łeb z wysuniętym ję-
zykiem kołysze się nad papierem, muska kartki. Oczy 
połyskują, gdy padnie na nie słońce.
Łatwo przechodzi z jednej strony na drugą, wtedy 
świat się odwraca jak talia kart.

6.
Nóż tkwi głęboko wbity w ziemię.

7.
Niektóre ptaki wędrują stadami, inne nieruchome na 
gałęzi, wolą patrzeć z góry. Może tylko obserwują, a 
może wybierają sobie ofiarę. Ile to roboty: nagły ruch 
skrzydeł, rzut dzioba, pocisk wystrzelony z drzewa na 
ziemię – i już po oczach.
Ptak patrzy, inni już nie muszą.

8.
Ten Dom jest pełen potworów, tłumaczył mi gorącz-
kowo mężczyzna, jego oczy błyszczały niezdrową 
zielenią.
Naprawdę? chciałam zapytać, ale nie zrobiłam tego.

mogli mieć taka nadzieję – nie spodziewali się, iż 
może nadejść inna rzeczywistość.

Antologia obejmuje wiersze nagradzane w kon-
kursach w latach 1966 – 1967. Zapewne dlatego nie 
ma w niej wiersza Krzysztofa, wiersza nagrodzonego 
wcześniej  w konkursie ogłoszonym z okazji którejś 
tam rocznicy Rewolucji Październikowej.

Źródło mojego wieku wybuchło na wschodzie.
Siwa głowa zanieci tarza się jeszcze pod Pitrem…

Są w tym wierszu tłumy, marynarze, bagnety, cho-
rągwie, są jakieś odrealnione obrazy, wzięte może nie z 
rzeczywistości historycznej, a raczej z filmów Pudowkina, 
choć nie ma pocisków z Aurory padających na dziedzi-
niec Pałacu Zimowego i rewolucjonistów wspinających 
się na jego bramy. Zapewne Broniewski krzyczący „do 
broni, Komunardzi” w wierszu o Komunie Paryskiej też 
bardziej posługiwał się legendą niż prawda historyczną. 
Gąsiorowski w wierszu „Źródło mojego wieku” stworzył 
piękny i sugestywny obraz pełen wiatru, deszczu, piasku 
i burzliwej rzeki. Jeśli tym utworem wywiązywał się z 
pewnych ideowych zobowiązań, to zrobił to dyskretnie 
i w sposób poetycko dojrzały.

Dorzucam to do „wieńca wypomnień” po to, aby 
poetę pamiętano nie tylko jako członka (leniwego) 
partii i odnowiciela ZLP, co owocowało przemilczaniem 
jego twórczości. Był świadkiem i uczestnikiem osobli-
wych procesów historycznych. Dawniej nie liczyło się 
właściwie to, co literat stworzył, tylko to, co podpisał, 
bądź czego nie podpisał. Później nie to, co stworzył, 
tylko to, do czego w przeszłości należał. Był świad-
kiem powtórnych śmierci poetów – a następuje ona 
kiedy ich wiersze wypadają ze społecznego obiegu: 
Przybosia, Jastruna, Międzyrzeckiego, Woroszylskiego, 
Harasymowicza, Nowaka i wielu innych. Doświadczył 
na sobie społecznych i politycznych przemian: kilka lat 
był praktycznie bezdomny, głodował, wykluczono go 
ze społeczności literackiej. Ale ciągle pisał i wydawał 
kolejne książeczki w marginalnych wydawnictwach 
– choć przecież tomiki wcale nie były marginalne. 
Na krótko – ku zdziwieniu wielu, którzy pytali: to on 
jeszcze żyje? – stało się o nim głośno. Było to wtedy, 
kiedy Gazeta Wyborcza opublikowała jego wiersz o 
śmierci Czesława Miłosza. Nieco wcześniej ta sama 
gazeta całkowitym milczeniem pominęła zgłoszony 
przez nas do nagrody NIKE wspaniały to wierszy „Biedne 
dwunożne mgły”. Z pewnością i siebie nazywał tym 
określeniem.

 *  *  *
Biegliśmy po wzgórzach płosząc wrzos i jaskółki
I bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy o tym myśleli.

Właśnie: „myśleli”, a nie „wiedzieli”. Wiedzieli o 
tym, ale to była wiedza ciała: rejestrowaliśmy tylko 
to, co widzieliśmy w biegu – jaskółki, wrzos, pewnie 
i nienapisany horyzont, może las. Czuliśmy zmęcze-
nie mięśni i pot na czole. Ale zajęci biegiem o tym 
wszystkim nie myśleliśmy, a zatem nasze zadowole-
nie było połowiczne, nie mogliśmy zaznać pełnego, 
świadomego i mądrego szczęścia.

Jaki był Gąsiorowski, kiedy dobiegał do końca 
życia? Wiedział, czy myślał?

*  *  *
Mówił o tym, a myśmy to przyjmowali jako ponury 

żart. Chciał, aby na jego tablicy nagrobnej widniała 
inskrypcja: Mogło być gorzej. Rodzina zdecydowała 
inaczej, napis jest szablonowy. Ja proponowałem 
półtorej linijki z początku wiersza „Brudnopis” napi-
sanego 16 października 2006 roku:

Do widzenia, moje wiersze,
Dobranoc. Nie wierzę,
Że spotkamy się rano. Po co wam to?
Nikt was nie czyta.
  
Nie spotkałem nigdy poety, który uważałby, że jest 

dostatecznie doceniony. Spotykałem takich, którzy wal-
czyli o palmę pierwszeństwa w tej konkurencji. Istnieje 
prawdopodobnie Olimp niedocenienia. Jeśli rzeczywi-
ście tak jest, to poeta Krzysztof Gąsiorowski wspiął się 
na urwisko w najbliższym sąsiedztwie szczytu. Bliziutko do 
nieba poetów, które wyobrażał sobie jako akwarium, 
a w nim widział utopione ryby poruszające bezgłośnie 
pyszczkami.

Przed wieloma laty inny, dawno nieżyjący poeta poda-
rował mi płytę z podwodnym nagraniami głosów różnych 
stworzeń morskich, w tym ryb. Okazało się, że mówią, 
mówią dużo i w różnych językach. Chciałbym, abyśmy 
się wsłuchali w podziemny głos Gąsiorowskiego.

Pisane w czwartą rocznicę śmierci Krzysztofa.
MAREK WAWRZKIEWICZ

Rezydencja

Lepiej nie mieć na szyi węża, gdy się rozmawia z ptakami.
Węże zabijają ptaki.
(Alicja w Krainie Czarów)

1.
W Domu popełniano morderstwa: ginęli pisarze, jeden 
po drugim. Znajdowano ich z rozszarpanymi gardłami, 
brzuchami. Ale w pobliżu nie było żadnych dzikich 
zwierząt.

2.
Przy stoliku w ogrodzie siedzi dziewczyna w białej 
bluzce; schylona, pisze coś w ładnym notesiku. U 
jej stóp leży cień, ulegle zwinięty w kłębek. Gdy się 
rozprostuje, będzie wilczurem.

3.
Gdy dziewczyna śpi, cień wyciąga się obok na całą 
długość. Pazurem gładzi jej policzek, jęzorem zlizuje 
sny. Potem znika.
Dziewczyna przewraca się na drugi bok.

4.
Cienie nas zdradzają. Ktoś ma cień wróbla, inny reki-
na. Jeszcze inny, i tak bywa, wcale nie ma cienia.

Piotr Polaszek
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- Teatr Nowy to powrót do źródeł?
- Na pewno to teatr, który mnie wychował, począwszy 

od pierwszej wizyty w Nowym, kiedy miałem trzynaście  
lat. Jestem rodowitym poznaniakiem. Lata, które spędzi-
łem w tym teatrze – najpierw jako widz, a potem asystent 
reżysera - wspominam najczulej, głównie czas dyrekcji 
Izabelli Cywińskiej. Tamten teatr znakomicie komunikował 
się z widzami. To jest dla mnie najcenniejsze do dzisiaj: 
teatr przekazujący istotę spraw najważniejszych - tych, 
które pomagają zrozumieć otaczającą rzeczywistość. 
Teatr Izabelli Cywińskiej nie tylko definiował, ale wręcz 
pomagał przetrwać peerelowską rzeczywistość.

- Przyszedł Pan do Poznania na stanowisko dyrek-
tora Teatru Nowego ze sławą Teatru Dramatycznego w 
Wałbrzychu, którego prestiż artystyczny Pan zbudował. 
Stworzył tam Pan ideę teatru AMA ( Aktualny, Mądry, 
Atrakcyjny). Były też w Wałbrzychu za Pan dyrekcji spek-
takle, o których przez pewien czas mówiła cała teatralna 
Polska. Uznawany jest Pan za „ojca chrzestnego” dzisiej-
szych sław teatralnych, dramaturga Michała Walczaka, 
duetu pisarsko - reżyserskiego Demirski – Strzępka, czy 
reżyserów Jana Klaty, Mai Kleczewskiej…

- To już nie są teatralne dzieci, „ojciec chrzestny” zde-
cydowanie nie jest im już potrzebny /śmiech/. To twórcy 
dojrzali i artystycznie absolutnie nadzwyczajni. A wracając 
do meritum – tamten Wałbrzych i moje dokonania nie 
mają w Poznaniu żadnego znaczenia. Ustanowiłem włas-
ną zasadę zapominania. Całe doświadczenie przeszłości 
trzeba zostawić za sobą i w nowym miejscu „zresetować” 
umysł, by otwartym sercem wsłuchać się w głos widowni. 
Nowe miejsce i żyjący w nim ludzie decydują o obliczu 
dialogu, który trzeba rozpocząć. W Poznaniu mierzę się 
z publicznością, której krew w żyłach jest bliska mojej, 
to kompletnie inna relacja niż w Wałbrzychu. Tam, wraz 
z wymienionymi wcześniej twórcami, żyłem w kraju dla 
nas obcym, niemal egzotycznym i to determinowało 
nasze artystyczne wybory. A ponadto, jak mawiają spor-
towcy: liczy się tylko ten skok, który jest przed nami, co 
oznacza, że rozpamiętując swoje wspaniałe osiągnięcia, 
zapominamy o rozwoju.

- Realizuje się Pan przy każdym wyzwaniu od 
nowa?

- Tak. Zauważyłem, że moja teatralna droga jest drogą 
ciągłych ucieczek. W momencie, w którym jako reżyser 
osiągnąłem pierwszy sukces, dostałem tzw. „poważną 
nagrodę” z ministerstwa kultury, nadeszła przygoda z Wał-
brzychem i start kompletnie od nowa, droga w nieznane. 
Kiedy z kolei pokochałem Wałbrzych, a miasto ciepło 
odwzajemniło to uczucie, sam postanowiłem zakończyć 
ten stabilny związek. Szukam trudnych wyzwań, nie cierpię 
łatwizny. Wracając do analogii ze sportem - jak byłem 
chłopakiem i grałem z pasją w piłkę, najbardziej lubiłem 
stać w bramce słabszej drużyny. To było wyzwanie!

- Ucieka Pan przed kimś, czy przed czymś? A może 
ucieka Pan do czegoś?

- Trzeba uciekać przed rutyną. Doskonałe małżeństwo 
z Wałbrzychem po sześciu latach groziło właśnie rutyną. 
Stanąłem przed dylematem: odejść, czy zmienić cały 
zespół aktorski? Odszedłem.

- Ale namaścił Pan swego następcę.
- No tak. Przyglądałem się Sebastianowi Majewskiemu, 

który pracował na rzecz promocji naszego teatru. To czło-
wiek bardzo barwny, kreatywny, który samą obecnością 
stwarza niebanalną relację z otoczeniem. Byłem pewien, 
że pokaże zupełnie nową ścieżkę rozwoju, bardziej abs-
trakcyjny kierunek od tego, który ja proponowałem i 
na nowo zdefiniuje miejsce. Dziś wiemy, że Sebastian 
wspaniale przesunął wałbrzyszanom granice teatralnej 
wyobraźni. A przede mną nieoczekiwanie wyrosło nowe 
zadanie - zdefiniować teatralnie „mój” Poznań.

- Mówił Pan już kilka razy, że ważna jest to dla Pana 
lokalność. Więc rozumiem, że właśnie teraz rozmawiamy 
o kryteriach lokalności. Mógłby Pan zdefiniować różnice 
między lokalnością Wałbrzych a Poznania. Czy można 
mówić o różnej publiczności w tych dwóch teatrach?

- Wałbrzych, kiedy się tam znalazłem, na początku 
naszego nowego stulecia, był miejscem upadłym, za-
pomnianym; miejscem, w którym ludzie zostali ekono-
micznie upokorzeni przez nowy system. Duma, z którą 
mieszkańcy nosili w sercach górniczy rodowód, została 
straszliwie upodlona przez zamknięcie kopalń i wysoką 

stopę bezrobocia. Misja prowadzenia teatru była wtedy 
dość oczywista: udowodnić ludziom, że ich dramatyczna 
historia zasługuje przynajmniej na artystyczną wypowiedź, 
i że można z godnością przyjmować trudne wyroki losu. 
Wkrótce wałbrzyszanie zapełnili nie tylko widownię teatru, 
ale weszli też na scenę - choćby w spektaklach Kleczew-
skiej i Klaty. Wspólnie doświadczaliśmy, jak w upadku 
miasta, w całej jego przeszłości, tkwi niezwykła wartość, 
którą można wyprowadzić na zupełnie nową drogę. 

W Poznaniu - mieście sytym, mieszczańskim w dobrym 
znaczeniu tego słowa, kojarzącym się przede wszystkim z 
handlem i biznesem - ta droga teatralna jest trudniejsza, 
nieoczywista. Najważniejsza było dla mnie na początku 
pozyskanie wiedzy, co poza farsą przyciągnie ludzi do 
teatru, uwiedzie, zaprzyjaźni z nami. Ciekawiło mnie, na 
jaki rodzaj artystycznego ekscesu są gotowi uporządko-
wani poznaniacy. Tacy jak ja. Szukałem odpowiedzi w 
najrozmaitszych konwencjach, bo teatr opowiadający 
nawet najbardziej ambitne historie bez udziału widza 
- nie ma sensu. Cały czas staram się zresztą utrzymy-
wać bardzo zróżnicowany repertuar, sondować, że tak 
powiem, granice poznania w Poznaniu /śmiech/. Przez 
cztery sezony nie zanotowaliśmy spadku frekwencji, odpły-
wu widzów. A wielką satysfakcję sprawia to, że znacznie 
liczniej przychodzą do nas młodzi, dla których w mieście 
nie brakuje przecież kulturalnych fast-food’ów.

- Teatr Nowy kiedyś nosił imię Heleny Modrzejewskiej, 
dzisiaj ma imię Tadeusza Łomnickiego. To zapewne zo-
bowiązuje. Ostatnie próba Łomnickiego na tej scenie…i 
śmierć aktora.

- Złośliwcy mówią, że to bardzo specyficzna sytuacja 
- mieć patrona, który nigdy nie zagrał spektaklu w tym 
teatrze. Jak wiemy, Tadeusz Łomnicki zmarł na tydzień 
przed premierą Króla Leara, a było to jego jedyne twórcze 
spotkanie z Teatrem Nowym. Sam pracowałem wtedy 
nad promocją tego jakże świetnie zapowiadającego się, 
głośnego w Polsce przedstawienia. Na zlecenie dyrektora 
Korina, jako początkujący architekt, wyklejałem między 
innymi olbrzymie kolaże twarzy Tadeusza Łomnickiego, 
którego portretował podczas prób znakomity fotograf, też 
już nieżyjący Mariusz Stachowiak. Tragicznego wieczoru 
pracowałem w foyer teatru, byłem naocznym świadkiem 
tamtych zdarzeń. Potem widziałem jak głęboko w akto-
rach ugrzęzła nie wyrzucona energia - gotowego i nigdy 
nie zagranego, choć tak długo oczekiwanego, spektaklu. 
Z tą swoistą „energią niespełnienia” zespół Nowego długo 
się borykał. Obejmując po niemal dwudziestu latach od 
tamtej tragedii dyrekcję, stanąłem przed dylematem, czy 
mit trwającego w aktorach spektaklu kultywować, czy 
złożyć do lamusa. Postanowiłem to sprawdzić w pierwszej 
realizacji -      Peepshow George’a Taboriego. Zaczęliśmy 
spektakl od rekonstrukcji sytuacji z 1992 roku - śmiertelne-
go upadku Tadeusza Łomnickiego w kulisach. Dokładnie 
te same aktorki, które grały córki Leara, pokazywały jak 
biegały po scenie, w jaki sposób wołały lekarza, wzywały 
karetkę pogotowia. „Odczarowaliśmy” tamto zdarzenie, 
by przestało ciążyć w podświadomości aktorów jak niewi-
dzialne brzemię. Wkrótce, po dwudziestu czterech latach, 
wystawimy Leara w inscenizacji Jędrzeja Piaskowskiego, 
nieomal debiutanta. Premiera 9 kwietnia.

- Repertuar Teatru Nowego jest bardzo różnorodny, 
trudno określić go jednym słowem np. eklektyczny czy 
popularny dla masowego odbiorcy. Łączy Pan czasami 
repertuarowo ogień z wodą

- Mamy tylko dwa publiczne teatry dramatyczne w Po-
znaniu. To - jak na milionową prawie metropolię - niewiele. 
Musimy dysponować ofertą, która przyciągnie każdego 
widza. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której prowadzę 
teatr jednorodny, realizując wyłącznie potrzeby własnego 
gustu. Oczywiście moja „obsesja lokalności” znajduje speł-
nienie w odwoływaniu się do historycznych i bieżących 
spraw poznańskich, które trzeba opowiedzieć ze sceny. 
Remigiusz Brzyk z Tomaszem Śpiewakiem podjęli więc te-
mat Czerwca’56, Jerzy Satanowski zrealizował śpiewogrę 
o Stanisławie Barańczaku, a Marcin Wierzchowski i Roman 
Pawłowski - dokumentalny cykl „Jeżyce Story. Posłuchaj 
miasta!”. Niedawno zaprosiłem też do stałej współpracy 
Teatr BOTO z Sopotu, który w spektaklu „Po co psuć i tak 
już złą atmosferę” podjął temat bardzo drażliwy - opo-
wiedział o sprawie dyrygenta Kroloppa i molestowaniu 
chłopców w poznańskim chórze. Uwrażliwianie widzów 

na „sprawy własnego podwórka” to najlepsza baza do 
żywego dialogu.

- Wielka literatura, znakomite nazwiska z klasyki, dra-
mat fekalny, ale i współczesność, choćby Masłowska 
– wszystko jest na scenie Teatru Nowego. Czy widz się 
w tym nie gubi?

- Staramy się obudowywać repertuar bardzo precy-
zyjnie wyznaczoną ścieżką edukacyjną. Dział Edukacji, 
który stworzyłem w teatrze od zera, organizuje spotkania, 
warsztaty, rozmowy z widzami przed i po premierach. 
Wydajemy nawet materiały dydaktyczne dla nauczycieli. 
To kluczowe elementy dialogu.

- Dramaturg do dyspozycji – to coś nowego w Teatrze 
Nowym w Poznaniu.

- Tak, „Dramaturg do dyspozycji”, czyli linia telefo-
niczna dla wszystkich zainteresowanych - to jedna z idei 
Michała Pabiana, który od tego sezonu jest nową po-
stacią w naszym teatrze. Nadszedł czas, by pożegnać 
tradycyjnego, poczciwego „kierownika literackiego” i 
powitać miłościwie nam panującego w polskim teatrze 
„dramaturga”. To nie fanaberia, nie pusta zmiana nomen-
klatury, ale konkretne obowiązki wynikające z potrzeb. 
Coraz częściej bowiem na scenę trafiają niezwykle od-
ważne interpretacje klasycznych dramatów, nie mówiąc o 
adaptacjach prozy. Ich autorami są coraz młodsi twórcy, 
z którymi - szczerze mówiąc - nie zawsze potrafię znaleźć 
wspólny język. Cóż, to naturalna kolej rzeczy, że z mojej 
perspektywy (już prawie pięćdziesięciu lat żywota) coraz 
mniej wyraziście widać horyzont przemyśleń teatralnej 
młodzieży… A ona przecież najlepiej komunikuje się z 
rówieśnikami na widowni. Dramaturg Michał ma dwa-
dzieścia parę lat i bardzo mi pomaga w tej - nazwijmy 
to tak - „kuracji odmładzającej”. 

- W teatrze odbywa się też konkurs Dialogujące Eks-
plikacje. Na czym one polegają?

- To konkurs, który ma wyłowić talenty. „Dialogujące 
Eksplikacje” skierowane są do tych młodych reżyserów, 
którzy już skończyli studia i trudno im się przebić na dość 
wąskim rynku teatralnym. Analogiczną ofertę, tzw. „Scenę 
Debiutów”, kierujemy do studentów ostatnich lat reży-
serii. Dzięki obu inicjatywom młodzi twórcy mają szansę 
zrealizowania i pokazania na naszej scenie swoich war-
sztatowych etiud, by przynajmniej jedna z nich została 
wybrana do repertuaru. W ubiegłym roku było to Versus 
Rodrigo Garcii w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego, tego 
samego który teraz - po udanym debiucie - realizuje 
Króla Leara na naszej Dużej Scenie. Jędrzej Piaskowski 
został zresztą ubiegłorocznym laureatem Forum Młodego 
Teatru w Krakowie, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. W 
czasach, kiedy własny „PR” (Public Relations) ma często 
większe znaczenie niż talent i zawodowe umiejętności, 
nasza oferta skierowana do młodych pomaga im ujawnić 
potencjał i umacnia wiarę w siebie.

- W konkurencji, czyli w Teatrze Polskim ma Pan duet 
Kowalski - Nowak. Czy nie obawia się Pan, że ten duet, 
który pojawił w otoczce lekkiego skandalu, odbiorze 
Teatrowi Nowemu widzów?

- W dużej aglomeracji dwa teatry nie mogą zabierać 
sobie widzów, mogą natomiast wzajemnie napędzać 
teatralną koniunkturę. Moja zazdrość co najwyżej dotyczy 
tej cudownej językowej zgodności, że Teatrem Polskim 
rządzą teraz Kowalski i Nowak /śmiech/. To brzmi nad-
zwyczaj dobrze, prawda? Poważnie mówiąc, wiem, że 
będziemy tak kształtować repertuar naszych teatrów, by 
- wracając do terminologii sportowej - w zdrowej kon-
kurencji podnosić poznańskim widzom poprzeczkę. Na 
pewno nie zabraknie nam woli angażowania teatru w 
bieżące sprawy i otwartości na nowe formy wypowiedzi. 
To dobre założenie na kilka najbliższych lat dobrego i 
szlachetnego sąsiedztwa. 

- Życzę wspaniałego współdziałania i dziękuję za 
rozmowę.

ALINA KIETRYS

Najważniejszy 
jest dialog…
Z dyrektorem Teatru Nowego w Poznaniu, reżyserem 
Piotrem Kruszczyńskim rozmawia Alina Kietrys

Autor: Bartłomiej Sowa
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Na mojej twarzy odkładają się godziny

tylko mi nie patrz na ręce
(drżą coraz bardziej w moim wieku)
już lepiej patrz mi w duszę (bo jej nie widać)
tylko mi nie patrz w twarz
ona jest pergaminem duszy
(nawet gdy gruboskórna)
po prostu nie patrz na mnie wcale
odwróć się jak następna godzina
odwraca od tej co była przed nią
nie powstrzymasz gasnącego życia
wbrew radościom które budzisz w sobie
zatrzymując co jest nie do zatrzymania

Stary poeta i mróz

na kartoflisku
pozostałości byliny
i ziemniaczane
zgniłki

późna jesień
pierwszy mróz
zwarzył
opadające liście

szarak lękliwie
nastawia uszu
czujnie
stając dęba

stary poeta
chuchając na szybę
szuka pozaokiennego
natchnienia

ale oczy
już nie te
została mu tylko
pamięć

też nadwątlona
pierwszym mrozem
jak te byliny
i liście

Żeglując pośród mgieł

umieszczeni przez los w drobnej łupinie
mali tuwimowscy Maluśkiewicze
trwożnie i bezsilnie rozglądamy się dokoła

przerasta nas wszystko co niewidzialne
co ledwie przeczuwa kołaczące serce
gdy myśli szukają bezpiecznego lądu

niedostrzegalnego już pośród mgieł
gdy świat zdaje się nie mieć żadnej strony
chociaż kompasy usilnie ją wskazują

wszystkie życiodajne rzeki odpłynęły do morza
krew odpływa z dłoni zaciśniętych na sterze
przez mgłę już prześwituje piracka flaga śmierci

Węgielne skrzydło nocy

śnił mi się sen niczym ostatni sen życia
a w nim węgielne skrzydło nocy

twarde skrzydło niemego anioła
poczernione sadzą ludzkich grzechów

dla których siedem grzechów głównych
okazało się listą nazbyt krótką

módlmy się więc o przebaczenie
zanim przytuli nas węgielne skrzydło nocy

Andrzej Wołosewicz
Moje szorstkie ręce

moje ręce coraz bardziej szorstkie
ich popękana i sucha skóra
nie wyczuwa już delikatności świata

straciłem też jasność widzenia
patrzę na świat przez bardzo mocne
z roku na rok mocniejsze okulary

litery pism urzędowych i literatury
rozmazują się w taki sam sposób
zacierając różnice między gatunkami

nie wiem dlaczego te okulary
łatwiej wychwytują każdy grymas
niż uśmiech spotkanej twarzy

może dlatego moje szorstkie ręce
coraz częściej je zdejmują
by ocalić co w nas ludzkie

Miej swojego merlina

już chyba nie pamiętasz
jak miał na imię stary człowiek
w opowiadaniu Hemingwaya

jak nie pamiętasz imion
wielu bohaterów
dziecięcej wyobraźni

zrobiłeś się bardziej stary
niż stary człowiek i może
nie pamiętasz i złych rzeczy

które niestety wydarzały się 
nie na kartach chcianych
i niechcianych lektur

ale w tym co pochopnie
chyba zbyt pochopnie
nazywamy życiem

gdy ono prawdziwiej jest
najprawdziwiej jest tylko
ciągłym umieraniem

na końcu którego ktoś zapyta
o – zdawałoby się że –
jakąś zwykłą rybę

obyś mógł wtedy powiedzieć
że ją miałeś, możesz nie mieć
wielu rzeczy w życiu

ale miej swojego merlina

Najważniejsze masz w życiu za darmo

idę przez prywatny cmentarz
gdzie każdy nagrobek
jest otwartą księgą

zatrzymuję się przy Mamie
którą czyta mi się najtrudniej
bo coraz częściej i bez końca

obok Krzyś Tomasiak
z którym - choć zmarł dużo wcześniej -
zdążyliśmy zjeść beczkę soli

jak ze Zbyszkiem Jerzyną
wypić morze literatury
litera po literze

Wojtek Herman leży nieco dalej
i – słyszę – rozmawia bez końca
o muzyce i niemieckim stołowym winie

wreszcie facet z Mad Maxa
umierający na kanapie
przy dźwiękach piosenki o tym

że wszystko co najważniejsze
masz w życiu za darmo:
wiatr śpiew ptaków miłość R
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Mistrzów świata uprasza się o zachowanie spokoju…

Fascynująca kobieta. Wygłodniała artystka. Reżyserka 
kompletna. Konkretny, męski wręcz umysł.Kobieca próż-

ność i urok. Zdecydowana i wrażliwa inteligencja. Bezkom-
promisowa kobieca wariacja. Krucha empatia podążająca 
własną ścieżką.       

Tytan pracy. 
W autorskich spektaklach zajmuje się każdą war-

stwą realizatorską. Pisze scenariusz, projektuje sce-
nografię, kostiumy i makijaż. Reżyseruje. Czuwa nad 
światłem i oprawą plastyczną materiałów do pro-
mocji, a od kompozytorów wymaga pisania muzyki 
absolutnie spójnej z wizją całości. Jest twórcą niemal 
samowystarczalnym. Nie jest jednak typem samot-
nika: towarzyska, lubi pracę z ludźmi i wśród ludzi. 
Zaraża energią. Wrażliwa humanistka wyczulona na 
emocje. Doskonale rozpoznaje typy osobowości i wie 
jak rozmawiać, aby nie zranić lub nie zawstydzić. 
Umie słuchać głosów krytyki. Bierze pod uwagę opinie 
najbliższych współpracowników, ale ostatnie zdanie 
należy bezsprzecznie do niej. Musi czuć, że ma kon-
trolę. Potrafi zanurzać się w pracy bez opamiętania i 
tkwić w niej dniami i nocami. Dla teatru zostawia za 

sobą całą prozaiczną rzeczywistość. Aktorzy wcho-
dzą w jej spektakle ze świadomością, że tej pracy 
należy oddać się bezgranicznie i z pełnym zaanga-
żowaniem. Tak intensywny tryb prób, współtworzenie 
i przebywanie ze sobą zbliża ludzi. Pomiędzy aktorami 
i realizatorami w naturalny sposób nawiązują się przy-
jaźnie, bliskie relacje. Potem ciężko jest się rozstać. Po 
premierze zostaje rodzaj pustki i dojmująca tęsknota 
za tym specyficznym przepływem energii.

 - Na ogół po zakończeniu pracy nad spektaklem 
radzimy sobie bardzo marnie – mówi Duda-Gracz. – To 
jest rozpaczliwe. Nienawidzę tego momentu. Zawsze 
staram się, żeby popremierówka była radosna, do 
spodu i z taką euforią, żeby człowiek następnego dnia 
był ciężko chory. Żeby bolała głowa, a nie dusza. 

Zawsze ma konkretną wizję spektaklu. Zaczyna 
poszukiwania tekstu lub tematu na scenę, gdy ma 
powód do opowiedzenia jakiejś historii. W swoich sztu-
kach zazwyczaj snuje opowieść emocjonalnie, bo 
czerpie z własnej emocjonalności, z własnych przeżyć 
i z momentu życia, w którym aktualnie się znajduje. 
Jest jedną z tych artystek, które nie potrafią tworzyć 
bez powodu, bo zawsze najważniejszy jest temat lub 
sprawa, które ją frapują. Wszystko bierze się z niej. Nie 
chodzi tu jednak o catharsis czy uzdrowienie. 

 – Nie wierzę w psychoterapię przez teatr i nie 
wyobrażam sobie tworzenia sztuki na zamówienie 
– mówi. Przychodzi z gotowym przedstawieniem w 
głowie i zderza je z ludźmi. Na pierwszej próbie infor-
muje o czym i po co robi spektakl, i jaki będzie jego 
przewodni temat. Gdy sięga na przykład po Makbeta 
to nie chce zrobić sztuki o Makbecie, ale o dramacie 
bezpłodności. W rozmowach z aktorami i realizatorami 
szczegółowo tłumaczy dlaczego akurat ten temat ją 
interesuje. Opowiada o powodach, dla których chce 
przekazać tę historię w taki sposób. W jej spektaklach 
są sceny, które nie zmieniły się od pierwszej próby. Są 
też takie, które dopisała w ostatnim momencie. 

Jej aktorzy. Jej metody.
Dla niej aktor jest partnerem w robocie. Do pew-

nego momentu oczywiście. Aktorzy dążą do celu 
obranego przez nią. Nawet jeśli improwizują i wy-
puszcza ich swobodnie, to w konkretnym kierunku.       
Improwizacje aktorskie są bardzo ważnym elementem 
pracy Dudy-Gracz. Pozwalają swobodnie kształtować 

rolę i stopniowo budują postać. Aktorzy 
powoli odkrywają wrażliwość, emocjo-
nalność, umysłowość, sposób myślenia, 
zdarzenia, relacje. Improwizują na za-
dany przez Agatę temat i rozmawiają o 
tym. Potem piszą monologi wewnętrzne, 
które z czasem tworzą rodzaj pamiętnika 
postaci. W późniejszym etapie budowa-

nia roli improwizacje służą rozkładaniu relacji i napięć, 
które istnieją poza słowami bezpośrednio zapisanymi 
w tekście. 

Gdy aktorzy mają zagrać niezbyt udane małżeń-
stwo, muszą wiedzieć dlaczego pomiędzy tą kobietą 
i tym mężczyzną występują pewne napięcia. Muszą 
ustalić z jakich kolorów jest to utkane. Określenie, że w 
związku są tarcia nic kompletnie nie oznacza. Tarcia 
mają miliard odmian. Gdy rozpoczynają pracę nad 
konkretnymi scenami, każda postać jest już nałado-
wana znaczeniami i życiem wewnętrznym wykreo-
wanym poprzez improwizacje. Nazwanie konkretnej 
sceny to dowiadywanie się czym dokładnie jest ten 
kawałek tekstu. Na początku aktor mówi własnymi 
słowami. Gra tak jak czuje na tym etapie rozwoju 
postaci. Reżyserka nie narzuca żadnych konkretnych 
zachowań. Daje aktorom przestrzeń i pewien rodzaj 
wolności interpretacyjnej. Stara się opowiedzieć co 
jest dookoła, opisuje okoliczności. Aktor wie jaki ma 
temat, podąża za postacią i myśli jak postąpiłaby 
postać w tym momencie. To co robi, nie musi być 
interesujące czy efektowne. Duda-Gracz ogląda i 
sprawdza etap, na którym jest aktor. 

 - Nie mogę sobie pozwolić na wartościowanie i 
nie wyobrażam sobie oceniania – mówi. -Każdy błąd 
aktora jest moim błędem. Mogę w głębi pomyśleć 
- Jezus Maria jaki głąb... ALE MÓJ. Ja go wybra-
łam. Nie ma chyba nic gorszego, niż odciąć się od 
własnych aktorów. To jakby odciąć się od dziecka 
- przyznaje.

Każdy aktor dostaje od reżyserki list i ma napisaną 
dla siebie rolę, a ściślej rolę napisaną „pod siebie”. 
Jako aktorka rozumiem jak ogromne znaczenie ma 
taki list i jak wpływa na kreowanie postaci. Te pierwsze 
słowa na papierze są punktem wyjścia do zbudo-
wania roli. Tworzy się wspólna baza. Aktor nie musi 
już budować roli w sposób ogólny. Ma szansę lepić 
postać na określonej przez Dudę-Gracz podstawie. 
Gdy budują formę ciała, musi wiedzieć jak ta postać 
wygląda. Musi uruchomić intuicję. Reżyserka pyta ak-
tora, co jest dla niego ważne np. czy dziedziczenie, 
czyli to co postać odziedziczyła po rodzicach, czy 
też to na co się napatrzyła. Rzeczy wrodzone czy 
nabyte? I to jest jedno z tysięcy możliwych pytań, 
które stawia aktorom. Powiedzmy, że ktoś mówi dzie-
dziczenie. Stawia kolejne pytania. Kto był ważniejszy 
dla postaci, matka czy ojciec? Ojciec. Jaką pracę wy-
konywał ojciec? Ojciec był rolnikiem. Miał duże pole 
czy małe? Duże. Był zapracowany? Tak, bardzo. Miał 
pomoc? Nie, wszystko robił sam. W tym momencie 
aktor musi sobie wyobrazić jak wyglądał ten konkretny 
ojciec, jak gospodarował ciałem, jak silny musiał być 
ten człowiek, a w związku z tym co dziedziczy ciało 
postaci. Przychodzi refleksja o oszczędzaniu energii. 
Nikt, kto ciężko pracuje fizycznie nie będzie machał 
rękami, ponieważ byłoby to marnowanie cennych 
sił. Drążą dalej. Która ręka służyła ojcu do bicia, a 
która do głaskania? Która do błogosławieństwa, a 
która do łamania chleba? W efekcie, która z rąk jest 
ważniejsza dla postaci? Gdzie w fizjonomii postaci 
mieszka strach, a gdzie usytuowała się odwaga? 
W którym miejscu wyobraża sobie mieszkanie Pana 
Boga? Gdzie mieszka diabeł? Odpowiedzi na te py-
tania zaczynają konstruować ciało aktora. Wszystkie 
pytania są ukierunkowane. Duda-Gracz nie potrafi 
nakazywać. Jeżeli chce, żeby postać się garbiła, to 
jej aktor musi sam do tego dojść. Wtedy wejdzie w 
rolę organicznie i nic nie będzie sztuczne, udawane 

czy nieprawdziwe. Każdego traktuje nadzwyczaj in-
dywidualnie i czerpie bezpośrednio z jego fizyczności 
i psychiki. Buduje postać na konkretnym człowieku. 
Dlatego, gdy robi zastępstwa czy podwójne obsady, 
to zawsze osoby te są nowymi wariantami interpretacji 
postaci a nie powieleniem tych samych zadań przez 
dwóch kompletnie różnych aktorów. 

 - Aktor musi czuć się niezastąpiony. Bo jest nie-
zastąpiony – mówi. 

Zaskoczył mnie ogromny szacunek, jakim darzy 
każdego ze współpracowników. Z jednej strony silna 
osobowość i autorytet, determinacja w przekazywa-
niu własnej wizji, a z drugiej niespotykane wyczulenie 
na potrzeby i punkt widzenia aktorów. Jest reżyser-
ką, która oczekuje absolutnej otwartości i zaufania. 
Sama otwiera się przed zespołem aktorskim aż do 
momentu, w którym czuje się totalnie… bezbronna. 
Oddaje sztuce całą siebie. Wszystkie przemyślenia, 
traumy, zamyślenia, uniesienia serca i cierpienia lo-
kuje w swojej twórczości. Jest kobieco bezgranicznie 
ufna. W każdy projekt wstępuje z wielką nadzieją, 
entuzjazmem i dziecięcym wręcz zapałem. Tego sa-
mego oczekuje od współpracowników. To właśnie 
ta otwartość i zaufanie pozwalają tworzyć niezwykłe 
światy artystyczne. Światy, w których brutalny realizm 
miesza się z motywami baśniowymi.

Na próbach do Kumernis , na które za zgodą 
aktorów mogłam przychodzić jako obserwator, 
widziałam jak pracuje. Intensywne relacje między 
postaciami były wyraźnie zarysowane, każdy miał 
świadomość, kim dokładnie jest jego bohater i 
jak postąpiłby w danej sytuacji. Duda-Gracz wraz 
z aktorami kreuje całe wszechświaty. Aktor na 
scenie nie może grać sobą i własną prywatnością. 
Powinien myśleć, poruszać się, mówić, a nawet 
czuć wyłącznie postacią. W efekcie widz może 
obserwować bezbłędną machinę. 

Ile z tych wszechświatów jest w stanie odczytać 
i rozszyfrować publiczność? To jest jak z patrzeniem 
na księżyc. Wiemy, że tam jest druga strona. Nie jest 
to płaski opłatek, tylko przestrzenna bryła z czymś 
w środku. Jeśli aktorzy wiedzą, co się wydarzyło 
wcześniej i pomiędzy, jak do tego doszło i dlacze-
go postaci są w konkretnej sytuacji i wszystko jest 
logicznie poskładane to głębia, kontekst i podtekst 
są wyczuwane przez publiczność, choć może czasami       
nieuświadomione. 

Część widzów „wchodzi” w atmosferę spektaklu, 
angażuje się, wzrusza i przeżywa, a część obśmiewa 
cierpienie i broni się przed emocjami. Niektórzy ludzie 
nie odczuwają potrzeby analizowania nieszczęść, a 
dystansują się lub bronią poprzez śmiech – uważa 
Agata Duda - Gracz. I powtarza, że widz przychodzi 
po coś. Kiedy tego nie dostaje, odrzuca przedsta-
wienie. 

Emocje i prawda aktora       
Tworzenie spektakli opartych na skrajnych emo-

cjach jest bardzo intymne. Aktorzy muszą mieć pełen 
komfort. Powinni się czuć bezpieczni i pewni, że nikt 
ich nie wyśmieje ani nie oceni. Jedyną okolicznością, 
w której Duda-Gracz atakuje jest lenistwo. Nie toleruje, 
gdy aktor zachowuje się jak gwiazda i wymaga od 
partnerów na scenie, aby grali na niego, pod niego i 
dla niego. W teatrze bycie gwiazdą jest pejoratywne. 
Nie wchodzi się specjalnie w światła ramp, ani nie 
poprawia innych na scenie. Najważniejszy jest partner. 
To podstawowe założenie jej teatru.

 - Nie liczę się ja. Liczysz się Ty - mówi.- To jest 
jedyna zasada nie do złamania. – podkreśla. Gdy 
ktoś się nie zastosuje, natychmiast widać to na sce-
nie i jest to zawsze marność. Dla Dudy-Gracz niezro-
zumiałe jest też czysto ambicjonalne podejście do 
sztuki. Liczenie, który z aktorów ma więcej tekstu lub 
kto ma piosenkę. To nie powinno mieć znaczenia. 
Kompletna abstrakcja. Ona jednak jest wyrozumiała 
i stara się tego nie napiętnować, ale wyciągać na 
wierzch i uświadamiać. W szkole w Krakowie mieli 
takie powiedzenie : „Mistrzów świata uprasza się o 
zachowanie spokoju”. 

- Nawet jeśli ktoś robi cudowne rzeczy na sce-
nie, prawdziwie i fantastycznie, a ja wyczuję tylko 
zapach „mistrzostwa świata”, to nie spotkamy się w 
pracy – mówi.

Sprawy warsztatowe są dla niej bardzo ważne, 
jednak woli pracować ze słabszym pracowitym ak-
torem niż z leniwą gwiazdą.       Kocha pracować z 
ludźmi, którzy żyją teatrem i są pasjonatami. Z pasją 
można o wiele więcej zrobić niż z samym talentem. 

Jest reżyserką bezkompromisową i bardzo krytycz-
nie podchodzi do tego co robi. 

 - Nie ma złych aktorów, są tylko źli reżyserzy. 

Katarzyna Kurdej

O teatrze 
Agaty Dudy – Gracz
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Albo źle obsadzili, albo źle poprowadzili. Nie ma innej 
możliwości. – podsumowuje. 

Tlen dla aktora
Na próbach byłam świadkiem jej rozmów z akto-

rami. Duda-Gracz potrafi uważnie słuchać. Jest deli-
katna, sprawiedliwa. Rozmawia tak, aby nie krzywdzić. 
Wypracowała jedyną w swoim rodzaju metodę pracy 
z aktorem zwaną „tlenem”. Aktorzy siedzą blisko siebie, 
trzymają się za ręce i wspólnie oddychają przez usta. 
Patrzą sobie w oczy. W tym czasie ona opowiada 
im o emocjonalności danej sceny. Uświadamia sta-
ny psychiczne i relacje między postaciami. Oddech 
przez usta w naturalny sposób staje się coraz bar-
dziej intensywny, przechodzi w dyszenie, krzyk, jęk, ryk, 
śmiech, płacz. Aktorzy czysto biologicznie wchodzą 
w konkretne stany. Potem opowiadają o odczuciach 
i wrażeniach, które towarzyszyły im podczas tlenu . 
Czasem sugestywnie, czasem abstrakcyjnie, czasem 
realistycznie. Bez oceniania. Szukają stanów. 

Jak pokazać dwie osoby fizycznie kochające się 
na scenie? Albo zrobi się to znakiem albo trzeba 
markować. Jak uzyskać prawdę? Czy wystarczy, że 
pan się kładzie na pani? Aktorzy muszą to wiedzieć. 
Muszą znać uczucia i sposób reagowania ich postaci. 
Ta świadomość daje im swobodę grania. Temu służy 
owo przetlenienie organizmu z wpuszczeniem określo-
nego tematu, intencji, stanu i określonych okoliczności.       
Duda-Gracz zwraca szczególną uwagę:

-To nie są żadne czary mary. To jest po prostu 
sterowanie tlenem w organizmie. 

Zauważyłam na próbach, że nad nikim się nie 
pastwi, na nikogo nie wrzeszczy i nie upokarza w ro-
bocie. Ona chętnie chwali, pracuje przez pozytyw. 
Gdy coś jest nie tak, zawsze podkreśla, że to jej błąd 
reżyserski, nie aktorski. Uczciwie przyznaje, że czegoś 
nie wie lub nie rozumie. Otwarcie przyznaje się do 
błędów. Niczego nie udaje i dlatego szybko zyskuje 
zaufanie aktorów. Mówi, że w każdym teatrze do któ-
rego przyjeżdża ma dom. Tak jakby zawsze czekała 
na nią rodzina. Z wieloma aktorami jest w wielkiej 
zażyłości. To niezwykła reżyserka. Mam wrażenie, że 
jest w stanie wykuć nowe narzędzia do absolutnie 
każdej pracy i z każdym człowiekiem. Wykuwa je pod 
aktora i umie trafnie ocenić kto jakiego prowadzenia 
potrzebuje. Z każdego aktora wyciąga to co najlepsze 
i najprawdziwsze, ponieważ kształtuje rolę według 
możliwości i warunków fizycznych i psychicznych. 
Aktor gra w zgodzie z własnym ciałem. Wymyśliła 
taką ilość warsztatowych ćwiczeń dla aktorów, że 
mogłaby wydać książkę. Wypracowanie autorskich 
metod aktorskich kosztowało masę pracy i czasu, a 
efekty są niezwykłe. Aktorzy, którzy mieli szansę z nią 
pracować przyznają, że ta praca bardzo rozwija. Po 
„przecioraniu i wyżęciu” przez Agatę zaczynają grać 
lepiej także w innych spektaklach. Są wyposażeni w 
nowe narzędzia pracy. Zyskują świadomość własnych 
warunków aktorskich i drogi jaką należy wykonać, aby 
dobrze wykreować postać.       

Spektakle.
Niebawem w Teatrze Kochanowskiego w Opolu       

Agata Duda-Gracz będzie realizowała projekt inspi-
rowany bajkami. O wszystkich naszych narodowych 
grzechach codziennych, źle pojętym humanitaryzmie, 
nietolerancji, o naszym stosunku do ludzi niepełno-
sprawnych. Ma zamiar też poruszyć trudny temat 
wiary i kościoła. 

- Kościół to ludzie. Jest tam cała masa ludzi fanta-
stycznych, prawdziwie wierzących sług bożych i ludzi 
oddanych. W żaden sposób nie chcę ich atakować. 
To jest kwestia ataku na zjawiska. Na podsycanie nie-
nawiści, na ksenofobię, na hipokryzję.

Żałuję, że Agata nie czuje potrzeby napisania ko-
medii. Ma niezwykły dar do pisania dialogów kome-
diowych. Jej sztuki jednak ukazują głównie cierpienie i 
uwydatniają ludzkie słabości. Kumernis, czyli o tym jak 
świętej panience broda rosła w Teatrze Muzycznym w 
Gdyni to spektakl misterium. Publiczność od wejścia na 
widownię zostaje wprowadzona w mistyczno-mroczny 
świat. Surowa scenografia, ciepłe światło, muzyka 
napisana na ludzkie głosy a capella. Misterium narzu-
ca pobożne skupienie, ale spektakl łamie narzuconą 
świętość i na oczach widzów staje się swoistą żywą 
profanacją. Świetnie skonstruowany scenariusz ukazu-
je skomplikowane losy ludzkie, obnaża okrucieństwo. 
Trudno się zdecydować czy żal nam tych ludzi czy ich 
potępiamy, chcemy z nimi zostać czy wolimy uciec 
jak najdalej, aby nie ujrzeć w nich własnego odbicia. 
Obrzydliwość i zło mieszają się z litością i niespełnie-
niem. Doświadczamy Boga i Antyboga. Teatr zdaje 
się być prawdziwszy od życia. Rzadko zdarza się, aby 
widz mógł oglądać tak gigantyczną emocjonalność 
zamkniętą w jednym przedstawieniu. Nie jest to musi-
cal ani spektakl dramatyczny. Duda-Gracz stworzyła 
indywidualny i niepowtarzalny rodzaj teatru. Intuicyjno 
– emocjonalny. Realistyczno – baśniowy. 

Głośno było kiedyś o jej przedstawieniu „Każdy 
musi kiedyś umrzeć Porcelanko, czyli rzecz o woj-
nie trojańskiej” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie. To było jedno z jej najlepszych i najo-
dważniejszych warsztatowo przedstawień. Opowia-
da o zdarzeniach pod murami Troi i o ludziach po 
dwóch stronach murów. Historia trwa nadal, choć 
po jednej stronie zostało siedem osób, a po drugiej 
dwanaście. Spektakl był osadzony w realiach mitów. 
Przedstawienie trwało dwie godziny i było naprawdę 
śmieszne. Nagle pod koniec następowało drastyczne 
złamanie. Scena gwałtu na stole, w której Odyseusz 
gwałcił Eneasza, była totalną masakrą i szokiem dla 
widza. Sztuka szybko zeszła z afisza. Spektakl wygrał 
Festiwal Szekspirowski pomimo tego, że z Szekspira 
padało tam dosłownie jedno zdanie. 

Rodzina.
Agata Duda-Gracz ma świadomość różnych 

ocen wystawianych dokonaniom ojca. Nie obraża 
się, gdy ktoś prowokacyjnie stwierdza, że robi coś tak 
samo źle i tandetnie jak on. Przeczytałam w jednym 
z wywiadów, że jej tata kiedyś powiedział „sztuka 
to zazdrosna dziwka, która ma zwyczaj wykańcza-
nia konkurencji”. Agata uważa, że aby coś się stało 
dziwką trzeba na to pozwolić. Ona na to nie zezwala. 
Miała wspaniałe dzieciństwo i pewnie dzięki rodzicom 
ma „niezłamywalne zasady” - jak mówi. Ona sama 
jest zwyczajnie dobrym człowiekiem o ogromnej wy-
obraźni i umiejętności widzenia drugiego człowieka. 
Równocześnie jest wobec siebie bardzo krytyczna, 
podobnie jak wobec otaczającego świata. Nie ma 
złudzeń na własny temat.

Agata Duda-Gracz jest także mamą. Ma dziesię-
cioletniego syna, któremu stara się poświęcać całą 
siebie. On jest dla niej najważniejszy. Jej kalendarz jest 
uporządkowany. Pracuje metodą tydzień na tydzień. 
Tydzień w domu, tydzień w teatrze. Przy Stasiu jest peł-
noetatową i oddaną mamą. Dwa miesiące wakacji 
przeznacza wyłącznie dla niego. Kiedy jest poza domem 
jedynie on ma prawo do „prywatnego” telefonu do niej. 
Wszystkich innych odcina chwilowo od siebie, nawet 
przyjaciół, bo praca totalnie ją pochłania. Ale dziecko 
to co innego. Gdy mówi o nim jej twarz łagodnieje i 
promienieje uśmiechem. Głos spowalnia i zawiesza się. 
On jest priorytetem i najważniejszym z jej światów. 

- Mam wrażenie, że im dalej w las, tym ciężej jest 
mnie, a nie jemu. Ja czuję żal. Nie usłyszałam jak pierw-
szy raz powiedział mama. Nie było mnie wtedy. Nie 
zobaczyłam pierwszego ząbka. Umyka coś ważnego 
i wiesz, że to jest nie do nadrobienia. Że coś sobie 
sama odebrałaś. 

Finał
Przede wszystkim chce robić teatr dla ludzi. Nie 

ma poczucia, że posiada monopol na rację czy na 
prawdę. Poprzez spektakle Agata Duda-Gracz wyraża 
własne zdanie z absolutną otwartością i odpowiedzial-
nością. Liczy się z tym, że ktoś nie zgodzi się na taką 
formę wypowiedzi, wyjdzie z jej spektaklu trzaskając 
drzwiami, nie podzieli jej światopoglądu. Ale teatr nie 
powinien mówić jak żyć albo czego nie robić.

 - Teatr zawsze powinien być głosem w dyskusji. 
Wszystko pomiędzy ludźmi rodzi się w dialogu, a teatr 
jest szansą na ten dialog - dodaje.

KATARZYNA KURDEJ

Ryc. Joanna Michalska
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Sylwester Gołąb

Analiza

przechowuję
analizę rynku pracy bez pracy
bezdzietnie analizę zapaści demograficznej
Wysp Wielkanocnych mojej małej cichej Europy

analizę wiersza białego czarnego żółtego
który ze względu na poziom niknącej mgiełki
brak estetyki i piękna spotkał absolutny ostracyzm
zażenowanie napotkał kreskę marszczoną czoła
pod siwizną czupryny lub nawet głośny słowny
odruch bezwarunkowy a chuj idę myć samochód
ale mnie i tak

nie przekonuje analiza lotu i upadku
zagłady we wczesnym stadium rozwoju
przekonuje mnie
nora
kora
kokon
dziupla
konieczność powszechnej dostępności do
prochów i mięsa możliwość wypasu 
bydła owiec gdzie popadnie
możliwość cichego odejścia
możliwość zakładania ogrodów
sadzenia zagajników
rąbania drewna na opał zimowy

Depozyt 

do domu do depozytu
starczy starcza krzywizno śródstopia
podmuch wykręcił duszka
na stronę drugą

używam słowa duszek
na ducha trzeba zasłużyć zapracować wysolić
dorosnąć swoje wychodzić wyjeździć
przeżyć urodziny u Moskita

zmartwychwstać pod těšínským divadlem
przyjść na świat przez cesarskie lub
zupełnie zwyczajnie
oswoić zwierzęta regulować lub niszczyć
koryta regularnych rzek

zapisać się do partii
poślubić korporację stać się najemnikiem
przynajmniej najemcą lub wynajmującym
małą norkę z rybką w dzielnicy mieszkań socjalnych
obalić monarchię czcić bożki proszki
 
poprosić piwo
jakie
wszystko jedno
wszystko jedno jest domeną zmarłych
w kolejce

później złuszczyć ciało doszczętnie
kości obrócić w popiół
popielatym świtem
jeszcze przed wojnami niebiańskich kosynierów
oddać je ziemi na wieczyste użytkowanie

Przestroga

bazowanie akwarystyka seans koralowych pap
w krzywiznach smoły ciężkiego szkieletu szkorbut
 
nie budź nie przywołuj nie wymawiaj
nie mów o nim fałszywego świadectwa
choćby pozostawał jaskiniowym malowidłem
pniem powalonego drzewa asteroidą
pieśnią na bagnach modlitwą w samotni
choćby był

drogą pustą światełkiem nad horyzontem
źdźbłem polnym skalarem

nie czyń tego dla kobiet złota krochmalonych koszul
owacji jednoosobowej sali szpitalnej
nie czyń tego dla
szmaragdowej trumienki

Mieszkanie przy kasztanowej alei

jeśli życie jest teatrem, świat sceną a my najlepszymi aktorami,
to co jest prawdziwe?

odsłona pierwsza: tuż po

w ścianach cienka warstwa farby podłoga z surowych 
desek. ślady szczotki ryżowej. lśni do białości

mama krząta się po powrocie z popołudniowej zmiany
pudełko po zapałkach tuli w ręku. dmucha 
pod kuchenną  blachę odstawiając z rezygnacją 
imbryk z esencją

czasem w nocy widuje się ją opartą o parapet
zapatrzoną tępo w lodową konstelację

odsłona druga: szpilkowanie

naskórek staje się szorstki twarz napięta odsłania 
pęknięte tkanki. mama ciągle młoda trzydziestoletnia
wdowa wpina we włosy szpilki. buduje tamy 
struga szpady i dzidy. samotność potrzebuje broni 
  
śpimy w jednym pokoju wynajmując drugi uczniom 
technikum. wyjechali na ferie do swoich domów
przewieszony przez krzesło czarny sweter taty schnie 
obok pieca zaplątany w nabrzmiałe żyły skrzypiec
wędruje w świat szeptów i bajek których nigdy nie było

obejmuje nas ciepło bijące od świeczek na choince 
usypia czujność. kasztanowce zaglądają w okno
nie rozumiemy ich żółtych znaków ostrzegawczych

odsłona trzecia: jasne skaczące punkty  

z porannych łąk stacza się mgła. pola pegeeru nasze 
niczyje i praca przy truskawkach. wstaję z siostrami 
o czwartej rano żeby wybrać te największe w kobiałkach 
chociaż wiemy że system oszukuje na wadze

tymczasem przed blokiem zielona ławka zatrzymuje
jasne punkty mimo że słońce dociera tu powoli czasem
o zmroku. kasztany zrzucają z drzew ptaki albo zmarli

uczę się skakać ze spadochronem

odsłona czwarta: lęki 

w mieszkaniu przy kasztanowej alei nie ma miejsca 
na strach jedynie ciemność wsłuchuje się w blat stołu
z ciałem i plastrem z tyłu głowy : ojcze nasz któryś jest 
w niebie między zabitymi módl się za nami. ześlij świt
wtedy zamknę oczy nie bojąc się najbardziej drzwi  

nie ma strachu tylko zaprószone śniegiem łuski kasztanów

odsłona piąta: zaczyna się od usunięcia progów

rano przywieziono wózek inwalidzki. zostawia pręgi 
na wymalowanej podłodze. każdego ranka przypomina sobie
skarpetki w paski. mrówki drażnią w stopy których nie ma
obiad pachnie czarniną. brat wybiera z garnka skrzydełko 
z niego smak życia i deszcz. a przecież czyste jest niebo
gładkie i lśniące jak lico cichego zabójcy kiedy wisi
na metalowych pasach 

to jest właśnie ta chwila kiedy się wie gdzie naciąć
żeby bolało

odsłona szósta: zabawy nad Słudwią 

między szybą a parasolem kasztanowca czarno-biały 
ptak Wandy. śmierć siostro trzeba nazywać po imieniu
kości zamaczać w Słudwi a ona oddaje ciebie w kolorowych
spódnicach. nie ulegają szybkiemu rozpadowi

siedzimy na kocu. w pudełkach igły nici i skrawki materiału
zawsze mówiłam że boję się mokrej trawy która się składa
jak domek z tektury. drzwi z niebieskich szkiełek w oknie zasłonka
zaczarowane obłoki. w dole ruchoma rzeka 

a jednak słońce było po naszej stronie brzegu
rozkładało skrzydła z pierza
 
odsłona siódma: sacrum 

bezsenność ogarnia mieszkanie przy kasztanowej alei
wszystko jest święte. miliony stóp pokój pełen krzyków 
wojna na poduszki. szczelnie obandażowane czerwoną taśmą

wstaję. idę przez długi przedpokój wącham rdzawe plamy
krwi. brązowy chodnik układa się równo bez emocji

przy oknie zaparzam przesuszone zioła
słodzę miodem 

dryfuję daleko od tego miejsca a oni wchodzą w moje sny 
bez dystansu

Janina Barbara Sokołowska
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Gdyby nie Marian Pilot, znakomity pisarz, a zarazem 
admirator i strażnik mowy ojców, z upodobaniem pe-

netrujący mateczniki polszczyzny, zapewne nie zwróciłabym 
uwagi na ową zdumiewającą siedemnastowieczną LIBER 
GENERATIONIS PLEBEANORUM – Księgę rodów plebejskich,  
umownie nazywaną LIBER CHAMORUM - Księgą chamów. 
Od dawna bowiem nie ma jej ani w księgarniach ani w 
antykwariatach, nawet na Allegro 
znaleźć jej nie sposób, obydwa dwu-
dziestowieczne nakłady - jedyne 
zresztą, jakie się ukazały od czasu 
napisania Księgi - są wyczerpane,  
egzemplarze zaś dostępne w nie-
licznych bibliotekach często noszą 
ślady zajadłej czytelniczej mściwości 
i bywają mało czytelne. Marian Pilot, 
który uznał dzieło Waleriana  Nekan-
dy Trepki za  Arcyksięgę - główną 
księgę polskich losów i przeznaczeń, 
dorównującą zaszyfrowanymi treś-
ciami prastarej chińskiej Księdze 
Przemian, znalazł oczywiste wytłu-
maczenie  jej nieobecności na rynku 
księgarskim i niedostępności. Oto co 
napisał w eseju Matecznik – Nekan-
da ( „Regiony” 1983 nr 4, przedruk 
w: Nowy matecznik  2012): 

Dzieło jego należy do tych 
szczególnych i wyjątkowych wy-
tworów ludzkiego ducha, które 
natychmiast, tuż po swoim po-
wstaniu budzą najsilniejsze na-
miętności, a które przy wielkim 
oddźwięku nie zyskują sobie 
łatwo powszechnego poklasku, 
choć sława ich idzie z pokolenia 
na pokolenie; które, nie rozumia-
ne, czy też rozumiane opacznie, 
stopniowo dopiero zyskują sobie 
w świadomości społecznej właś-
ciwy im monumentalny wymiar. 

Stworzone w pierwszej połowie siedemnastego  
wieku opus magnum Nekandy przez wieki było nie-
nawistnie tropione i mściwie rozszarpywane, palone 
czy też rozrzucane na cztery wiatry przez jedną część 
społeczeństwa, a wielbione i wysławiane przez inny 
jego odłam, któremu służyło jako podręczna księga 
tajemna, jako przewodnik życia, ba, niekiedy także 
jako księga zupełnie realnych przychodów – dla tych, 
którzy zdolni byli wczytać się w nią szczególnie wnikli-
wie… Stąd też ilekroć była palona, darta i w strzęp-
kach puszczana na wiatr, tylekroć gdzieś w całkiem 
innym kącie Rzeczypospolitej pisarek jakiś w oficynie 
szlacheckiego dworku przysiadał fałdów, sporządza-
jąc na zlecenie chlebodawcy nową jej kopię. 

Dlaczegóż to owa księga pisana w latach 1624-
1640 budziła - i niekiedy wciąż budzi - tak skrajne 
namiętności? Co w sobie kryła i kryje, że po dziś 
dzień bywa obiektem - tyleż nienawistnego, ile ad-
miracyjnego - pożądania? No i czemu przez z górą 
trzysta lat pozostawała w rękopisie? Z jakiej przyczyny 
sprzeciwiono się  jej wydaniu w roku 1910, kiedy (w 
lwowskim Towarzystwie Heraldycznym) po raz pierwszy 
pojawił się taki zamysł?  

Sięgnijmy po odpowiedź do recenzji Jarosława 
Iwaszkiewicza (Góra plotek w zbiorze Rozmowy o 
książkach 1983), którą wielki pisarz powitał pierwsze,  
ponad trzysta lat  oczekiwane, za to pełne i wzorowo 
opracowane wydanie sławnej księgi: 

Wydano wreszcie Liber chamorum. Zdaję sobie 
doskonale sprawę z tego, że to „dzieło” ma olbrzy-
mie znaczenie społeczne i historyczne. Demaskuje 
ono (w osobie autora) ciemnotę i fanatyzm szlachty 
polskiej, odsłania ciemne strony naszego siedem-
nastego  wieku. Z punktu widzenia socjologicznego 
odsłania nieustanny proces sforowania się chłopów 
i mieszczan do stanu szlacheckiego, który jedyny 
zabezpieczał przywileje – nawet tak proste jak prawo 
posiadania. […] Rozumiem, że to jest księga dono-
sów: chodzi o skierowanie szlacheckich apetytów 
na „kaduki” po nieprawej szlachcie, o wydzieranie 
dorobkiewiczom ich majątków, co było dozwolone 
prawem. Rozumiem także, iż Liber chamorum jest to 
księga nienawiści, zapiekłej nienawiści  zrujnowanego 

szlachcica do wszystkiego, co nazywał 
„chłopstwem”. […] 

Ale mnie – jako pisarzowi – wolno 
szukać w makabrycznej księdze Wa-
leriana Nekandy Trepki czego inne-
go. Widzę w niej nieprzebrane źródło 
anegdot, charakterystykę obrazków, 
rysunków i plotek, których gmatwanina 

daje jakiś prawdziwy obraz życia. Smutny to obraz 
życia, swawola, przesądy; ale barwy, którymi maluje 
to pospolite codzienne życie Walerian Trepka, tak 
są jaskrawe, że po prostu widzi się te miasta, wsie 
i miasteczka, po których kręcą się pospolici, szarzy, 
ale namiętni i jakże żywi ludzie. […]

Czas i historia spłatały panu Walerianowi porząd-

nego figla. Z księgi donosów i gniewu, z księgi złości 
zmieniły ją w księgę mimowolnego humoru. Może 
jeszcze przed wojną, kiedy naukowcy lwowscy wzbra-
niali się przed pełnym wydaniem Liber chamorum, 
artykulik Trepki o Szembekach, których darzy specjal-
ną nienawiścią (obok pana Ligęzy, który mu skórę 
w młodości wyłoił), mógł budzić zastrzeżenia – dziś 
bawi jedynie […]

Istotnie, gdy w 1910 roku Towarzystwo Heraldyczne 
we Lwowie powzięło myśl o wydaniu Liber chamo-
rum w całości, sprzeciwiła się temu Helena Polacz-
kówna, heraldyczka, której powierzono zbadanie i 
zreferowanie sprawy. Oceniając dzieło wyłącznie 
z perspektywy genealogiczno-heraldycznej, przeło-
żyła względy snobistyczno-towarzyskie nad walory  
historyczno-kulturowe i społeczne Księgi chamów i 
zaleciła solidne „przesianie” jej przed ewentualną 
publikacją. Małodusznie wystraszyła się skutków ot-
warcia tej istnej „puszki Pandory”. Dwadzieścia lat 
później Aleksander Brűckner, uczony historyk literatury 
i kultury, opowiedział się za  pełnym wydaniem Liber 
chamorum jako „źródła wielkiej wagi” dla dziejów 
obyczajowości i „znakomitego komentarza” do sie-
demnastowiecznej poezji o tematyce obyczajowej. 
Dwukrotne próby przygotowanie dzieła Nekandy do 
wydania - pierwsza po pierwszej wojnie światowej, 
druga krótko po wojnie światowej drugiej - spełzły na 
niczym.  Dopiero Instytut Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk wespół  z Zakładem Narodowym im. 
Ossolińskich doprowadził nie lada wszak przedsię-
wzięcie do szczęśliwego końca. Liber generationis 
plebeanorum („Liber chamorum”) ukazała się w roku 
1963, w obrębie Biblioteki Pisarzów Polskich IBL PAN, 
nr 13, pod redakcją wybitnego znawcy przedmiotu 
Włodzimierza Dworzaka, przy współpracy Juliana Bar-
tysia i Zbigniewa Kuchowicza.   

Potężna, niezwykle starannie i pięknie wydana księ-
ga nienawiści, złości i… niezamierzonego humoru  liczy 
ponad tysiąc sto stron i składa się z dwóch części. 
Pierwsza część zawiera wstępy wydawców i tekst z 
aneksem (stron VII-LXXVIII, 680; 2534 nazwiska), druga 
przypisy rzeczowe oraz indeksy (stron 382). Włodzimierz 
Dworzak we wstępie rekomenduje ją następująco: 
„Otrzymujemy w rezultacie obraz nienawiści klasowej 
tak silny w swej wymowie i tak plastyczny, że próżno 
byśmy szukali równego mu w ówczesnej literaturze”. 

Wydany w nakładzie ledwie tysiąca egzemplarzy 
siedemnastowieczny bestseller wzbudził żywe zaintere-
sowanie, zarówno historyków (recenzje m.in.  Janusza 
Tazbira, Andrzeja Garlickiego, Jerzego Szackiego),  
jak też pisarzy, krytyków literackich, dziennikarzy i tzw. 
zwykłych czytelników, i bardzo prędko znowu stał się 
niedostępny. Toteż  w roku 1995 Ossolineum wypuściło 
na rynek księgarski drugie wydanie Liber generationis 
plebeanorum („Liber chamorum”), oparte na pierw-
szym, lecz mocno skrócone (do jednego tomu – 530 
stron) i uproszczone z myślą o „mniej spoufalonych 
ze staropolszczyzną czytelnikach”, w opracowaniu 
Rafała Leszczyńskiego, ze wstępem Zbigniewa Ku-
chowicza. Jak wiadomo, i tego wydania już nie ma. 
Mnożą się za to głosy domagające się wydania elek-

tronicznego. 
Kim był autor owej pasjonu-

jącej i bulwersującej księgi? Kim 
był złośnik, nienawistnik, pieniacz, 
który z fanatyczną zajadłością 
tropił i demaskował fałszywych 
szlachciców. Do końca dziewięt-
nastego wieku nie znano jego na-
zwiska, czytelnikom przedstawiał 
się  pseudonimem: Eques Polonus 
de Domo Magnorum Comitum 
a Sieciechów, albo krótkim: Sie-
ciechowski. Jak pisze Marian Pilot 
w cytowanym eseju: „Nekanda 
zaszył się w swoim dziele bardzo 
głęboko. […]  Nie zdradził swojej 
tożsamości najmniejszym choćby 
słówkiem i przez trzy bite stule-
cia – sławny będąc w narodzie 
polskim w takim samym niemal 
stopniu, jak sławny pozostawał 
Homer pośród Greków – sławny 
był anonimowo”. Przyznać trzeba, 
że przewidujący był: nie miał złu-
dzeń, co mu zrobią - i to nie tylko 
wrogowie, ale także  wielbiciele 
-  gdy go zdekonspirują. Zaszył się 
więc głęboko w swojej księdze, 
ale nie całkiem bez śladu. Powie-
dział o sobie dość, by wiedziano, 
gdzie go szukać: Rycerz Polak z 
Senatorskiego Rodu  Sieciechów, 
a w wewnętrznej wyklejce jedne-
go z egzemplarzy ukrył swoje imię: 

Walerian. Trzeba było jednak umiejętności i możliwości 
technicznych dwudziestowiecznych uczonych oraz 
szczęśliwego trafu Aleksadra Brűcknera, aby sławny 
Nieznany stał się sławnym Znanym. 

Dumny tytuł Eques Polonus, którym się podpisywał, 
był może nieuprawniony  (i  śmiesz-ny) w przypadku 
Nekandy gołodupca, niemniej przysługiwał mu  jako 
potomkowi prastarego i wielce zasłużonego rodu 
Trepków herbu Topór. Czując się, mimo swej podłej 
sytuacji egzystencjalnej i materialnej, prawdziwym 
szlachcicem, nie mógł ścierpieć koło siebie farbowa-
nych lisów. Nie obchodziło go, że dla ludzi niższych 
stanów nobilitacja, choćby i „fałeszna”, była jedynym 
sposobem na uzyskanie praw obywatelskich, ba, na 
potwierdzenie swego człowieczeństwa. Z całego ser-
ca nienawidził szlacheckich samozwańców i wkrótce 
tropienie ich i  demaskowanie stało się jego obsesją 
i - misją. Wszedł tu zresztą w ślady ojca swego, Hie-
ronima, ale poszedł o wiele, wiele dalej… Poświęcił 
sprawie całe życie i cały dziedziczny majątek. 

W imię czego? Wedle Mariana Pilota – w imię 
prawdy. Nekanda jawi się autorowi Matecznika jako 
„szermierz prawdy”, a jego nienawiść do „chamów” 
-  jako pochodna głębokiej i szczerej  potrzeby obrony 
„czystości” szlachectwa. Czy tylko? Można by posą-
dzić Nekandę o zamiar odzyskania prawem kaduka 
dawnego statusu majątkowego, ale byłoby to  posą-
dzenie bezpodstawne. Marian Pilot tak rzecz komen-
tuje: „Bo i dziwne jest, nawiasem mówiąc, że ktoś, kto 
dysponował tak ogromną ilością informacji, nie został 
królem kaduków. Widocznie jednak sztuki władania 
prawdą ‘jak podręczną bronią’ nie posiadł Nekanda 
i jest to rys, który go uwzniośla, nadając równocześ-
nie jego postaci tragikomiczne piętno: król kaduków 
– bez ziemi…”. Pasuje też pisarz swego bohatera na  
„żałosnego naszego błędnego rycerza”. 

Czymkolwiek się powodował Walerian Nekanda 
Trepka w swym zaciekłym ściganiu nieprawych szlach-
ciców, jego Liber generationis plebeanorum jest dziś 
dla nas istną „kopalnią niesamowitych tematów” i 
skarbnicą „delicji dla amatorów staropolskiego języ-
ka” (z recenzji Jarosława Iwaszkiewicza); jest „rzeczą 
ważną, interesującą i unikatową, istnym książkowym 
rarytasem”  (ze wstępu Rafała Leszczyńskiego); jest 
- uwaga! uwaga! - wielką księgą polskiego losu, i to 
księgą z prawdziwego literackiego zdarzenia. Marian 
Pilot tak pisze o jej językowych walorach:   

Maria Jentys-Borelowska

LIBER 
CHAMORUM 

księga polskich 

losów i przeznaczeń
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Walerian Trepka sroce spod ogona nie wypadł,  
pisarz z niego pełną gębą, a że pióro nie w atramen-
cie, w siarce i żółci macza, jego portrety tych, co 
„w tytuły ślacheckie i insygnia szrobować się usiełują” 
pełne są ognia i blasku mimo skrajnego lakonizmu i 
braku jakichkolwiek ornamentów, tak przecież umi-
łowanych przez stylistów tamtych czasów.  

A Jarosław Iwaszkiewicz wprost  delektuje się lite-
rackimi urokami Nekandowej  opowieści:

Całe mnóstwo ludzi, olbrzymie mrowisko szarpiących 
się i miotających ciurów, chłopów, mieszczan i podej-
rzanych szlachciców. Czarownice, astrologowie, „murwy” 
i „małpy”, bękarty i arcybękarty, pochutliwe kobiety, 
sypiające z parobkami, i szlachcice, używający swych 
służek „po turecku”. […] Tłoczy się to i rusza - niczym na 
obrazie Boscha czy Breughla, cały obraz tamtego wieku, 
napełniony czarnymi figurkami, które chłostane są przez 
gwałtowne i niezrozumiałe namiętności.    

Skąd czerpał imć pan Nekanda wszystkie te „pouf-
ne” informacje, z których budował swoją zdumiewającą 
księgę donosów?  Ano - jak pisze Iwaszkiewicz - brał je z 
„bardzo bezpośrednich i bardzo pospolitych” źródeł, czyli 
od zawodowych (i nałogowych) plotkarzy:  krawców, 
balwierzy, cyrulików, woźniców, masztalerzy, szynkarzy, 
dziewek służebnych, kucharczyków,  woźniców… Zda-
rzało się jednak, że korzystał też ze źródeł oficjalnych, 
o ile tylko udało mu się do nich dotrzeć. Rzecz jasna, 
zaczynał każde „śledztwo” od przeszukania herbarza 
Bartosza Paprockiego. 

Pisząc swoją Księgę rodów plebejskich Walerian Ne-
kanda Trepka (ur. 1584 lub 1585, zm. 1640) ani myślał, że 
trzy wieki później zostanie zaliczony do panteonu twórców 
literatury staropolskiej i uhonorowany miejscem (nr 13) w 
Bibliotece Pisarzów Polskich. Pieniacz, bankrut, frustrat, 
osiadły w 1630 roku w Krakowie (po sprzedaniu ojcowizny) 
i stąd podejmujący niezliczone wędrówki po Małopol-
sce w pogoni za materiałami, miał tylko jeden jedyny, 
obsesyjny, cel: dopaść uzurpatora  i „półtorą kijów, to 
jest cepami, wyżenać od tego, żeby chłopi  szlachtą się 
temere nie czynili”.  Jednakże żeby dopaść i wyżenać, 
musiał się uzbroić w argumenty.  Jeździł więc, pytał, szukał 
i… zapisywał. Nie troszczył się o formę, zapisywał, jak po-
trafił, zawsze jednak bardzo skrupulatnie i ze szczegółami. 
Został więc pisarzem mimo woli i  mimochodem, a jego 
najosobliwsze pod (polskim) słońcem dzieło doczekało 
się z upływem stuleci niebywałej nobilitacji:  „bo my tam 
wszyscy, my z niego, z Nekandy […] wszyscy, wszyscyśmy 
w tej księdze zapisani, jest Liber chamorum w istocie rzeczy 
listem gończym za nami wszystkimi” – napisał mu magnus 
scriptor hodiernus Marian Pilot, suus fidelis amicus. 

MARIA JENTYS-BORELOWSKA

cd. ze str.21

Ryc. Joanna Michalska

Aniołek. Ten poddany był książęcia Ostrogskiego, 
p. kasztelana krakowskiego, ze wsi Tarnowca u Tar-
nowa. Wziął go ze wsi od poddanego za chłopca. 
Że długo miał go u siebie i ożenił go był ze służeb-
ną, miał go potem za urzędnika we wsi u Proszo-
wic kilkanaście lat eż do śmierci tegoż p. kasztelana 
krakowskiego. Dał mu był książę Żędzin folwark pod 
Tarnowem. Ten za żywota pańskiego leda jak chodził, 
eż skoro pan ten umarł, przy księżnie wdowie nadsłu-
gował w Tarnowie i syn jego także u księżny służył i 
circa 1631. Aniołowicz zwali się oba, w aksamitach, 
bławatno chodzili. Trzeba by jem skrzydła dębowemi 
kijami opalić, by [do góry] nie wylatowali, bo się i 
szlachtą chcą zwać.

Amendowie dwaj bracia, z Pińczowa miejscy 
synkowie, służyli oba u pana swego po kozacku, u 
pana Myszkowskiego margrabi circa annum 1642 
przedtem i potem. Ci za szlachtę mocno udają się, 
w bławaciech chadzali. To słowo francuskie amenda 
– migdał po polsku wykłada się. 

Badowski, też chłopski syn z Kaszek wsi za War-
szawy u Błonia miasteczka. Ten służył p. wojewodzie 
łęczyckiemu Radziejowskiemu od r. 1620 i anno 1633. 
Był u niego urzędnikiem w Kłodnie u Sochaczewa, 
potem arendą trzymał. Pojął był szlachciankę anno 
1610, miał synów kilku. Jan służył wojewodzie łęczy-
ckiemu anno 1633. 

Są pp. Badowscy szlachta zacna w rawskiej ziemi, 
którzy dowiedzieli się o tych dwu opisanych; obiecali 
im boków kijami wybadać. 

Barcicki nazywał się Jan, chłopski syn. Tego przy-
wiózł był ksiądz Łukomski, kanonik krakowski, z Rusi, 
z majętności swej drugiej, circa 1620 i miał go za 
urzędnika we wsi Wrożenicach mila od Proszowic. 
Był tam urzędnikiem i anno 1632. Znać, że chłop, bo 
grubej kompleksyjej i mowy, i obyczajów. Miał lat 50 
kilka, a nieżonaty był jeszcze. 

Bieniasz Schon Jan mieszczanin w Warszawie, 
umarł anno 1538. Na nagrobku jego kamiennym u 
Św. Jana w kościele herb taki [rysunek tarczy z herbu 
Ogończyk – przypis M.J.-B.] dano wyryć. Indignatio  
sroga herbu szlacheckiego śmieć zażywać. 

Bojanecki nazwał się chłopski syn. Tego wziął był 
za chłopca p. Karwicki z Sieczkowa u Stopnice. Jeździł 
z nim do Włoch. Tam, ekspendując szkatuły pańskiej, 
skradł mu pieniędzy na kilka tysięcy. Pan rozmaicie 
o to pociągał go, ale tak sztuczny, że się z tego 
wydrwił. (powiedali o tym Bojaneckim nazwanym, 
że bękart jest chłopski; panny Święcickie w Sroczko-
wie wiedzą, skąd jest bękart). Te pieniądze, co panu 
skradł, okazały się potem na nim, bo arendował był w 
Borzykowej u Stopnice pod Pińczowem i potem także 
kupił jakiś spłacheć. Ślizównę niejaką pojął był. Miał 
z nią syny i dziewki dorosłe, ale kaduk przecie po nim 
według konstytucyjej illegitimi proles non hereditat. 
Był żyw i anno 1632. 

Cieliński nazwał się Paweł, z Rygi rzeźników syn. 
Ten służył u pana Lwa Sap[e]hy. Był potem oboźnym 
w jegoż wojsku na Litwie. Tamże pojął w Litwie szlach-

ciankę circa 1622. Był pod Chocimem, potem anno 
1632 na cesarską jeździł do Śląska przed Wielką Nocą, 
strażnikiem natenczas tam był, umie po niemiecku. 
Tamże anno 1631 w pułku p. Jarockiego był rotmi-
strzem, zaś anno 1632 porucznikiem w inszej rocie. 

Ćwikliński, Ćwikły bękarta syn. Opisanie tego pod 
Czechowskim, bo brat jego, drugi bękart, Czechow-
skim nazwał się i szlachcicem czynił się być. 

Dąbski, zagrodniczy synek ze wsi Wojkowic w Sie-
wierszczyźnie biskupa krakowskiego, a w poddaństwie 
Rzuchowskiego niejakiego. Ten to służył w Krakowie u 
kanonika za serwitora, studiował przecie i w Collegium 
Iuristarum bywał circa i ante annum 1623. Piął się do 
prokuracyjej i szlachcicem się udawać. 

Dąbrowski - Łupichujem go zową – chłopski syn, 
trzymał arendą wieś pod Buczaczem Ostrą i anno 
1637 i synów miał piąci: 1. Sebastyjan, praktyk lubelski 
trybunalski. 2. Drugi Piotr. 3. Wojciech pisarzem grodz-
kim w Haliczu i 1637. 4. Samuel uczył się w Kamieńcu 
anno 1636. 5. Jan tamże ze starszym uczył się. 

Drozdowskiego Krzysztofa doctorem theologiae, 
archidiakonem płockim i kanonikiem krakowskim, któ-
remu nagrobek na marmurze w zamku krakowskim za 
wielkim ołtarzem anno 1583 dał postawić w murze 
Myszkowski, biskup krakowski, herb dano Pilawę; nie 
masz go w Paprockiego herbarzu wydanym anno 
1584. Znać, że plebeus był, że go nie włożył. I Bełzy 
Marcina, kanonika krakowskiego i mieszczanina, nie-
daleko tamże drugi nagrobek anno 1542. 

LIBER GENERATIONIS PLEBEANORUM 
(„LIBER CHAMORUM”) – wyimki*
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Fabrycki nazywał się chłopski syn Jan. Ten sobie 
tytuł wziął od ojca kowala. Gdy uczył się we szkole, 
zwali go żacy Fabricius, to jest kowalczyk, on potem 
Fabryckim z tego nazwał się. Albo mógł się nazwać 
od fabryki, że sfabrykował sobie to szlachectwo, bądź 
od: fe, Brykcy, że pfa Brykcemu zwać się nobilis, bądź 
też od: pfa, Brzycki, że brzydka rzecz chłop-szlachcic. 
Ten od kilku lat sługował u kanoników krakowskich, 
zaś r. 1638 i 1639 u księdza Kretkowskiego, proboszcza 
i oficyjała krakowskiego. Szlachcicem zwał się, ale 
jego osoba chłopem grubym z urodzenia oznajmo-
wała go. Miał lat pod ten czas 30. 

Gawrońscy. O tych miał mi jeden szlachcic po-
wiedzieć, skąd są, na czego opisanie zostawuje się 
plac do lepszej relacyjej. Mieszkał Jan we wsi Amfis-
granie u Jędrzejowa, folwarczek tam miał od opata 
jędrzejowskiego, na chłopskiej roli był tam i anno 
1633. Jest pod opisanim Lipnickiego. 

Janowski jakiś kupił sobie wójtostwo w starostwie 
jasielskim w Podgórzu i uproszono prędko po nim 
kaduk, i odebrano go anno 1643. 

Jaszczyński nazwał się Jędrzej od jaszczu, co 
szczą weń. Wdowiec, miał synów dwu. Uczyli się w 
Proszowicach anno 1637. Żabno trzymał do wier-
nych rąk od p. Dębieńskiego Franciszka, chorążego 
krakowskiego. 

Just, Ślęzak, chłopski syn  ze wsi, luterskiej wiary. 
Jak owym w Śląsku dobra konfiskowano, on, jako i 
więcej uczyniło, uszedł do Polski i pojął Wolską nie-
jaką, wdowę w Lokowej Woli od Brzeźnice mila. Za 
szlachcica udaje się. 

Kapuściński drugdy indziej Kniaziowskim zwał się 
r. 1628. Ten jest z Jędrzejowa Kapusty krawca syn. 
Służył u szlachty, bywał i w swawolnych kupach. Ten 
służył u jm. P. Lukasza Gomolińskiego w Michowie 
u Jędrzejowa i pod Piotrkowem, gdzie napadł był 
najazdem na dwór pański w pół roka po odstaniu, 
wołając i lżąc pana, co było pod niebytność pańską 
anno 1631 po św. Łucyjej, i strzelił kilka razy, wołając 
i wyzywając. Choć to pan nie był, jednak zelżywość 
tem uczynił. 

Kurowski, z Kurowa miejski synek, poddany pp. 
Firlejów. Tego wziął ten pan jego za gumiennego 
pisarza do wsi Wojczy u Paczanowa w Sendomier-
skim. Ten pojął był mieszczkę w Paczanowie Grę-
boszowską, o których pod G, anno 1620. Potem 
trzymał plebaniją arendą w Biechowie niedaleko. 
Zaś w Nowym Mieście kupił był folwark; przedał go 
potem, a trzymał arendą u Wiślice Szczytniki od p. 
Stawickiego Stanisława. Miał ten po kilka tysięcy; 
synów kilku. Był w więzieniu u p. Firleja, jak chłop 
jego, co na rachunkach siła został. Grubo kradł, 
wygrzebując jako kur. 

Kwaśniowski nazwał się syn Kwaśnego, postrzy-
gacza na Biskupiu u Krakowa. Ten był prokuratorem 

miejskim w Wieliczce; tam porobił był fałsz jakiś 
w księgach, pojmano go i siedział długo w kaj-
danach, i uwionął stamtąd. Potem odprawował 
sprawy miejskie na ratuszu w Krakowie i anno 1634. 
Miał żonę z Wieliczki kurwę, która mieszkała na 
Floryjańskiej ulicy u Olkuskiej najmem, a udzielała 
też, kto chciał, miłośniątko. Miał ten to lat 40 anno 
1634. Anno 1639 do Wielkiej Polski na prokuracyją 
odjechał i po trybunałach włóczył się. 

Kwiatonio[w]ski. Wziął go był p. Ligęza Abram 
za chłopca od chłopa swego ze wsi Brzeźnice od 
Rzeszowa trzy mile. Był u niego i r. 1620. Potem służył 
pod Skrzynnem w Mazoszu; sypiał panu z panią, 
za co wziął od niej na kilkaset złotych i dzieci mu 
narobił, bo on sam nie mógł. Służył potem u p. 
Fogieldera w krakowskiej ziemi, zaś u pana swe-
go Ligęzy r. 1629; zaś służył u sługi księdza opata 
jędrzejowskiego w Jędrzejowie anno 1631. Potem 
się ożenił i szlachcicem się nazwał. 

Ligęza zwał się chłopski syn ka[r]czmarski od 
Tarnowa. Za klechę był przy szkole u Panny Ma-
ryjej. Był potem bakałarzem, czytał w Collegium 
retoryką. Pojął był na Promniku żonę. Ta jak mu 
umarła, pojął był anno 1630 na Grodzkiej ulicy 
– Szrobowaną zwano – skortyzankę, co żywo po-
spólstwo zażywali jej w Krakowie. Arendować mu się 
było zachciało r. 1631 Przybysławice u Żarnowca. 
Tam chłopi, wiedząc go być chłopem, lekce go 
ważyli. Zajął mu był chłop gęsi do obory, niejaki 
Kaleta, co mu rosadę pojadły, po Wielkiej Nocy 
jakoś. Ligęza przyszedł fukać o to chłopa, a chłop 
go w łeb nasiekiem i poszedł precz zaraz. Niż żona 
owego dowiedziała się o mężu tym, ów u chłopa 
na oborze ostygnął. Napadli byli tego nieboszczyka 
raz pp. Ligęzowie, chcieli go kazać zabić. Pytają 
go naprzód, czemu się Ligęzą zwał. Powiedział, że 
„mię Łagęzą zwano, tylko to ludzie odmienili i nie 
czynię się szlachcicem”, i tak wydrwił się Ligęzom. 
Stryj tej Szrobowanej był na Promniku młyn trzymał i 
anno 1633 od kilkunastu lat od mnichów świętodu-
skich z Krakowa. Ten nic nie widział od kilku lat, a 
chodził sam pieszo do Krakowa i trafił na Grodzką 
ulicę do tej Szrobowanej. Jędrzej Karmański nazywał 
się, warzał piwo częstochowskie do Krakowa. Ta 
Łagęzina Szrobowana w pół roka poszła za inszego 
męża, Jagniątkowskiego. 

Oświęcim służył też trzeci księdzu opatowi ję-
drzejowskiemu Koniecpolskiemu circa 1633. Co się 
to od miasta królewskiego zową, są podani starosty 
oświęcimskiego, tylko proszę, nie oświecone, ale 
zaćmione oczy mają; do szlachectwa niech im 
nie będzie widno. 

Rzepliński nazwał się Walenty, syn zagrodnika 
Madery z Rzeplina od Krakowa trzy mile. Ten Walen-
ty służył za chłopca u pana dziedzinnego Baranow-
skiego, potem circa 1636 u p. Jarzyny Maksymiljana. 
Tam we dworze w Rzeplinie, zostając ze służbną we 
dworze pod odjazd pański, urobił jej brzuch. Ona, 
poczuwszy, dla kłopotu brała z nim ślub. Urodziła 
mu w kilka niedziel Jacka; odtąd imię mu dała, że 
iacebat często nań na wznak. Brat tego Walentego 
szewcem był w Skale miasteczku od Krakowa trzy 
mile, drugi w Miechowie…

Suchorski nazywał się chłopski syn z Gorzkowa, 
wsi p. Maciejowskiego u Koszyczek. Ten służył coś u 
szlachty. Pojął był Sołtysównę z biskupiej wsi Porąbki 
od Wojnicza (o których pod opisanim Czechowic 
alias Ściborowie). Potem anno 1632 arendował ple-
baniją w Szczurowej u Koszyczek, a żonie jego, co 
żywo, zalecało się. Było dzieci kilkoro, ale wszyscy 
powiedali, iż nie tego Suchorskiego, ale z pomocy 
ludzkiej. I tam na ten czas w Szczurowej ksiądz do-
glądał często do niej. Ten Suchorski prostak okrutny, 
grubian, znać z postępków, że chłop. To potomstwo 
wątpliwe jego za szlachtę potem będą się mieć. 

Tarnowski zwał się Błażej, mieszczanin kleparski; 
nota o nim w księgach kleparskich ante i post an-
num 1600 i o s[z]os pozywany był. Zostało potom-
stwo jego. Trzeba by ich cierniem i głogiem, żeby 
się tak nie zwali, bo to Tarnowscy na Tarnowie są 
hrabiami, ale nie w Kleparzu mieszczankami. 

Ujazdowski nazywał się Jeorgius, Jurek. Pojął 
Kalikstę wdowę ze Sławkowskiej ulice w Krakowie. 
Chował murwy. Dał był kilkuset złotych na kamieni-
cę na Kleparzu na Długiej ulicy. Wykupiono go anno 
1637, zaś na Kazimierzu mieszkał. Miał lat 56. 

Wysocki nazywali się dwa bracia, chłopscy 
synkowie z Burzyna wsi spod Tuchowa w Pogórzu. 

Są tam jeszcze bracia jego i anno 1639. Starszy 
Stanisław był na lisowskiej kilka lat i anno 1624 i w 
swawolnych kupach anno 1625. Z młodu w Litwie 
służył p. Kiszce. Mieszkał anno 1629 na Kazimierzu 
przy Krakowie na wiarę z wdową Pawlikwicową Ja-
dwigą eż i anno 1633. Zajeżdżał często dla rozboju 
ku Śląsku, w maszkary ubrawszy się. Zdarł był z p. 
Jachima Rarowskiego, co pozwał od Pawlikwicowej 
o gwałt, że musiał dać złotych tysiąc, które dała 
zaraz temu Wysockiemu, a wielkiemu rządcy od-
puścił p. Rarowskiego ociec 4 tysiące, że jednał tę 
sprawę. Młodszy w Burzynie temu służył za chłopca 
u p. Wołdanowskiego circa 1629. Za poddanego 
go miał, Wysockim jako i brat zwał się. 

Zagórowski nazywał się Wojciech bękart, które-
go matkę z tem bękartem pojął zagrodnik Janeczek 
w Pisarach trzy mile od Krakowa. Tego bękarta 
Wojtka Czapikiem zwano w Pisarach. On dorós[ł]szy 
pojął był anno 1622 w Radwanowicach Żbikowę 
dziewkę, o których pod Radwański opisanie. Wziął 
po niej spłachetek w Radwanowicach. Chciał go 
był wziąć jak poddanego p. Pisarski, eż mu się okupił 
półtora set złotych. Czapikiem i w Radwanowicach 
zwali go, ale on chce przewieść, jako się indziej 
udaje, aby go przecie zwano Zagórowskim. Miał 
do r. 1633 syńca Walka, było mu lat 4. 

Zakrzowski nazywał się chłopski syn z Zakrzów-
ka od Krakowa. Ten służył od kilku lat i anno 1634 
księdzu Dąbskiemu, kanonikowi krakowskiemu. Miał 
już ze 30 kilka lat. Miał na lichwie między Żydy w 
Krakowie lika tysięcy złotych i dostateczek koło 
siebie. Jak nalichwi więcej, a [u] księdza zarwie 
worków co przy śmierci, uczyni się szlachcicem. 
Kredencerzem był u Dąbskiego i kuchmistrzem i 
szlachta biera go za kuchmistrza. 

Zaleski mianował się chłopski syn. Tego wzięli 
byli od chłopa lisowczykowie za ciurę anno 1619. 
Ten z szarpaniny różnie naschowywał był pieniędzy 
w ziemię, co gdzie zarwał. Potem jak od pana 
odstał, wyjechawszy ze Śląska, powybierał je. Ten 
anno 1623 pojął był od Przedborza trzy mile Kod-
rębską z Woli Kodrębskiej. Zadał mu był nieszlache-
ctwo sługa p. Stefana Koniecpolskiego, kasztelana 
chełmskiego, któremu zamilczał tego i nie wywiódł 
się. Tacuit, consentivit ergo. 

Zdański nazwał się Ostafi, syn Wieczorków z 
Turobina. Czy był podobno zdany katu w ręce, 
że tego tytułu stąd dostał? Ten nazwany służył za 
służkę u żołnierza, potem za towarzysz między li-
sowczykami. Tenże był przy szlachcicu któremsi pod 
Warszawą pod czas elekcyjej anno 1633 – bodaj 
nie z p. Orzechowskim Pawłem z lubelskiej ziemie – i 
podpisywał się też w rejestr między elektory. Trzeba 
by Zdańskiego za to zdać mistrzowi do rąk, aby go 
wyniósł na draj holc, to jest na wysoki stołek. 

Żeromski zwał się też chłopski syn.  Był kantorem 
w Kaliszu. Potem miejskim pisarzem tamże, zaś ziem-
skim kaliskim pisarzem, zaś był rejentem; był u p. 
Zamojskiego anno 1632. Był pierwej cześnikiem na-
dwornym, potem kuchmistrzem u króla; dał mu był 
król 1624 starostwo bydgoskie. Pojął był Parzniew-
ską. Siostrę jego pojął był rodzoną Czarnecki, co 
na Żywcu był administratorem. Ten Żeromski umarł 
anno 1633. Jest dworek ich w Kaliszu przeciw Św. 
Mikołajowi. I ociec jego tamże w Kaliszu leży. I tego 
syna jego nie zostało potomka. 

Przypisy: 
*Cyt. na podstawie drugiego, skróconego wydania Liber chamorum
z 1995 r. 
Słowniczek archaizmów i wyrazów łacińskich: 
circa – około
dziedzinny – dziedziczny 
ekspendować – wydawać
iacebat – leżał, spoczywał
illegitimi proles non  heredit – nieprawi potomkowie nie dziedziczą
indignatio – niegodziwość
kaduk – spadek, który wobec braku dzieci i krewnych oraz 
niezapisania go Kościołowi dostawał  król; panujący
mógł nadać go tylko polskiemu szlachcicowi; miejskie kaduki mógł 
król rozdawać dowolnie
mistrz – kat
murwy - nierządnice
prokuracyja – pełnomocnictwo procesowe; czynność prokuratora,  tj. 
obrońcy
skortyzanka – nierządnica
szos – podatek miejski od domów 
szrobować się – wkręcać się, wkradać
sztuczny – przebiegły, przemyślny 
tacuit, consentivit ergo – milczał, a więc zgodził się
temere – niebacznie, byle jak  
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⌧

⌧Nauka zajmuje w naszym życiu coraz ważniejsze 
miejsce. Wdziera się ona do naszego życia codzien-

nego, wypełniając je mechanizmami, techniką, zmienia 
sposób naszego myślenia, sam charakter mowy. Na 
całym świecie miliony ludzi z nadzieją lub też z trwogą 
kierują swój wzrok ku nauce. Jedni oczekują od niej 
znacznie więcej, niż może ona dać – globalnego roz-
wiązania wszystkich problemów, dręczących ludzkość, 
inni obawiają się, czy postęp naukowo-techniczny nie 
doprowadzi do całkowitego zniknięcia ludzi. Ludzie 
nauki, ich twórczość, sposób myślenia, warunki życia 
stały się ulubionymi tematami pisarzy i fi lmowców. Po-
wstała specjalna literatura, poświęcona nauce i jej 
przyszłym osiągnięciom – naukowo-fantastyczna. I to, 
że te wszystkie te utwory są zachłannie pochłaniane 
przez czytelników, pomimo ich czasami niskiej jakości, 
nie jest przypadkowe. W tym ujawnia się dążenie sze-
rokich kręgów czytelniczych do zrozumienia, czym jest 
twórczość naukowa. 

Ale wystarczy poczytać powieści naukowo-fanta-
stycznych, żeby się przekonać, iż sama istota twórczości 
naukowej jest często przez pisarzy (a ich wyobrażenia 
przechodzą do masy czytelniczej) przekazywana w 
zdeformowanej postaci. Uczony jawi się najczęściej w 
postaci Paganela ze znanej nam z dzieciństwa powie-
ści Juliusza Verne’a. Jest to chodząca encyklopedia, 
rezerwuar odpowiedzi na wszystkie, dające się pomy-
śleć, pytania. Takie potoczne wyobrażenie sugeruje 
czytelnikowi myśl: „Oto gdybym mógł nauczyć się na 
pamięć całej Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, to był-
bym uczonym i na wszystko mógłbym odpowiedzieć”. 
W tych powieściach zwykli ludzie wątpią, a uczeni 
(często za pomocą tajemniczych maszyn (które tak 
chętnie wymyślają autorzy) wiedzą: „prości” ludzie py-
tają – uczeni odpowiadają. 

I zgodnie z tym potocznym wyobrażeniem w świe-
cie, bezpośrednio otaczającym człowieka, wszystko 
jest jasne – nad czym tu się głowić! Dlatego, jeśli pi-
sarz pragnie przedstawić badania naukowe, to wyśle 
swojego bohatera w dalekie niedostępne góry, albo 
– jeszcze lepiej – na mglistą Andromedę lub na ja-
kąś inną gwiazdę, oznaczoną grecką literą i wabiącą 
dźwięczną nazwą. Właśnie tam będzie miało miejsce 
zadziwiające odkrycie. 

Tego rodzaju widzenie pracy uczonego byłoby tylko 
śmieszne, gdyby nie było szkodliwe. Rozpowszechnia-
nie się fałszywego trywialnego poglądu na naukę jest 
szkodliwe po pierwsze dlatego, że mąci w głowach 
młodzieży, a do niej wszak należy przyszłość w nauce. 
Po drugie, nie należy zapominać, że warunki funkcjono-
wania nauki – sprzyjające bądź niesprzyjające – tworzą 
nie uczeni, lecz społeczeństwo. I dlatego społeczeństwo 
powinno rozumieć, co jest korzystne dla nauki, a co 
szkodliwe. 

Ten wstęp był konieczny, gdyż semiotyka jest nauką, 
w której z niezwykłą jasnością odzwierciedliły się niektóre 
cechy, właściwe wszelkiemu myśleniu naukowemu. 

Nauka bynajmniej nie zawsze szuka nieznanego za 
górami i lasami. Często bierze ona to, co wydaje się 
zrozumiałe i proste i odsłania w nim niezrozumiałość 
i złożoność. Tak samo nie zawsze nauka przemienia 
nieznane w znane – często postępuje ona akurat od-
wrotnie. Wreszcie nauka często w ogóle nie dąży do 
tego, by dostarczyć jak najwięcej odpowiedzi: wy-
chodzi ona z założenia, iż prawidłowe postawienie 
pytania i prawidłowy tok rozumowania przynosi więcej 
korzyści niż gotowe, niech nawet i prawdziwe, ale nie 
podlegające weryfikacji odpowiedzi. 

Przedmiot semiotyki – nauki o systemach komuni-
kacyjnych i znakach, którymi posługują się ludzie w 
kontaktach ze sobą (i nie tylko ludzie, ale także zwie-
rzęta i maszyny) jest prosty. Co może być prostszego 
i bardziej znajomego od sytuacji: „ja powiedziałem 
– ty zrozumiałeś”? Tymczasem właśnie ta sytuacja daje 
wiele dla rozmyślań naukowych. Jaki jest mechanizm 
przekazywania informacji? Co zabezpiecza pewność jej 
przekazu? W jakich wypadkach mogą pojawić się wąt-
pliwości? I co to znaczy „rozumieć”? Te i wiele innych 
pytań, które wydają się tak proste, jeśli ograniczymy 
się do wąskiej sfery doświadczenie życia codzienne-
go, okażą się całkiem poważne, jeśli się im uważnie 
przyjrzyjmy. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z 
maszyną-automatem, uruchomianą za pomocą okre-
ślonych sygnałów. Wysyłamy sygnały – maszyna się 
włącza. Czy maszyna nas „rozumie”? Obecnie zostało 
dowiedzione, że niektóre zwierzęta wymieniają się in-
formacją za pomocą sygnałów, tworzących czasem 

bardzo skomplikowany system 
(tym się zajmuje specjalna 
dyscyplina naukowa – „zoo-
semiotyka”). Czyli zwierzęta 
„rozumieją” siebie? Ale czy 
my możemy je „rozumieć”? 
Lub zmusić je do „rozumienia” 
nas? 

Wreszcie, wyobraźmy so-
bie przypadek, na razie po-
zostający jedynie w sferze 
fantazji, ale który może się 
pewnego pięknego dnia ziś-
cić – kontakt z pozaziemskimi 
rozumnymi istotami lub inny-
mi kosmicznymi cywilizacjami. 
Czy zdołamy wymienić się z 
nimi informacją, zrozumieć 
nawzajem? Kolizje, wynika-
jąc z niezrozumienia z reguły 
kończą się tragicznie. Żeby 
nie przywoływać licznych 
przykładów, w które obfituje 
historia ludzkości, wskażę tyl-
ko na wzajemne relacje, jakie 
uformowały się na Ziemi po-
między człowiekiem i światem 
zwierzęcym. Tutaj od razu po-
wstała kolizja niezrozumienia. 
Doprowadziła ona do tego 
procesu wytrzebiania zwie-
rząt, który obecnie wstępuje 
w swoje finalne stadium. 

Czy było ono konieczne? 
Czy zawsze było dyktowane 
walką o przeżycie? Ale prze-
cież tam, gdzie mamy do czy-
nienia z prawdziwą walką o 
życie, na przykład w konflikcie 
drapieżnika i zwierząt trawo-
żernych, ptaków i owadów, 

prawie nigdy nie dochodzi do wytrzebienia jednych 
i całkowitego triumfu drugich – ustanawia się pewna 
równowaga. Przypadek „tygrysy pożarły wszystkie tra-
wożerne zwierzęta” w przyrodzie jest niemożliwy. Przede 
wszystkim nie odpowiada on interesom tygrysów jako 
gatunku biologicznego. Wytrzebienie zwierząt przez 
człowieka nie zawsze wynikało z walki o życie, bar-
dzo często było ono skutkiem nierozumienia zamiarów 
i działań zwierząt. Rozważania o tym, że „zwierzęta 
nie potrafią myśleć” i, co za tym idzie, „nie sposób 
je rozumieć”, „one również siebie nie rozumieją i żyją 
w wiecznej wojnie”, „najprostsze, co można zrobić, to 
pozbyć się ich”, nie tylko wypływają z wielkiej ignorancji, 
ale też podejrzanie przypominają argumenty, do jakich 
odwoływali się kolonizatorzy, prowadząc w przeszłości 
wyniszczające wojny z tubylcami w Afryce, Australii 
lub Ameryce. Ten, kto nie rozumie innego, zawsze bę-
dzie skłonny sądzić, że nie ma tu nic do rozumienia, 
trzeba wyniszczać. W konflikcie człowieka ze światem 
zwierzęcym siła okazała się po jego stronie. Ale czy 
tak będzie w wypadku kosmicznych kontaktów? Czy 
to nie będzie zbyt wielkie ryzyko, żeby odnosić się do 
niego lekkomyślnie? A jeśli to jest tak, to staje się jasne, 
że naukowe zbadanie istoty rozumienia może nabrać 
niekiedy całkiem nie abstrakcyjnie akademickiego 
znaczenia. 

Ale jeśli się rozejrzymy uważnie wokół siebie, to prze-
konamy się, że nie należy czekać na kosmicznych gości, 
żeby zastanowić się nad tym pytaniem. Nie dziwi nas 
ten fakt, że nie rozumiemy książki, napisanej w nie-
znanym dla nas języku. Natomiast bardzo dziwimy się 
(i nawet złościmy się), że nie rozumiemy dzieła sztuki 
– zbyt nowego lub zbyt starego. Lew Tołstoj nie rozu-
miał Szekspira i miał odwagę do tego się przyznać. Nie 
przyznajemy się, ale czy to oznacza, że je rozumiemy? 
Czy rozumiemy dzieci? A co znaczy – rozumieć siebie? 
Jest jasne, że na wszystkie te pytania (w rozwikłaniu 
ich zainteresowana jest i estetyka, i pedagogika, i psy-
chologia, i zwykła praktyka życiowa) nie jesteśmy w 
stanie odpowiedzieć, dopóki nie określimy zawartości 
słowa „rozumieć”, dopóki nie przemienimy je w termin 
naukowy. 

We wszystkich przypadkach, o których była mowa, 
mieliśmy do czynienia z pewnymi systemami komunikacji 
i przekazem za ich pomocą określonej informacji. Tak 
wyodrębnia się pewien wspólny przedmiot badań. Nie-
zależnie od tego, w jakim języku mówimy lub piszemy 
(po estońsku, angielsku, rosyjsku, czesku lub w jakimkol-
wiek innym), obserwujemy sygnalizację uliczną, czytamy 
powieść, lub oglądamy film, wychwytujemy sygnały 
z kosmosu lub deszyfrujemy język delfinów – dążymy 
do włączenia się do pewnego systemu komunikacji i 
otrzymania przekazywanej za jego pomocą informacji. 
Bez otrzymywania, przechowywania i przekazywania 
informacji niemożliwe jest życie ludzkie – ani poznania 
świata, ani organizacji społeczności ludzkiej. Dlatego 
jest jasne, że stosunkowo nowa nauka, badająca sy-
stemy komunikacyjne – semiotyka – ma prawo do swo-
jego miejsca w rodzinie nauk i że miejsce to z czasem 
prawdopodobnie zyska na znaczeniu. 

Semiotyka jako samodzielna dyscyplina naukowa 
powstała stosunkowo niedawno, choć już w XVII wieku 
angielski filozof John Locke bardzo precyzyjnie określił 
istotę i zakres semiotyki (posłużywszy się właśnie tym 
terminem). Locke pisał, mówiąc o podziale nauki: „Na-
stępny rozdział można nazwać „semiotyką» albo «nauką 
o znakach»”. Zadaniem tego rozdziału jest „rozpatrzenie 
natury znaków, którymi posługuje się umysł dla zrozu-
mienia rzeczy lub dla przekazania swojej wiedzy innym”. 
Ta definicja semiotyki do dziś pozostaje zadowalająca 
z naukowego punktu widzenia. 

Jednakże przez długie lata głębokie idee Locke’a 
nie znalazły odzewu w nauce. Potrzebny był general-
ny przewrót w szeregu tradycyjnych naukach, żeby 
nastąpiło odrodzenie semiotyki. Nauka ta powstała 
w latach pięćdziesiątych XX wieku na skrzyżowaniu 
kilku dyscyplin: lingwistyki strukturalnej, teorii informacji, 
cybernetyki i logiki (to „hybrydalne” pochodzenie do-
prowadziło do tego, że do tej pory przedmiot i istotę 
semiotyki nieco inaczej rozumieją przedstawiciele tych 
dziedzin wiedzy). 

Szczególnie wielka była rola współczesnego języ-
koznawstwa. To nie jest przypadek. Wspominaliśmy już, 
iż u podstaw wielu problemów semiotycznych leży ba-

Jurij Łotman Ludzie i znaki*

Ryc. Joanna Michalska
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danie elementarnej sytuacji komunikacyjnej typu: „ja 
mówię – ty rozumiesz”. Ale jedno jest jasne: po to, by 
to nastąpiło, potrzebny jest nam wspólny język. Języki, 
którymi posługują się narody świata (nazywa się je 
„językami naturalnymi”) to najważniejszy, najbardziej 
rozpowszechniony i dobrze zbadany system komuni-
kacyjny. Sukcesy lingwistyki strukturalnej w znacznym 
stopniu określiły zatem badawcze chwyty semiotyki. 

  Jednakże później zauważono, iż według wzorca 
języków naturalnych pod wieloma względami zorgani-
zowane są wszystkie znakowe systemy komunikacyjne, 
funkcjonujące w społeczności ludzkiej, czy będzie to 
system sygnałów ulicznych, alfabet Morse’a, czy też 
artystycznych środków wyrazu. Pojęcie języka zaczęto 
traktować szerzej – zaczęto mówić o „języku filmu”, 
„języku tańca” czy określonych typach zachowania 
społecznego jako szczególnych „językach”. Za każdym 
razem, kiedy mamy do czynienia z przekazywaniem 
lub przechowywaniem informacji, możemy się pytać 
o język tej informacji. W ten sposób powstała ogólna 
teoria systemów komunikacyjnych. 

  Znaczący wkład do niej wniosła teoria informacji. 
Ta dyscyplina matematyczna narodziła się podczas 
drugiej wojny światowej ze względnie prostych i czysto 
technicznych zadań: inżynier Claude Shannon (USA) 
miał zbadać pewność środków łączności. Shannon przy 
okazji opracował matematyczną teorię, która pozwa-
lałaby mierzyć ilość informacji, warunki szyfrowania i 
deszyfrowania tekstu, prawdopodobieństwo deformacji 
i tym podobne. Podstawowe pojęcia teorii informacji 
– „kanał łączności”, „kod”, „komunikat” okazały się 
niezwykle przydatne przy omawianiu wielu problemów 
semiotycznych. 

  Problem przechowywania i przekazywania informa-
cji jednocześnie znalazł się w centrum uwagi cyberne-
tyki, przy czym „informację” zaczęto traktować szerzej 
jako wszelką strukturalną organizację. Z tego punktu 
widzenia informacją jest nie tylko to, co poznałem, 
ale także to, co mogę poznać, nieprzeczytana jeszcze 
książka, nieodkryta gwiazda lub nieprzesłuchana płyta 
– wszystko to są określone jednostki informacji. Obraz 
świata, naszkicowany przez ojca cybernetyki Norberta 
Wienera, jest polem gigantycznej bitwy organizacji i 
dezorganizacji, informacji i destrukcji („entropii”). W ten 
sposób nauka o przesyłaniu informacji dla cybernetyka 
okazuje się jedynie częścią jego własnej problematy-
ki. Jednocześnie wiemy, iż przekazywanie informacji 
wymaga jednego obligatoryjnego warunku – znaku. 
Pojęcie znaku, które było analizowane przez lingwistów, 
matematyków i logików, stało się fundamentalnym 
pojęciem semiotyki, którą nieprzypadkowo najczęściej 
nazywa się nauką o systemach znakowych.  

Angielski pisarz Jonatan Swift w powieści o fanta-
stycznej podróży Guliwera na wyspę Laputa opisał 
uczonych dziwaków, którzy postanowili zastąpić słowa 
przedmiotami. Obładowani różnymi rzeczami włóczyli 
się po mieście i zamiast tego, żeby wymówić słowo, 
przekazywali sobie przedmioty. Właśnie w takiej sy-
tuacji znalazłaby się ludzkość, gdyby nie dokonała 
jednego z największych odkryć w swoich dziejach – nie 
wynalazła znaków. Znaki zastępują istoty, zjawiska i 
rzeczy i pozwalają ludziom wymieniać się informacją. 
Najbardziej znany i używany rodzaj znaków to słowa. 
Jednakże szeroko posługujemy się też innymi rodzajami 
znaków-zastępników. Tak oto pieniądze – jak dowiódł 
tego Karol Marks – są znakami wartości społecznie 
niezbędnej pracy, wydatkowanej na wyprodukowanie 
rzeczy. Znaki ze szczególną aktywnością kumulują do-
świadczenie społeczne: ordery i tytuły, herby i rytuały, 

pieniądze i obrzędy – wszystko są to znaki, odzwier-
ciedlające rozmaite zasady organizacji zbiorowości 
ludzkiej. Ale znaki wykorzystuje się także w systemach, 
gromadzących duchowe doświadczenie ludzi. Dzieła 
sztuki stwarzają obrazy realnego świata, które służą 
gromadzeniu i przekazywaniu informacji. Te obrazy są 
również znakami. 

Znaki wykazują wiele ciekawych właściwości. Na 
przykład po to, żeby ruszyć z miejsca, trzeba poczynić 
określone wysiłki, przy czym zgodnie z prawem zacho-
wania energii efekt będzie równy włożonym wysiłkom. 
Teraz wyobraźmy sobie syrenę fabryczną. Energia, która 
jest potrzebna do jej uruchomienia, w żadnej mierze 
nie może być porównana ze skutkami jej działania: 
zatrzymania maszyny o ogromnej mocy, wprawienia w 
ruch masy robotników. Znaki mają zdolność do ener-
getycznie nieproporcjonalnego oddziaływania. Na tym 
też polega siła słowa. Działanie, jakie ono powoduje, 
nie może być zestawione z energią, wydatkowaną na 
jego artykulację. 

Badanie znaków ukazuje możliwości szerokich 
praktycznych zastosowań: od problemów logopedii i 
najbardziej skutecznych sposobów włączenia niewido-
mych do życia społecznego po przekład maszynowy, 
kierowanie systemami automatycznymi i metody ko-
munikacji kosmicznej. 

Odrębną dziedzinę stanowią studia nad sztuką jako 
systemem znakowym. Społeczna aktywność sztuki jest 
ogólnie znana. Znaki, używane przez artystów i pisarzy, 
wykazują wiele wartościowych właściwości społecznych. 
Zbadanie tego, jak sztuka kumuluje w sobie społecznie 
znaczącą informację, stanowi ciekawe zadanie. Nie 
mówiąc już o otwierających się przy tym perspektywach 
teoretycznych, wskażę na niektóre – na razie dość od-
ległe – możliwości praktycznego zastosowania prac w 
zakresie semiotyki sztuki. Dzieła artystyczne przyciągają 
nas siłą oddziaływania estetycznego. Ale można na nie 
spojrzeć i z innej, bardziej niezwykłej strony: dzieła sztuki 
jawią się jako nadzwyczaj oszczędne, pojemne, dobrze 
zorganizowane sposoby gromadzenia i transmitowania 
informacji. Niektóre bardzo cenne ich właściwości są 
niepowtarzalne i niespotykane w innych kondensato-
rach i przekaźnikach informacji, stworzonych do tej 
pory przez człowieka. A tymczasem gdybyśmy poznali 
wszystkie konstrukcyjne sekrety tekstu artystycznego, to 
moglibyśmy je wykorzystać dla rozwiązania jednego z 
najbardziej palących problemów nauki współczesnej 
– kondensacji informacji. To oczywiście nie ograniczyło-
by możliwości artystów w sferze poszukiwania nowych 
dróg dla sztuki, tak jak znajomość praw mechaniki nie 
ogranicza konstruktorów w wymyślaniu nowych idei i 
nowych aplikacji. Obecnie już istnieje bionika – nauka, 
badająca formy konstrukcyjne świata biologicznego w 
celu wykorzystania ich w mechanizmach tworzonych 
przez człowieka. Czy powstanie kiedykolwiek „artystyka” 
– nauka, badająca prawa konstrukcji artystycznych 
dla „przeszczepienia” pewnych ich cech systemom 
przekazującym i przechowującym informację? 

Ale i oprócz tych – na razie fantastycznych – pro-
pozycji, przed semiotyką stoi wiele aktualnych zadań, 
kryjących mnóstwo fascynujących problemów nauko-
wych. Semiotyka jest nauką młodą, nauką przyszłości. 
Przed nią jeszcze wiele odkryć. 

1969
PRZEŁ. BOGUSŁAW ŻYŁKO   

*Podstawa przekładu: Ju. M. Łotman, Ludi i znaki, 
„Wyszgorod” (Tallinn) 3’98. 

Nota o autorze
Jurij Łotman (1922–1993) już za życia zdobył między-

narodowy rozgłos jako jeden z liderów szkoły naukowej, 
nieformalnej grupy uczonych z różnych dyscyplin, znanej 
jako tartusko-moskiewska szkoła semiotyczna. Zawiązała 
się ona na początku lat sześćdziesiątych na słynnych 
letnich szkołach semiotycznych, organizowanych przez 
Łotmana i pracowników kierowanej przez niego Kate-
dry Literatury Rosyjskiej Uniwersytetu Tartuskiego (dawniej 
Dorpat, Estonia). Do Polski wieści o tej nowej wspólno-
cie badaczy i jej spiritus movens dotarły pod koniec tej 
samej dekady. Pierwszymi czytelnikami wydawanych w 
Tartu w małych nakładach i w języku rosyjskim prac byli 
literaturoznawcy (głównie poloniści) i oni narzucili „styl 
odbioru”, w którym Łotman jawił się jako strukturalista, 
twórczo stosujący do materiału literackiego zasady analizy 
strukturalnej, wzbogaconej o perspektywę semiotyczną. 
Prace Łotmana były atrakcyjne, bo ujmowały tekst lite-
racki nie tylko jako wysoce złożoną „strukturę znaczącą”, 
ale także jako „przekaz”, „komunikat”, który swoje istnienie 
zawdzięcza użyciu wielu kodów nadawczo-odbiorczych 
naraz. 

Także atrakcyjność wszystkich późniejszych jego roz-
praw brała się zapewne stąd, że ich autor z jednej strony 

pozostawał wierny pewnym przekonaniom naukowo-
teoretycznym, a z drugiej sprawdzał ich heurystyczną 
przydatność w coraz to nowych sferach kultury. Innym 
istotnym rysem już nie metody, ale w ogóle umysłowo-
ści Łotmana było to, że pociągały go i zagadnienia 
„ogólne”, zbliżające go ku filozofii kultury czy antropo-
logii filozoficznej, ale i sprawy „szczegółowe”, pojedyn-
czy tekst (wiersz, akt prawny, świadectwo historyczne). 
Z jednej strony patrzył na kulturę (kultura ludzka była 
w końcu jego „przedmiotem badań”) w skali makro, 
konstruując jej rozmaite typologie i modele jej przemian 
historycznych, z drugiej zaś mógł skoncentrować się na 
jakimś jej konkretnym przejawie. Przy czym i w tym drugim 
wypadku nie ograniczał się do „idiograficznego” opisu 
jednostkowego zjawiska, ale starał się dostrzec w nim 
głębiej ukryte energie. 

 Jedną z właściwości jego talentu było to, że potrafił 
adresować swoje teksty do różnego audytorium. Oprócz 
wysoce specjalistycznych prac, napisanych przy użyciu 
wysoce ezoterycznej terminologii, chętnie podejmował 
się roli popularyzatora wiedzy humanistycznej, przy tym 
nie banalizując jej. Publikowany obecnie tekst jest dobrym 
przykładem takiego właśnie pisarstwa. 

*  *  *
PO WSZYSTKIM

półki z książkami
zdjęte ze ściany

jakiś bezdomny
chodzi w moim w swetrze

już po wszystkim

*  *  *
SZTUKA UMIERANIA

Nie umiera się od razu Umiera się
na raty na części
na zapach bzu pozostawiony w dzieciństwie
i na ciepły sen kota który dawno w niebie 

Nie umiera się od razu Do śmierci
się dojrzewa
jak krzyk wyrywający się z piersi do ciszy
i pamięć do gniazda które zmiotła burza

Śmierć w nas się rozpościera jak piołun pod płotem
i czeka tylko chwili aby go przekroczyć
Mieszka w naszych domach czyta nasze wiersze
rano budzi się z nami i biegnie do pracy

Ile się nachodzi ile się nabiega
byśmy mogli bezpiecznie przejść przez swoje życie
A my tacy ślepi a my tacy głusi
modlimy się po nocach by nas nie znalazła

*  *  *
RZECZY NIENAZWANE

Rzeczy nienazwane wciąż czekają
Aż je ktoś odnajdzie i oswoi
Są jak samotne kobiety 
Czekające na swoją kolejkę
Na księcia z bajki 
Który je uwiezie na białym koniu
W nieokreślone i zawsze piękne

Rzeczy nienazwane mają swoje imiona
Szczelnie ukryte przed zuchwałym spojrzeniem
Przypominają kwiaty otwierające się tylko nocą
W miejscu odludnym i niedostępnym
Pachnące tylko dla siebie

Rzeczy nienazwane nieustannie marzą
O tym żeby kiedyś  
Przestać być nienazwanymi 

*  *  *
PÓŹNIEJSZE WCZORAJ

Nie ma już jutra
Wszędzie panoszy się późniejsze wczoraj
Chwila gdy piszę te słowa
Już do mnie nie należy
Tylko do przeszłości
Jest jak czarna dziura
Co zobaczy wciąga wewnątrz siebie
Każdą myśl obraz ptaki i powietrze
Drobinę kurzu czy kamyk na drodze
Wszystko to z jej królestwa
Ja też z niego pochodzę
Napisano bowiem urodził się 
Chodził do szkoły pisał wiersze
Wszystko w czasie przeszłym
Ani słowa o przyszłości
Tylko to co było
Należę do gatunku wymarłego
Jak dinozaury
Archeolodzy będą po latach dopasowywać
Moje zęby do żuchwy australopiteka
Lub innego prajaszczura

Późniejsze wczoraj już nam się przygląda
Odmierza waży i wciąga na listę

Tadeusz Zawadowski
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Nauczyciele wychowywali nas w duchu  p a t r i o 
t y c z n y m . Na 3 Maja i 11 Listopada - to były 

najważniejsze p o l s k i e  święta - w D o m u L u d o 
w y m przygotowywaliśmy przedstawienia  historyczne. 
Występowaliśmy w  p o l s k i c h  i  u k r a i ń s k i c h 
wsiach, co roku w innej. Pochód był i później takie zbio-

rowisko, recytowało się wiersze, ja mówiłam tekst: „Sejm 
polski ogłosił w 1791 roku Konstytucję 3 Maja... ” Jasełka 
inscenizowaliśmy - w strojach, z rekwizytami, nauczyciele 
o to dbali. Były bilety, albo jakieś datki od publiczności 
się pobierało, na dalszą działalność. 

Młodzi Ukraińcy też przygotowywali występy, w stro-
jach narodowych, śpiewali dumki, recytowali wiersze 
Tarasa Szewczenki. Polacy na te widowiska  c h ę t n i 
e  przychodzili.

Jak szkołę skończyłam należałam do „ S t r z 
e l c ó w ”.

Ukraińcy, Polacy, Żydzi
- W Kurowicach Ukraińców było może troszkę więcej, 

niż Polaków, no, prawie że się równało, Żydów mieszkało 
z siedemnaście rodzin. Rodzice pochodzili z tej samej wsi. 
Mama dostała więcej pola, bogata była, ale osiedli na 
gospodarstwie ojca. Przyszłam na świat w domu, wszy-
scy tak się rodzili, przy babkach. Ja Polka z rodu mamy, 
ojciec był Ukrainiec. Po matce przejęłam wiarę rzym-
skokatolicką. Ochrzcili mnie w cerkwi greckokatolickiej, 
papierów nie trzeba było, księża między sobą wszystko 
załatwiali. Domy kryte były strzechą, stały blisko siebie, 
bez numerów, listonosz wszystkich znał. Wodę przynosi-
ło się ze studni, nikt nie miał łazienki. Elektryczności też 
nie było, a skąd! Lampy naftowe się paliło. Ludzie mieli 
nieduże gospodarstwa, dziesięć mórg, utrzymywali się z 

uprawy zboża, ziemia była  b a r d z o  ż 
y z n a . Na swoje potrzeby każdy hodo-
wał marchewkę pietruszkę, buraki, kapustę, 
ogórki, ziemniaki. Rolnictwo chłopskie było 
zacofane, prymitywne. Wszystko się robiło 
rękami, no, może jaka snopowiązałka, ale 
takich kombajnów, jak teraz, nie było. Ho-

dowało się krowy, piękne, czerwone, po jednej, czasem 
dwie, jak trzy, to już dużo było. Uzyskane pieniądze z roli 
wystarczyły, żeby podatki zapłacić, coś kupić dla siebie i 
się troszkę pobawić. Biedni w ogóle nie mieli grosza, żeby 
odłożyć, a bogaci, jak uciułali, dokupowali kawałek pola. 
Schedę dzieliło się między dzieci, chłopcy przeważnie 
zostawiali się na gospodarstwie rodziców, a dziewczęta 
wychodziły z domu. 

Mieliśmy, jak wszyscy we wsi, piec chlebowy. Mama 
piekła takie małe bochenki. Nie codziennie, raz na dwa 
tygodnie. Dobre, oczywiście, wszystko było wtenczas do-
bre. Szyła dla nas, bardzo ładnie - koszule, bluzki, spód-
nice, sukienki. Miała maszynę Singera. 

Żydzi roli nie mieli. Skupowali od gospodarzy zboże 
we workach, mleko, odstawiali do Lwowa i tam kupo-
wali towary. Nawet jeździli i szmaty, złom, zbierali. Mieli 
bóżnicę, taką drewnianą budę. Oni się razem trzymali. 
W oddalonym o jakieś siedem kilometrów miasteczku 
Gliniany, które słynęło z ręcznie tkanych kilimów, kilku 
bogatych Żydów miało sklepy. Kupowaliśmy u nich naczy-
nia, buty, materiały na ubrania. Owszem, nieraz pożyczali 
pieniądze. Na kredyt bardzo chętnie dawali, wiedzieli 

komu dają. 
Pociąg z Brzeżan do 

Lwowa
Ogromny folwark Po-

tockiego w Kurowicach 
był, uprawiali tam buraki 
cukrowe i wszystkie zboża, 
gospodarstwo mieli zadba-
ne. Ci co pracowali w fol-
warku dostawali pieniądze i 
produkty - zboże, ziemniaki, 
tak dużo, że nawet część 
odsprzedawali. I każdy mógł 
krowę paść na folwarcznej 
łące, a jak nie miał krowy, 
odstępował miejsce komuś 
innemu. Pastwiska wiejskie-
go u nas nie było. Działał 
tartak i młyn, właścicielem 
był Polak. Poczta zatrudnia-
ła dwóch listonoszy. Denty-
sta przyjeżdżał, lekarz był na 
stałe. Ubezpieczenie mieli 
tylko pracownicy folwarku, 
tartaku i poczty, to już taka 
elita wiejska była. Jak ktoś 
z gospodarzy zachorował, 
rzadko chodził do doktora, 
bo trzeba było płacić. 

Przez środeczek wsi przechodził cesarski tarnopolski 
hostynec - znaczy droga, tak się mówiło po ukraińsku 
- z Krakowa do Tarnopola. Z Brzeżan przez Kurowice - 
stacja przechodziła obok młyna - kursował pociąg do 
Lwowa. Wozili od nas w wagonach towarowych zboże, 
drzewo. Jeden z gospodarzy truskawki miał, to musiał je 
też zawieźć, żeby sprzedać. Przed wojną rzadko z kolei 
korzystaliśmy, bo złotówka, czy dwa złote za bilet, to było 
dużo. Ale za Sowietów częściej, za jedno jajko jechało 
się do Lwowa. 

Lasy u nas nie rosły. Przepływał kanał Tymkowicki, to 
była taka rzeczka, latem się tam kąpaliśmy. 

Dwie karczmy stały. Wódka była droga. Nie było ta-
kiego pijaństwa, jak teraz. No, wyjątki, ćwiartkę ktoś kupił. 
Pić zaczęli dopiero za Sowietów, jak samogon pędzili. 

Działały dwa sklepy spożywcze: kooperatywa - ukra-
iński i Kółko Rolnicze – polski. Tam się kupowało cukier 
– rafinada i w kostkach, cukierki, czekoladę, przyprawy, 
ryż, kawę zbożową. Była też kawa ziarnista, po pięć deko 
w torebce, w domu się mieliło. Później otworzyli jeszcze 
sklep prywatny, ukraiński, oprócz artykułów spożywczych 
było w nim parę belek materiału. 

Ojciec wyemigrował do Kanady
- W 1926 roku, gdy miałam dwa lata, ojciec wyemigro-

wał do Kanady. Trzeba było sprzedać kawałek pola żeby 

dać na podróż. Więcej osób z okolicy jechało. Nikt nie miał 
pieniędzy, skoro wyjeżdżali na zarobek. Zorganizowany był 
transport do Gdyni i statkiem popłynęli do Kanady. Ojciec 
później, jak zarobił, przysłał pieniądze pocztą, wypłacali 
mamie w złotówkach, i odkupiło się to pole. 

- Nieduże mieliśmy gospodarstwo, ale trzeba było 
wyorać, zasiać. Pomagali nam bracia mamy, Ukraińcy, 
bo po ojcu – Kuźma, on tylko jeden we wsi miał to imię 
- i drugi, Mikołaj - Sirantowie. My jedną krowę miałyśmy, 
bo tylko we dwie byłyśmy. Mama dała radę. Ojciec 
później od czasu do czasu także przysyłał pieniądze, 

Katarzyna Korczak

Katarzyna Dyrda, z domu Pyłypciów, 
urodzona w 1924 roku we wsi Kurowice, w 
województwie Tarnopolskim, na Ukrainie, 
na terenie II Rzeczpospolitej. Matka, Maria, 
z domu Sirant, Polka, rocznik 1904. Ojciec, 
Szymon Pyłypciów, Ukrainiec, rocznik 1899. 
Gdy ukończyła dwa lata, ojciec wyemigrował 
do Kanady. Utrzymywały się z uprawy roli. W 
czasie wojny wyszła za mąż, urodziła syna. W 
1945 roku przybyli do Gdańska jako repatrian-
ci. Od wiosny 1946 roku mieszkają przy ulicy 
Wileńskiej 34 w Gdańsku Wrzeszczu.   

Katarzyna Pyłypciów w wieku 17 lat. Kurowice 1941 rok

Polki i Ukrainki, uczestniczki kursu szycia w Domu Ludowym w Kurowicach. Okres międzywojenny

Katarzyna Pyłypciów przed domem w ogrodzie. Kurowice. Okres 
międzywojenny

Szymon Pyłypciów w ogrodzie prof. Franciszka Puchaczewskiego. 
Gdańsk – Wrzeszcz, przełom lat 40. i 50.
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kupowało się drzewo na opał i coś do ubrania na 
zimę. A tak to bracia interesowali się co u nas w 
polu zrobić. My pomagałyśmy Kuźmie, co osiadł na 
gospodarstwie większym. 

- Polski język znaliśmy, ale w domu przeważnie 
rozmawiało się po ukraińsku. Chodziłyśmy z mamą do 
greckokatolickiej cerkwi. A jak kościół katolicki Święte-
go Antoniego wybudowali, to my tam chodziły, a ci 
prawdziwi Ukraińcy - do cerkwi. Święta szły za głową 
domu, za ojcem. Chociaż ojca w domu nie było, u 
nas Boże Narodzenie obchodziło się i katolickie i - za 
dwa tygodnie – greckokatolickie. W i ę k 
s z a  gościna była na ukraińskie święta 
- gołąbki, pierogi, barszcz, śledź.  Święta 
Wielkanocne też osobno wypadały, tylko 
raz zbiegły się nam w czasie, a tak to było 
tydzień, czasem pięć tygodni różnicy. 

Przed wojną z okazji Pierwszej Komu-
nii nie organizowało się takich hucznych 
uroczystości, jak teraz. Było śniadanie dla 
dzieci z księdzem na plebanii - kakao, buł-
ka, może jakie ciasto. Troszkę bardziej od-
świętnie się ubierało, niż na co dzień. Ale 
żeby na głowach dziewczynki miały aż 
takie, jak dzisiaj, wieńce, to nie. Rodzice 
nie brali udziału w śniadaniu, tylko patrzyli. 
I to było naprawdę wystarczające.

Patriotyzm u nas był
W Kurowicach była szkoła, później 

już siedmioklasowa, ja tam skończyłam. 
Uczyły się razem dzieci ukraińskie, polskie i 
żydowskie. Nauczycielami byli przeważnie 
Polacy, ale mówili po ukraińsku. Lekcje 
prowadzone były po polsku. Godzinę w 
tygodniu mieliśmy ukraińskiego. Religię 
księża prowadzili w szkole oddzielnie dla 
uczniów wyznania rzymskokatolickiego i 
oddzielnie dla grekokatolików. Żydzi chodzili do bóż-
nicy. Każdy miał  s w o ją   religię.

Nauczyciele wychowywali nas w duchu  p a t r i 
o t y c z n y m . Na 3 Maja i 11 Listopada - to były 
najważniejsze  

p o l s k i e święta - przygotowywaliśmy w D o 
m u  L u d o w y m przedstawienia historyczne. Wy-
stępowaliśmy w  p o l s k i c h  i  u k r a i ń s k i c 
h wsiach, co roku w innej. Najpierw pochód był i 
później takie zbiorowisko, recytowało się wiersze, ja, 
pamiętam, mówiłam też tekst: „Sejm polski ogłosił w 
1791 roku Konstytucję 3 Maja... ” Jasełka inscenizo-
waliśmy w strojach, z rekwizytami, nauczyciele o to 
dbali. Były bilety albo jakieś datki od publiczności 
na dalszą działalność. Jakoś  n i k t  na nikogo  n i 
e  n a p a d a ł.

Jak już szkołę skończyłam, od 14 roku życia, dwa 
lata przed wojną, należałam do „ S t r z e l c ó w ”. 
Raz w miesiącu przyjeżdżał  instruktor na pogadankę 
o historii Polski. Dla dziewcząt polskich i ukraińskich 
krawcowa ze Lwowa prowadziła kurs szycia. W fol-
warku książki mieli. Zwykli ludzie książek nie kupowali, 
kto by na to wydawał pieniądze? Ale korzystaliśmy z 
wypożyczalni w szkole i w Domu Ludowym.  

Na festyny, zabawy z orkiestrą, chodziło się do 
folwarku Potockiego. Organizowali je zarządzający, 
Potockiego u nas nie było. 

Pierwszy film, co ja widziałam, ale w powiecie, w 
Przemyślu, to była kronika z pogrzebu Piłsudskiego, 
czarno – biały, na ścianie pokazali.

Utkwił mi w pamięci ksiądz Stanisław Płoszyński. On 
pochodził z Zimnej Wody, przyszedł do nas, jak ja już 
byłam dorosła. Wszyscy go lubili. Wygłaszał k a z a n 

i a  patriotyczne,  p i ę k n 
e ! Ale później go musieli 
dać na inną wioskę, żeby 
tam mówił o  P o l s c 
e . Jak po wojnie żeśmy 
przyjechali do Gdańska, 
przenieśli go do katedry 
do Lwowa. Po jego śmier-
ci we Lwowie - opowia-
dali nam przyjezdni - była 
wielka manifestacja. Tyle 
ludzi przyszło go pożeg-
nać! Wszyscy łaknęli tej 
polskości. 

Taka zgoda
Ukraińska młodzież 

czas spędzała na ogół 
oddzielnie - po domach 
i przy cerkwi. Też przygo-
towywali występy, w na-
rodowych strojach, mieli 
pięknie wyszywane koszu-
le. Śpiewali dumki, recyto-
wali wiersze ukochanego 
Tarasa Szewczenki. Chęt-

nie na te widowiska Polacy przychodzili.
Ale poznawaliśmy się, żenili między sobą. U nas 

ani  j e d n e j  rodziny nie było  c z y s t o  polskiej 
albo  c z y s t o  ukraińskiej.  Do ż a d n y c h  kłótni 
między nami nie dochodziło. No czasami – o miedzę, 
czy o coś tam. Ale  o  p o l i t y k ę  –  n i g d y !  
T a k a  była  z g o d a.  

Za  t a m t e j  Polski były wsie w Małopolsce 
Wschodniej, gdzie Ukraińcy  j u ż  się buntowali 
przeciwko Polakom, podpalali siano, zabudowania 
gospodarcze. I wtedy polscy żandarmi jechali do 

Ukraińców z pacyfikacją. Ale to się działo we wsiach 
położonych pod lasem. 

Nasza wioska była inna. Do końca wojny sabo-
tażu, ani na tym tle zatargów - do  b i c i a  aż  
-  n i e  b y ł o.

Huk, aż się wszystko trzęsło
17 września 1939 roku przez Kurowice, gościńcem, 

jechały sowieckie czołgi, szły wojska. Cała armia! Hen 
aż pod Lwów. To był taki huk, aż się wszystko trzęsło. 
Przez całe Kresy jechali. Ukraińcy najpierw bardzo 
się ucieszyli, zaczęli im kwiaty 
rzucać, flagę ukraińską wywie-
sili. I zaraz jeden z żołnierzy z 
czołgu zszedł, flagę zrzucił i 
krzyczał: ”Nie budiet samosti-
na Ukraina.” Siedzieliśmy cicho 
w chałupach i patrzyliśmy co 
będzie dalej.

Parę dni potem przez naszą 
wioskę Sowieci pędzili polskie 
wojsko na Tarnopol. To byli sami 
oficerowie! Nie stu. Tysiące! Szli 
w mundurach, w butach, ale 
już bez broni, mieli poobrywa-
ne dystynkcje. Wtłoczyli ich na 
plac ogrodzony murkiem, sta-
li jeden przy drugim, naokoło 
cerkwi. Po postoju poszli dalej, 
ale nie drogą na Zaleszczyki, 
tylko na Złoczów, na Tarnopol, 
do Związku Sowieckiego. To 
mogli być oficerowie, którzy 
później zginęli w Katyniu.

W wioskach oddalonych trzy, cztery kilometry, 
nie mieli pojęcia, co się dzieje. A my widzieli tych 
pierwszych Sowietów. Po jakimś czasie oni zebrania 
robili, agitowali, obiecywali, że rozdadzą ludziom pole. 
Miałam wtedy  szesnaście lat.

W 1941 roku, jak Niemcy napadli na Związek Ra-
dziecki, Sowieci uciekali z Kurowic i wysadzili cały 
folwark Potockiego, bo tam mieli skład amunicji. Dużo 
domów się w folwarku spaliło, ale nie było ofiar w 
ludziach. 

Wyszłam za mąż w 1942 roku, za okupacji niemie-
ckiej. Jan Dyrda pochodził z tej samej wsi, od dawna 
się znaliśmy, odwiedzał nas, jego brat był listonoszem. 
Z rodu swojej mamy był Ukraińcem, jego ojciec był 
Polakiem. Religia szła za kobietą, taki podział  z g o 
d n y. Ślub wzięliśmy w kościele św. Antoniego. Za-
mieszkaliśmy z moją mamą. Już nam się żyło lepiej. 
Mąż nie pomagał na roli. Pracował jako szofer. Na 
początku wojny zmobilizowali tylko młodych chłop-
ców. A on służbę w Wojsku Polskim odbył przed 1939 
rokiem.

Rzezie Ukraińców na Polakach w okolicznych miej-
scowościach były. Dochodziły do nas straszne wieści. 
W Kurowicach rzezi nie było, bo w domach stacjo-
nowały niemieckie wojska idące na front wschodni 
i to nas uchroniło. Pamiętam, jak się cieszyliśmy, jak 
któryś z żołnierzy po polsku z nami mówił. To byli Po-
lacy z Kaszub, ze Śląska, przymusowo wcieleni do 
niemieckiej armii. 

Ojciec podczas wojny nie pisał, ani nic nie przy-
syłał. Nie wiedzieliśmy co się z nim dzieje.

Męża wzięli do wojska w 1944 roku. Przez trzy ty-
godnie przebywał w zgrupowaniu we Lwowie i prze-
nieśli ich do Modlina, gdzie zorganizowała się szkoła 
oficerska. Dziewięć miesięcy tam był. Biedę mieli, nic 
prawie do jedzenia. Ale uniknął frontu. 

Repatriacja
W lutym 1945 roku urodził się nasz syn, 

Stach. Już wtedy wiedzieliśmy, że te ziemie 
nie będą nasze. Wojna się skończyła. Męża 
cały czas nie było w domu. Wyrabialiśmy 
papiery repatriacyjne z tą myślą, że my do 
Kurowic  w r ó c i m y. Zebraliśmy zboże 
z pola. I my - 22 września 1945 roku  - 
jechali na  Z i e m i e  O d z y s k a n 
e . Krowę się wzięło, to była żywicielka, 
zboże we workach,  jedzenie, makaron w 
domu zrobiony i wysuszony, pościel, ubra-
nie. Każdy był na drogę przygotowany. W 
odkrytych wagonach - ludzie i zwierzęta. 
Człowiek wszedł między te krowy, stały w 
wagonach, jedna przy drugiej, i wydoił. 
Nie były oznaczone, każdy poznał swo-
ją. Jeden wagon był zakryty dla matek z 
dziećmi. Ale ja cały czas siedziałam w tym 
bez dachu, Stacha przy sobie trzymałam, 
kiedy chciał, karmiłam. Pampersów nie 
było, szmatkami się podcierało. I dzieci 
były zdrowe, bardziej chorowały te w za-
mkniętym wagonie. 

Tak jechaliśmy  s i e d e m  t y g o d 
n i . Jak pierwszy postój był w Krakowie 

to my  t  y d z i e ń  na dworcu towarowym stali. I 
wtedy kolejarz nas zabrał i w budce mogliśmy  p i 
e r w s z y   r a z  w y k ą p a ć  dzieci. 

I wtedy mój mąż  s p o t k a ł  nas. Praco-
wał w wojsku, dostał przeniesienie do Gdańska, 
urlop mu dali, żeby mógł znaleźć rodzinę. Po 
transportach szukał i mu powiedzieli, gdzie się 
ładowaliśmy. Jakaż do była  u c i e c h a ? Ja 
już nawet nie pamiętam. Nie było warunków. 

Maria Pyłypciów – z lewej, Stach Dyrda i Katarzyna Dyrda. Gdańsk, 1946 rok. Zdjęcie wykonane 
w zakładzie fotograficznym

Polskie dziewczęta przed kościołem pod wezwaniem św. Antoniego w Kurowicach. 
Okres międzywojenny

Na pole wychodziłam nieraz raniutko, przez ogród, teren naszej działki od dawna jest zabudowany 
– mówi Katarzyna Dyrda
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Inaczej się ludzie  c i e s z y l i , inaczej  p ł a k 
a l i . Mąż musiał wracać do jednostki do Gdań-
ska. Wsiadł z nami i my już razem we Wrocławiu 
się na inny pociąg przeładowali. Za jedną noc - 1 
listopada 1945 roku - byliśmy pod Gdańskiem. Mąż 
dostał przydział na dom przy ulicy Wileńskiej, ale 
mieszkał tam jakiś oficer i musieliśmy czekać aż się 
wyprowadzi. Zimę spędziliśmy w domku przy polnej 
drodze w pobliżu ulicy Jana Sobieskiego. Jak my 
się tam od pociągu z krową diabelną dostali? Nie 
pamiętam. Chyba na piechotę. Dla krowy znalazła 
się jakaś komórka.

Mleko i jajka swoje, paczki UNRRA 
- Przy ulicy Wileńskiej zamieszkaliśmy we wrześniu 

1946 roku. Krowa, czerwona, co z nami przyjechała, 
dawała mleko. Pasło się koło ulicy Jana Sobie-
skiego, takie błonie było. Mama chodziła, ja, z tą 
krową posiedzieć parę godzin.  Jajka też mieliśmy 
swoje, kury hodowaliśmy przy domu. Mąż praco-
wał w wojsku, pensje mieli bardzo marne, ale były 
deputaty. Dwie paki z UNRRA dostaliśmy – jakaż 
to była rozkosz  - puszki z mięsem, kawa, herbata, 
czekolada, jakieś cukierki. Mąż z kolegami zrobił w 
warsztacie samochód dla dzieci, z pedałami, po-
malowany na zielono. Wszystkie okoliczne maluchy 
nim jeździły.  Po wojnie radość była ze wszystkiego. 
A teraz ludziom nic nie sprawia radości.

W 1947 roku mąż poszedł do cywila. Żeby zostać 
w wojsku, trzeba było dużą maturę zrobić. A zresztą 
to wojsko nigdy mu się nie podobało, bo orły bez 
korony były na guzikach, a on był wojskowym jesz-
cze sprzed wojny. Pracował w PKS jako kierowca 
i potem w administracji.

Ojciec zaczął z Kanady pisać, przysyłał paczki, 
pieniędzy nie. Przychodziły kupony materiałów, bar-
dzo ładne, niemnące. Szyłam sobie sukienki. Jedna 
była niebieska, druga, jak pomarańcza, inna na 
białym tle w kwiaty – duże goździki. Jeden kupon 
materiału sprzedałam na rynku. 

Wesoło było, bo młodym się było
Jak na Wileńskiej zamieszkaliśmy byli już w domu 

naprzeciwko nas repatrianci Irena i Feliks Korczako-
wie z synem, Stachem, potem dojechała do nich 
matka Ireny, Jadwiga Nossek. Od razu nie mieliśmy 
kontaktu, dopiero po pewnym czasie się zaznajo-
miliśmy. Wszystkie urodziny razem spędzaliśmy, przy 
radiu tańczyliśmy, aż drzazgi z podłogi leciały! Na 
końcu Wileńskiej, z lewej strony, mieszkał Szafiejew, 
miał piękny baryton, należał do chóru w kościele 
przy ulicy Mickiewicza. Śpiewał u Samolewskiej, Da-
nielaków, Potempskich, oni bliżej się trzymali. Wesoło 
było, bo młodym się było. A jakaż teraz wesołość, 
jak już człowiek stary, no jest czasami, ale inna. 

Do Korczaków małżeństwo z ulicy Własna Strze-
cha przychodziło, ona w sądzie pracowała, mieli 
syna, ze Stachem Korczakiem się trzymali. Jak ci 
państwo szli ulicą to się sąsiadom kłaniali. Ona przy-
niosła bilety na proces Forstera – jak ja dostałam 

jeden, to pani Irena tym bardziej miała.  Byłam  
na jednej rozprawie w Operze Bałtyckiej. Forster 
elegancko ubrany, w ciemny garnitur w paski, wło-
sy  uczesane. Twarz jak, kamień. Już nie pamiętam 
nawet tłumaczeń. Została mi postać w oczach.

Jak w 1952 roku Feliks Korczak umarł, składaliśmy 
się na wieniec. Chyba Danielakowa zbierała. To 
był pierwszy na naszej ulicy nagły zgon. Zostało z 
wieńca trochę pieniędzy i resztę się wysłało na koś-
cielne cele. Tylko na ten jeden wieniec zbieraliśmy, 
potem już nie miał kto się tym zająć, zresztą jak 
ktoś starszy umierał, to było bardziej naturalne.

Sąsiedzi pożyczali sobie nawzajem jedzenie – to 
szklankę cukru, to pół szklanki octu, nawet pienią-
dze. To było na porządku dziennym.

Powrót ojca z Kanady
Ojca nie było z nami od 1926 roku. Wrócił z 

Kanady - ja tak zawsze pamiętam - w grudniu 1948 
roku, jak było zjednoczenie PSL i PPR. Przypłynął 
do Gdyni na m/s „Batory”. Młody był, po pięć-
dziesiątce. Nie widzieliśmy się ponad dwadzieścia 
lat. Wcale go nie znałam. 

Ubrany był w kurtkę z wełnianego samodziału 
w brązowo - czarno  - zieloną kratę, nosił okular-
ki w złotych oprawach. Wyróżniał się wyglądem. 
„Kanadyjec” wszyscy na niego mówili.

Jak się przywitaliśmy? Nie żeby skakać do siebie. 
I tak już było na co dzień. W święta całowało się 
mężczyzn w rękę, taka była moda. Ale żeby, jak 
teraz, do rodziców, serdecznie, to nie. A skąd!

Jak zszedł ze statku zgłosił, co ma, i zaraz po-
szedł do ambasady pieniądze wymienić. Mnie się 
wydaje, że wtenczas po trzy złote był dolar. Na 
czarnym rynku dolary były bardzo drogie. No, coś 
tam zostawił, jakąś setkę. Ale to nie były kokosy. 

Przywiózł trochę skór, bo po wojnie nie było z 
czego robić butów. Podeszwową skórę i na wierzch 
cienką skórę. Kilka par uszyliśmy, szewc był przy 
ulicy Hibnera i przy placu Wyspiańskiego.  

I garnitur i dwa ładne kapelusze. To wszystko 
co przywiózł. 

Przyjechał jako nacjonalista ukraiński i komuni-
sta. Ale inny był tak po cichu, tylko w kuchni, jak 
siedział. Na zewnątrz starał się być, jak wszyscy, 
nie mówił o swojej polityce. A my chcieli żeby była 
Polska taka, jak przed wojną. I jak się dogadać z 
takim? Nie mieliśmy wspólnego tematu. Nigdy nie 
można z nim było szczerze porozmawiać. 

Skoro tu przyjechał, po ukraińsku nie mówił wca-
le. Tylko po polsku. Po pijanemu to sobie jakąś 
dumkę ukraińską zanucił. Nawet nam nie przyszło 
do głowy, że moglibyśmy coś do siebie zagadać 
po ukraińsku. 

Musiałam, taka była potrzeba
W Kanadzie ojciec przeważnie zimą w lasach 

pracował. Mieli sprzęt, buty. A latem żyli z tego, 
co zarobili. Praca w Kanadzie nie liczyła się ojcu 
do emerytury. Jak przyjechał, włączył się w go-

Katarzyna Dyrda przed domem przy ulicy Wileńskiej w Gdańsku  - Wrzeszczu. Sierpień 2015 rok
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spodarstwo przy domu. Do roboty to on był! Kupił 
konia, wóz, węgiel woził zarobkowo. Krowę i kury 
cały czas mieliśmy. Dwie – trzy świnie zaczęliśmy 
hodować w komórce przy domu, ojciec się nimi 
zajmował. Lekarz przychodził, mięso badał i był 
pan, co ćwiartował, a ja sprzedawałam w budce 
na targowisku we Wrzeszczu.

Żeby wypracować emeryturę ojciec zatrudnił 
się u profesora Puchaczewskiego, który miał nieda-
leko ogromny sad, hodował też truskawki, flance 
wysyłał do Krakowa. Potem ojciec był stróżem w 
Wyższej Szkole Pedagogicznej przy ulicy Jana So-
bieskiego.  

Koło stawku wydzierżawiliśmy działkę. Warzywa 
uprawiałam i sprzedawałam, gdyby nie ojciec, 
to ja bym nie dała rady na rynek z tym wózkiem 
dojść. Później, jak zaczęli budować osiedle Piecki 
– Migowo, jeździliśmy z warzywami pod sklep sa-
moobsługowy, tam gdzie teraz „Biedronka” jest.  
Działkę nam zabrali, bo domki dla plastyków zaczęły 
powstawać. I wtedy my, na wzgórzu, za domem, 
wydzierżawili hektar pola. Kartofle, warzywa upra-
wiałam. Na pole wychodziłam nieraz raniutko, przez 
ogród. Zanim ludzie powstawali ja już schodziłam. 
Taki wtedy był spokój, dzisiaj bym się nawet po 
ciemku bała.

Przez piętnaście  lat w „Bałtyku” na etacie pra-
cowałam, cukierki na taśmie w papierki zawija-
łam. W 1950 roku urodziła się Ewa. W 1958 roku 
– Jacek. Ojciec emeryturę dostał małą, mama 
w ogóle nie miała emerytury, jak umarł, dostała 
emeryturę po nim. Działki cały czas uprawiałam. 
Troszkę się dorabiało tym handlem. A wieczorami 
spodnie, sukienki, płaszczyki, dla dzieci i dla siebie 
szyłam. Musiałam, taka była potrzeba. Młodym się 
było, to szła robota. 

A folię w ogrodzie pamiętasz? To już później było, 
pomidory, ogórki, sałatę mieliśmy dla siebie.

Mąż zmarł w 1972 roku. Stach i Ewa już byli na 
swoim. Emeryturę, trochę większą, niż z „Bałtyku”, 
dostałam po nim. 

Żyliśmy tym, że się wróci
Żyliśmy tym, że się wróci. Pomimo że tu mająt-

ki, wszystko było, każdego ciągnęło do tamtego 
miejsca. Gdyby nie to, inaczej byśmy się w pierw-
szych latach zagospodarowywali. A tak, nic nam 
nie trzeba było, za mało się dbało. Bo ci z Polski, 
co tu przyjechali, wiedzieli, że mają lepiej. Myśmy 
wszyscy tęsknili za tym, co  t a m  zostawiliśmy, 
do jakiegoś czasu. Dopiero później zrozumieli, że 
jednak tutaj mamy wyższy poziom życia. Chociaż 
i tam się poprawiło, ale to nie to.

Ojciec z matką pojechali do Kurowic pod koniec 
lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku  i jak najprędzej 
chcieli wracać. Ja po dwudziestu latach tam się 
wybrałam, za komuny. Spotkałam kuzynów. Zoba-
czyłam jak jest. Wtedy jeszcze działały kołchozy, 
ludzie jakoś sobie dawali radę. Potem oni tam mogli 
brać sobie ziemię. Kto chciał robić, ten wziął. Ale 
nie mieli sprzętu, za duża przerwa była. Byli my we 
Lwowie raz. Jak wróciłam do Wrzeszcza, to ja już 
zrozumiałam, że  t u t a j  jest moje miejsce. Tamci 
też do nas przyjeżdżali, umieją po polsku, jak na 
ulicy rozmawiali po ukraińsku, nie chciałam. Skoń-
czył się handel. Teraz nikt stamtąd nie przyjeżdża. 
Mało piszemy, nie chce się nawet, jestem stara, a 
moje dzieci tamtej rodziny nie znają. 

Ach, różnie było, ale jakoś to wszystko… 
Po pierwszej wojnie się urodziłam, dużo rzeczy się 

bardzo szybko działo. Kurowice były wioską lekko 
zbliżoną do maciupkiego miasteczka. Ludzie mieli 
pracę. Coraz lepiej się żyło. Nie było nawet cza-
su żeby wolność wykorzystać w Polsce.  I jeszcze 
brakowało rok, dwa, żeby ta  

P o l s k a   r o z k w i t ł a . 
Teraz  n i e  m a  p a t  r i o t y z m u .  J e s t  

harcerstwo, ale to nie jest  t o , co było. Widocznie 
patriotyzm potrzebuje czegoś  b a r d z o  t r a g 
i c z n e g o . 

Kiedyś było tyle czasu. Na wszystko się czekało. 
Na listonosza. A teraz - o, już pan  

z n o w u  jest! Inaczej płynie czas. Czy my 
jesteśmy zajęci tak? 

Ach, różnie było, ale jakoś to wszystko…
KATARZYNA KORCZAK

Zdjęcia dokumentalne z archiwum rodzinnego Katarzyny 
Dyrdy z domu Pyłypciów
Zdjęcia współczesne Marek Zarzecki
Reportaż powstał w 2015 roku.
Redakcja tekstu została zrealizowana przy pomocy 
fi nansowej Województwa Pomorskiego w ramach 
stypendium dla twórców kultury na 2015 rok

R
E
P

O
R

T
A
Ż



Gazeta Literacka

29

29

Opowieść – bynajmniej nie wyczerpującą, ani 
obiektywną – o białostockim życiu literackim, 

jego zjawiskach, osobliwościach, instytucjach, po-
staciach, chciałabym zacząć od zasygnalizowania 
dotkliwej luki, jaką jest brak czasopisma kulturalno-
literackiego. Po „Kartkach”, których okres świetno-
ści przypadał na lata dziewięćdziesiąte . i wczesne 
2000 oraz tworzącym je środowisku pozostała już 
tylko legenda (a raczej jej liczne wersje), niewielu 
białostoczan pamięta efemeryczną „Kulturę” czy 
świetnie zapowiadające się „Graffi ti”. Oznacza to, że 
ani lokalni literaci, ani krytycy nie dysponują forum, 
na którym mogliby prezentować swoją twórczość, 
wymieniać poglądy, komentować i relacjonować 
kulturalne wydarzenia. Takiej roli nie pełni wydawa-
ny przez Książnicę Podlaską almanach (jak dotąd 
czternaście  numerów), o jakże znamiennym i wiele 
zapowiadającym tytule „Epea” („Stąd”), ze względu 
na swój dość jednolity estetyczno-światopoglądowy 
profi l, bliższy raczej konserwatywnej, niż awangardo-
wej części białostockiej sceny literackiej. Literatura i 
krytyka znalazły dla siebie miejsce na łamach powsta-
łych z inicjatywy studentów i pracowników Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku w 2013 
roku „Prób”, mamy renomowane „Białostockie Studia 
Literaturoznawcze”, ewoluuje kwartalnik artystyczny 
„Ananke”, wydawany przez Galerię Sleńdzińskich, o 
osobny, comiesięczny dodatek kulturalny („Magnes”) 
pokusili się od stycznia 2016 roku redaktorzy jednej 
z lokalnych gazet. Jednak marzy mi się, aby gdzieś 
między znakomitym pismem naukowym a prasą co-
dzienną pojawił się regionalny periodyk, którego pod-
laski charakter nie będzie oznaczał partykularyzmu i 
zamknięcia horyzontów do lokalnych opłotków, ale 
wyraźnie zaznaczoną perspektywę, z jakiej się patrzy 
na świat i dokonuje białostocko-światowej wymiany 
myśli (tak było we wspomnianych „Kartkach” i jest 
nadal np. w olsztyńskiej „Borussi”). 

Wyartykułowana przeze mnie potrzeba pisma lite-
rackiego mieści w sobie ukryte założenie, że Białystok 
dysponuje potencjałem, by zapełnić jego łamy. Tak 
jest w istocie.

Życie literackie zorganizowane – festiwale, kon-
kursy, cykle…

Ostatnio coraz częściej zdarza się w Białymstoku, 
że trzeba dokonywać trudnego wyboru, na którą 
z konkurencyjnych imprez literackich pójść, gdyż 
– mimo starań organizatorów, by takich sytuacji unik-
nąć – odbywają się w tym samym czasie (niedawny 
przykład: promocja przeszłości Janusza Taranienki i 
spotkanie z Marcinem Sendeckim). Dzieje się zatem 
dużo, a wiele z tych przedsięwzięć ma cykliczny cha-
rakter; wydaje się też, że każde z nich zagospoda-
rowuje nieco inne obszary literatury, czytelniczych 
gustów i oczekiwań. Jedna z najgłośniejszych (i naj-
starszych, choć ma zaledwie sześcioletnią tradycję) 
inicjatyw to organizowany przez Fabrykę Bestsellerów 
„Festiwal Literacki Zebrane”. Głównym przedmiotem 
zainteresowania jego pomysłodawców jest szero-
ko rozumiany literacki mainstream i sfery popkultury 
(przed Zebranym odbyło się pięć edycji „PopLitu 
– Festiwalu Literatury Popularnej”). Rokrocznie bia-
łostoczanie mają zatem okazję poznać twórców 
aktualnie najbardziej znanych, nagradzanych czy 
kontrowersyjnych – od Andrzeja Sosnowskiego w 2013 
roku, jako laureata Nagrody Literackiej Gdynia, przez 
Ziemowita Szczerka i Andrzeja Stasiuka po Zygmunta 
Miłoszewskiego. Festiwal dopełniają koncerty, dysku-
sje – czasem poważne, czasem mniej, jak rozmowa 
na temat facebooka – zdarza się, że książki mają tu 
swoje premiery. W tym samym nurcie – promowania 
nowości wydawniczych – mieszczą się z oczywistych 
względów odbywające się od 2012 roku z inicjatywy 
„Fundacji Sąsiedzi” Targi Książki. Towarzyszy im festi-
wal literacki „Na pograniczu kultur”, świadczący o 
tym, że organizatorzy traktują jako atut specyficzne 

położenie Białegostoku – pisarze i książki, 
zwłaszcza reportaże, związane z szeroko 
rozumianym Wschodem, a także obec-
ność lokalnych twórców mają wyróżniać 
podlaskie targi na tle innych tego typu 
przedsięwzięć. 

Niejako na drugim biegunie sytuu-
je się cykl „Sto tysięcy wierszy”, odbywający się w 
Galerii Sleńdzińskich, który ewoluował ze studenckiej 
inicjatywy Koła Naukowego Polonistów „Wiersz wy-
chodzi z domu”. Jego pomysłodawca, Dawid Bujno, 
konsekwentnie promuje poezję twórców młodych 
i najmłodszych (Justyna Bargielska, Roman Honet, 
Julia Fiedorczuk), ale też „seniorów” nurtu, jaki w 
dużym uproszczeniu można określić mianem „flirtu” z 
ponowoczesnością (Piotr Sommer, Andrzej Sosnowski, 
Mariusz Grzebalski). Swoją wierną publiczność mają 
także organizowane od lat przez Książnicę Podlaską 
„Środy literackie”, podczas których można spotkać 
przede wszystkim lokalnych autorów oraz literatów 
wywodzących się z bliskiego wieloletniemu dyrek-
torowi tej placówki, poecie Janowi Leończukowi, 
chrześcijańsko-konserwatywnego kręgu. Mamy też 
barwny Festiwal artystycznej książki dla dzieci w Ga-
lerii Arsenał. 

Warto też wspomnieć o konkursach, m.in. wo-
jewódzkim konkursie „O Srebrne Pióro MDK” (od 
7. edycji im. Wiesława Szymańskiego; dotychczas 
9 edycji), czy sześciu edycjach Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego Wojewódzkiego Ośrodka Ani-
macji Kultury „Tutaj jestem” na maszynopis tekstu 
związanego z regionem – w obu nagrodę stanowi 
m.in. publikacja. Rywalizacją najbardziej elektryzują-
cą białostockie środowisko, a zarazem konkursem o 
najdłuższej tradycji jest wręczona w tym roku po raz 
25. Literacka Nagroda Prezydenta Miasta Białegosto-
ku im. Wiesława Kazaneckiego. Regulamin nagrody, 
zainicjowanej przez przyjaciół zmarłego w 1989 roku 
poety, ewoluował – od lauru za najwybitniejszą książ-
kę poetycką, przez nagrodę w dwóch kategoriach: 
poezja i proza, po statuetkę za najlepszą książkę lite-
racką wykazującą związki z regionem (ich charakter 
zdefiniowany został dość szeroko: podlaska tematyka, 
Białystok i Podlasie jako miejsce zamieszkania lub 
pochodzenia autora, a nawet – miejsce wydania 
książki). W kapitule, decydującej o nominacjach, 
zasiadają lokalni literaturoznawcy; jej szerszy skład, 
wybierający laureata, uzupełniony zostaje o krytyków 
i literatów spoza Białegostoku, wśród których znajdują 
się Justyna Sobolewska czy Jarosław Klejnocki. Trwa-
ją dyskusje, jak zamienić jednorazowe wydarzenie, 
jakim jest wręczenie statuetki, w białostockie święto 
literatury – od kilku lat poprzedzają je spotkania z no-
minowanymi pisarzami, pojawiają się rożne pomysły 
na promowanie nagrody i jej laureatów. Na długiej 
liście nagrodzonych znajdują się takie nazwiska, jak 
Ignacy Karpowicz, Jan Leończuk, Anna Markowa, 
Jerzy Plutowicz, Jan Kamiński, Krzysztof Gedroyć i 
wiele, wiele innych. 

Działalność wydawnicza (i nie tylko)
Większość wspomnianych wyżej podmiotów 

– Książnica Podlaska, Fabryka Bestsellerów i Funda-
cja Sąsiedzi – prowadzi też działalność wydawniczą. 
Najwięcej publikacji ma na swoim koncie pierwsza 
z tych instytucji, ich liczba niestety nie zawsze idzie 
w parze z poziomem, nie tylko edytorskim (dotyczy 
to zwłaszcza poezji), natomiast najprężniej zdają się 
rozwijać „Sąsiedzi”, konsekwentnie budując wizeru-
nek wydawnictwa specjalizującego się w literaturze 
zorientowanej na Wschód. Znakomicie odzwierciedla 
to tytuł, jaki nadał Piotr Brysacz rozmowom z polskimi 
podróżnikami (znaleźli się wśród nich Mariusz Wilk, 
Wacław Radziwinowicz czy Jacek Hugo-Bader): Pa-
trząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm. Tak 
pojemna, a przy tym wyrazista koncepcja pozwala 
na publikowanie twórców spoza regionu (np. Michał 
Książek), jak też autorów wywodzących się z Pod-
lasia (Jan Kamiński, Hanna Kondratiuk-Świerubska). 
Na uwagę zasługują też dwie nowe inicjatywy wy-
dawnicze – seria Podlaskie Prezentacje Poetyckie (w 
jej ramach ukazały się debiutanckie tomiki: Zuzanny 
Marii Danowskiej, Dominiki Baranieckiej i Weroniki 
Zimnoch, powstałe pod kuratelą Janusza Taranienki, 
prowadzącego zajęcia w Pracowni Literatury Mło-

dzieżowego Domu Kultury) oraz Białostocka Kolekcja 
Filologiczna.

Białystok jest też stolicą powstającej w Polsce li-
teratury białoruskiej, której patronuje zmarły w 2013 
roku Sokrat Janowicz. Od 1958 roku działa tu Biało-
ruskie Stowarzyszenie Literackie „Białowieża”, mające 
na swoim koncie ok. 90 publikacji, wydawany jest 
białoruskojęzyczny tygodnik „Niwa” i dwujęzyczny, 
polsko-białoruski „Czasopis”. Śmiało można sformu-
łować tezę, że białostocka (szerzej: podlaska) lite-
ratura ma swoje dwa dopełniające się nurty: polski 
i białoruski, na ich przenikaniu zasadza się w dużej 
mierze jej bogactwo. Ze względu na barierę językową 
bywa ono jednak utrudnione, dlatego tak cenne są 
wszelkie wydawnictwa dwujęzyczne oraz tłumaczenia. 
Dzięki nim polscy czytelnicy, nie tylko na Podlasiu, 
mogą obcować z magicznym światem prozy Michała 
Androsiuka, poezją Miry Łukszy czy Jana Czykwina, o 
Janowiczu nie wspominając. 

Kogo czytać?
Przypuszczam, że z perspektywy Czytelnika, nieko-

niecznie zainteresowanego uczestnictwem w biało-
stockim życiu literackim, choćby z racji przestrzenne-
go oddalenia, najważniejsza (i najtrudniejsza) będzie 
odpowiedź na pytanie: co czytać? Jakich nazwisk 
szukać na księgarskich półkach czy w czeluściach 
Internetu? Udzielając jej kierować się będę – za co 
z góry proszę o wybaczenie – wyłącznie własnym 
gustem i preferencjami, jest to zatem lista niekom-
pletna, bardzo subiektywna i ograniczona do autorów 
najnowszych. 

Niekwestionowaną, choć kontrowersyjną gwiazdą 
białostockiego firmamentu pozostaje od dziesięciu  lat 
Ignacy Karpowicz, twórca wszystkim znany, który chęt-
nie przyznaje się do swoich regionalnych korzeni, choć 
niekoniecznie wypowiada się o Podlasiu pozytywnie. 
Warto przeczytać jego prozę właśnie pod kątem jej 
związków z regionem, wnikliwości, z jaką autor się 
mu przygląda, wpływu, jaki wywiera na niego i jego 
bohaterów Białostocczyzna, zwłaszcza w takich po-
wieściach, jak debiutanckie Niehalo, Gesty, Cud czy 
znakomita Sońka. Wszystkim, którzy pamiętają Kono-
pielkę Edwarda Redlińskiego (choć nie tylko im) pole-
cam kryminał Krzysztofa Gedroycia Piwonia, niemowa, 
głosy, w którym, za pomocą języka stylizowanego 
na białostocką gwarę, opisana została powojenna, 
polsko-ruska, jak to określa sam autor, historia miasta. 
Niezwykły urok mają też opowiadania Michała Andro-
siuka: napisany po polsku Wagon drugiej klasy czy 
przetłumaczony z białoruskiego Biały koń – to swoisty, 
podlaski realizm magiczny z wizją tożsamości i historii, 
jaka mogła powstać tylko na pograniczu. Jest Judasz 
Włodzimierza Pawluczuka, powieść chyba mniej znana 
od pamiętnego Wierszalina. Reportażu o końcu świa-
ta, a kontynuująca w beletrystycznej formie tę samą, 
inspirującą wielu artystów opowieść o proroku Ilji i jego 
sekcie. Swoich miłośników ma też zwariowana (to 
chyba najbardziej adekwatne określenie), jedyna w 
swoim rodzaju proza Miłki Malzahn czy psychologiczna 
– Agnieszki Masłowieckiej. Z Podlasia wywodzą się 
też, jak wszystkim wiadomo (lokalny patriotyzm każe 
mi o tym przypomnieć) Katarzyna Bonda, Grzegorz 
Kasdepke czy Tadeusz Słobodzianek. 

A poezja? Tu posłużę się kluczem alfabetycznym: 
Dariusz Adamowski (debiutanckie Adamowo, świetne 
Gub, trać, porzucaj), Nadzieja Artymowicz, Mira Łuk-
sza, Jerzy Plutowicz z jego symbolicznym, niedzisiejszym 
światem, Teresa Radziewicz, zwłaszcza lewa strona. 

Jeszcze bardziej subiektywne zakończenie
Choć w dwudziestym pierwszym  wieku nieco 

démodé, ale dla mnie ważny, topos skromności, na-
kazywałby rezygnację z tego akapitu, chciałabym 
zakończyć przywołaniem instytucji, która w mniej lub 
bardziej bezpośredni sposób wpływa na białostockie 
życie literackie – Uniwersytetu w Białymstoku. To z nie-
go rekrutują się jego animatorzy, członkowie kapituł, 
wydawcy. To tu, na Wydziale Filologicznym, studenci 
mają zajęcia z kultury i literatury regionu, uczą się 
sztuki dziennikarstwa i edytorstwa, piszą swoje pierwsze 
teksty. To tu prowadzone są badania lokalnego piś-
miennictwa. Ten wzajemny przepływ inspiracji i energii 
między miastem a jego Alma Mater wydaje się nie 
do przecenienia. 

KATARZYNA SAWICKA-MIERZYŃSKA

Życie literackie w Białymstoku
Jakie jest? Kto je kreuje? Czym się wyróżnia? Czego mu brak? Gdzie go szukać?
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Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
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Teresa Radziewicz
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Zuzanna Danowska

Niebytka 

nieumyślnie spowodowałem życie
powiesiłem się w niewłaściwą stronę
na zwyczajne rozłożenie się
okazałem się być zbyt złożony

pracowałem nudziłem zamartwiałem się na życie
nagromadziłem dużo niewydarzeń
niewystarczająco szybkich by
zdążyły zaprzeć dech w piersiach

spowodowałem życie dożywotnio
podobno nie poniosę konsekwencji
upozorowałem je aż do początku
rozliczając się z każdej niedopranej szmatki

*  *  *

Ludzie bez oczu 
Stanisławowi Jerzemu Lecowi

ślepi z każdego punktu widzenia
z umysłami otwartymi na przestrzał
nie niesiemy ziarenka mądrości w łupince

zbłądziliśmy nie ruszając się z miejsca
ugrzęźliśmy w zakamarkach
cherlawych przekonań własnych 

zgubiliśmy dobre rady
choć żadna alternatywa 
nigdy nie wpadła nam 
od wewnątrz

a współcześni filozofowie
pogrążają się w oczekiwaniu 
aż zrzuci się ich z wysokiego poziomu 
do morza 
z kamieniem mądrości u szyi
z całym bogactwem swej osobowości

*  *  *

Między jednym zamknięciem
powieki a drugim

między jednym zamknięciem powieki
a drugim
jest czas na prędką emocję
brzdęk widelca upadającego 
na kuchenny kafelek
roztopienie się alabastrowej zbitki śniegu

byłoby dobrze zatrzymać się 
w jednej chwili (wybranej z sentymentu)
jak na fotografii
razem z tymi wszystkimi 
zapachami i formami
ciepłem dotyku

między niezobowiązującymi mrugnięciami 
nieskażonej cierpieniem powieki

*  *  *

Fauście, mój fauście
odkąd mam świadomość, że noszę
ciebie w sobie, próbuję tłumaczyć: fauście,
drogi fauście – te słowa nie pasują, zmień je,

wyglądają jak z second handu. co powiedzieliby
twoi ojcowie, których miałeś tak wielu? każdy z nich
znał swoje dziecko lepiej niż ktokolwiek. a przecież
potrzebowałeś tylko trochę tego na głoskę „sz”. wiem, 

od zawsze miałeś z nim problemy, a właściwie
z nią – wszystko jedno. wciąż słyszę pytanie: kto
obiecał, że się nam należy? że otrzymamy porcję
w sam raz na nasze pragnienia? wszyscy

zostaliśmy oszukani, fauście. tak, fauście, 
powroty sprawiają, że prawda rozciera nas
mocniej i dokładniej. zobacz – mówię

– noszę cię w sobie, troszczę się,
karmię i ogrzewam wiedząc i nie wierząc,
co wyrośnie z tego hodowania

*  *  *
Smok, herkules i wolarz
i znowu. znowu znaki, które widzą nawet
obcy: cienie drapieżników na krzewach
– posępne wycinanki – tło pełne zmierzchu,
wieczory utkane z mrozu i milczenia, w czerń 

rzucone wzory. spójrz – wołasz uczenie
– styczniowy księżyc w perygeum po raz drugi
taki bliski ziemi. będą nowe dni i coraz więcej
światła – orion na firmamencie jaśnieje

jak nigdy. próbujesz objaśniać tajemnicę
smoka, herkulesa i wolarza. nie tak – milczę
– nie tak! nie te znaki, nie patrzę. nie widzę
i nie chcę zobaczyć. bliższe mojej głowie

inne przepowiednie: trzynaście saren na granicy
ziemi, nieba i czasu, siedem srogich wieczorów
między wczoraj a jutro, pięć obietnic,
trzy wschody.

jeden długi zachód
*  *  *

Nazwać, zakrztusić się, zbudować
zwykle nazywa się to głupotą,

ale ok, możemy na to mówić też miłość
J. Lewandowska

możemy nazywać to jak chcemy, możemy
patrzeć, jak się zmienia i co niesie zmiana,
możemy stać w deszczu i mówić: jakie to
niepoważne, jakie to romantyczne. i inne
bla bla bla. możemy nawet czekać na wiosnę

– co z tego? świat nie chce służyć nam łaskawie,
nie zmieni go ani tresura, ani oswajanie. możemy
oglądać lady makbet i w antrakcie pytać,
co z duncanem i kto właściwie nie żyje: król
czy sługa, możemy dziwić się oraz wydziwiać
nad uczuciem, które każe zabijać.
możemy wszystko, razem lub

osobno. możesz nazwać to głupotą, ja
mogę zakrztusić się miłością. nieważne,
ostatecznie mogę zbudować z tego wiersz,
przerobić na metaforę, mogę
zamienić to w żart
albo w popiół

*  *  *
 Stopy w świetle
i mam przed sobą świat, nie światło – kładło się nisko,
reszta w chmurach i w zmierzchu. jak uratować? rozproszyć
czy skupić? w soczewkę się przemienić – rażeni wiązką
promieni staną się posłańcami? dokąd ich posłać,

po co? mam świat przed sobą – nie obchodzę świata.
świat mną niezajęty odwraca się i milczy,
nawet gdy czekam na słowo. mowo moja – nie moja,
brzmij częściej, wpleć się w jasność, daj się pozbyć

milczenia. wyzwól język, rozluźnij słoneczny splot
zwinięty w węzeł. inaczej osłabnę, upadnę – droga
daleka, pod stopami twarda, zmarznięta ziemia
we wschodach i zachodach zmienia się ciągle

i nie zmienia wcale. gdzie posłańcy jasności,
gdzie ratunek? gdzie światło? tak łatwo
pogrążyć się w cieniu
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Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
Heraklit

Sytuacja jest beznadziejna. Nie uwolnię jej od cierpienia, 
które jest udziałem ludzi chorych „na duszę”. Lekarze 

także nie potrafi ą jej pomóc, zapisują różne leki uspokaja-
jące, nasenne, eksperymentują. I nic. 

Nina słyszy Głosy. Różne. Prześladują ją w dzień 
i w nocy, kiedy nawet po pastylkach nie może za-
snąć. Wydają rozkazy, namawiają, radzą, ostrzegają. 
Jeden z nich, najbardziej natrętny, każe popełnić 
samobójstwo. 

– Będziesz miała spokój – kusi. – Nareszcie spo-
kój. Nie będziesz już niczego się bała. Nie będziesz 
cierpieć.

Nienawidzę tego Głosu, który pcha ją do ostatecz-
ności. Muszę powiedzieć, że ja także słyszę wszystkie 
Głosy, które prześladują Ninę, brutalne albo pozornie 
łagodne jak syreni śpiew. Sama też jestem Głosem. 
Nie Osobą, a właśnie Głosem. Szef coraz częściej nie 
pozwala nam wcielić się w jakąś postać, chociaż wie, 
że niewidzialność nas męczy. Może On także ekspe-
rymentuje z nami, ze mną – ze Śmiercią. Rzadko od-
zywam się do Niny, tylko wtedy, kiedy jestem pewna, 
że muszę powstrzymać nieszczęście. Ja – Głos wśród 
Głosów. Odtrutka na to, co kłębi się w kobiecie na 
doczesność oddanej mojej pieczy. Niestety, odtrutka 
mało skuteczna, któregoś dnia skończy się jej działanie 
i wtedy... Nie wiem, zaledwie domyślam się. Ten sam 
Głos, aksamitny, obłudnie łagodny mówi dalej. 

– No pomyśl tylko, co warte jest twoje życie. Stale 
na prochach, ogłupiała. Zanurzasz się w mrok. Chy-
ba już nie wierzysz, że lekarze ci pomogą. Ale jeśli 
to zrobisz, kto wie, może odrodzisz się w kimś innym, 
zdrowym i szczęśliwym. Wszystko jest możliwe. Musisz 
się tylko zdecydować. 

Czuję wahanie Niny.
– Chyba zaczyna mu wierzyć – mówię. – Dziewczy-

no, nie słuchaj go. On jest samą rozpaczą, brakiem 
nadziei. Upadły Anioł. Zły. Nie daj się skusić.

Nina szepcze: 
– Nie poradzę sobie z nim. On jest we mnie. Słyszę 

go, nawet kiedy nie chcę. To najgorszy ze wszystkich 
Głosów. A przecież taki miły. 

– Wiem. Jeżeli go uciszysz, z innymi będzie ła-
twiej. 

– Ale jak? Jak? 
– To okropne, ale nie potrafię odpowiedzieć. Pro-

szę, poczekaj na mnie. Kiedyś na pewno przyjdę i 
odejdziemy stąd razem. Ale jeszcze nie teraz. 

– Kim jesteś? 
– Osobą, która cię kocha. Nie możesz mnie zoba-

czyć, ale uwierz. Nie jestem jednym z tamtych twoich 
Głosów. Pomogę ci. 

Nina na chwilę się uspokaja się. Nie na długo. 
Jeszcze nie zdążyła odetchnąć, a już odzywa się 
agresywny Głos kobiecy. 

– Nie poznajesz mnie? To ja, ciotka Wera. Wycho-
wałam cię po śmierci rodziców. Skróciłaś mi życie. 
Przez ten twój obłęd nie miałam chwili spokoju. Budzi-
łaś się w nocy i wrzeszczałaś na kogoś. Na ulicy też 
gadałaś, nie do mnie, do siebie. Kłóciłaś się z kimś, 
kogo nie było. Majątek wydałam na psychiatrów. 
Nie pomogli. Powinnam oddać cię do zamkniętego 
zakładu, ale obiecałam twojej matce, że nigdy... 
Kupiłam ci mieszkanie. Myślałam, że znajdziesz sobie 
kogoś, uspokoisz się. Byłam głupia. 

– Ciociu Wero, przecież to nie moja wina. 
– Jesteś bezwolną, nieżywą szmacianą lalką. Na-

wet nie sprzątniesz pokoju jak człowiek. Zawsze mu-
siałam wszystko za ciebie robić.

To prawda. Mieszkanie Niny wygląda tragicznie. 
Porozrzucane ubrania, buty, pościel. Stos tłustych, 
brudnych naczyń w zlewozmywaku. Spleśniały chleb, 
w lodówce gnijący melon i zepsute, przeterminowane 
wędliny. Jak to mówią ludzie: „brud, smród i ubó-
stwo”. 

Próbowała pracować, ale każdy szybko orientował 
się, że coś z nią nie w porządku. Żyje z renty. Nikt 
jej nie zechce, nie przekroczy progu jej mieszkania 
– nory. Szefie, jak ciężko z nią być, ratować ją. Właś-
ciwie po co? Ty wiesz lepiej, ale ja nie rozumiem. 
Wybacz mi.

Teraz Nina słyszy Głos dziecka. Często słyszy. 
– Mamusiu, dlaczego ja nie żyję? Przecież mogłem. 

– Nie mogłeś! – krzyczy histerycznie. – Nie dręcz 
mnie!

To był absurdalny epizod w życiu Niny. Wtedy jesz-
cze mieszkała z ciotką, która akurat wyjechała na dwa 
dni. I znalazł się byle jaki kochaś na jedną noc. Pewnie 
nawet nie zauważył, że Nina jest chora. Był pijany. 
Ciotka Wera zmusiła Ninę, żeby usunęła ciążę. 

– Przygłupa urodzisz. I nie zajmiesz się nim. Nie ty. 
Po zabiegu Ninie się pogorszyło. Zaczęła słyszeć 

nowe Głosy, potępiające ją, wrogie. 
– Dziwka! Morderczyni! – słyszała. 
A potem znowu.
– Mamo, dlaczego ja... 
Nie odpowiadała. Nie broniła się. Zaczynała roz-

paczliwie płakać i długo nie mogła przestać. Potem 
łykała pastylki i zasypiała niezdrowym narkotycznym 
snem. Budziła się i znów było tak samo.

Kiedyś odezwał się miły kobiecy Głos. Radził: 
– Słuchaj, musisz znaleźć faceta, przez którego to 

wszystko. I zabić go. Będzie ci lżej. 
– Nie pamiętam jego nazwiska. 
– Nieważne. Imię wystarczy.
Po tej rozmowie Nina zaczęła włóczyć się po uli-

cach. Zaczepiała ludzi, pytała, czy znają Władka, ta-
kiego blondyna, czy wiedzą, gdzie mieszka. Wzruszali 
ramionami i odchodzili szybko, bo przecież wiedzieli, 
że to nienormalna. 

Gdy wróciła z kolejnej eskapady, odezwałam 
się.

– To ja, twoja opiekunka. Nie chodź już nigdzie, 
nie pytaj. Nikogo nie znajdziesz. Nikogo nie zabijesz. 
To był zły Głos, zła rada. Uwierz mi. 

Posłuchała, ale cierpiała dalej. Kolejny Głos ostrze-
gał przed jakimiś „Onymi”, którzy chcą ją otruć. 

– Wpuszczają gaz przez szpary w drzwiach. Dla-
tego coraz gorzej się czujesz. Zadzwoń na policję, 
koniecznie. 

Zrobiła to. A potem telefonowała co kilka dni. 
Znużeni policjanci powtarzali, że znajdą tego, kto 
ją truje; później, że już znaleźli i aresztowali, a wresz-

cie zaczęli odkładać słuchawkę, kiedy słyszeli, że to 
znowu ona.

Nina stwierdziła, że wszyscy pragną jej śmierci, więc 
ten Głos, który namawiał, żeby skończyła ze sobą, 
miał rację. A ja kłamię, żeby ją pocieszyć. 

– Jesteś jak lekarz mówiący choremu w ostatnim 
stadium raka, że niedługo wyzdrowieje. To podłe. 
Wcale ci nie wierzę. Lepiej już się do mnie nie od-
zywaj. 

– Za parę dni przyjdę do ciebie – powiedziałam 
stanowczo. – Wtedy przekonasz się, że dotrzymuję 
słowa.

Mówiłam to bez namysłu, z bezradności. Bez 
uzgodnienia z Szefem. Mógł mnie za to ukarać, miał 
prawo. Szłam do niego z lękiem. Byłam Śmiercią roz-
trzęsioną, bojaźliwą, niepodobną do siebie.

Nie wiem, dlaczego ulitował się nad Niną. I nade 
mną także. 

– Nie nadajesz się do tej pracy – powiedział ze 
smutkiem. – Co mam z tobą zrobić? Może dam cię 
do biurowej roboty, do ustalania terminów odejść, 
które będę ci podawał i do wpisywania miejsc do-
celowych podróży. Znasz się na komputerze? 

– Tak – odpowiedziałam skwapliwie. 
– To dobrze. Dość już mam swoich brulionów i 

rubryk. 
Przez chwilę przyglądał mi się, chyba ze współ-

czuciem. Westchnął. 
– No to już idź. Na tę podróż dostaniesz ciało. 

Dosyć długo byłaś tylko Głosem. 
Przyszłam do Niny jako młoda, piękna kobieta; 

uśmiechnięta, pogodna. Wzięłam ją w ramiona, przy-
tuliłam i zaczęłam kołysać, jakby była małą dziew-
czynką. 

– Widzisz, dotrzymałam słowa. A teraz wychodzi-
my z tej nory. Na zawsze. Już nie usłyszysz żadnych 
Głosów. Obiecuję ci. 

– Zaraz, tylko włożę płaszcz. 
Włożyła. Przegarnęła włosy ręką. I to wszystko.

ANNA MARKOWA

Anna Markowa GŁOSY
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Ryc. Joanna Michalska

Wczorajsze jutra     
Janusz Taranienko
Przeszłości
Białystok 2015

„Nie mamy już początków” – zaczyna swoją życiodaj-
ną książkę Argonauta humanistyki, George Steiner. Może 
jednak mamy przeszłości? Może jednak mamy przejścia? 
Jestem na chwilę przechodzę jak pielgrzym (…).

Najpierw rodzi się człowiek, potem gęstnieją słoje dni 
i nocy, a na końcu jest skandal. Na końcu? Czy mamy 
jeszcze zakończenia?

Mamy niemożliwość nieistnienia. My poeci jesteśmy 
wyrozumiali.

Janusz Taranienko stara się być wyrozumiały. A prze-
cież nie skąpi pretensji odeszłym przedwcześnie, odeszłym 
nagle, odeszłym w zmęczeniu, odeszłym w bólu. Kto 
wam pozwolił opuszczać żyjących? Trzeba było zapytać 
o zgodę. Wynegocjować sobie zgodę.

 Nie ma zgody poety na nicość. Nie można opuścić 
tego, który odchodzi. Nie można zatrzymać go  w przej-
ściu. Można jednak świecić mu na drogę.

Bo kiedy uczujesz na poduszce ślad po głowie ojca, 
kiedy wyznasz matce wysokość drzewa przed starym do-
mem i kiedy na łące dzieciństwa zastaniesz hipermarket 
– wtedy zrozumiesz, że nie można nie być, że pożegnanie 
to nowa podróż, że wieczność to kręgi na wodzie, zasty-
gły taniec powrotnych przeszłości. Więc podróżuję wśród 
domów niezdarnie / wysupłując zdarzenia / z przetartej 
sakwy wspomnień (…).

Więc jeśli będzie podróż niech będzie to podróż długa 
– prosi inny poeta. I jest podróż długa: przez kontynenty 
czasów. Przez rozlewiska miejsc, które zarastają codzien-
nym łopianem. Przez krajobrazy przyjaznych twarzy. Przez 
dobrze znane i zapominane żywioły w sobie, ze sobą, do 

Adam Buszek

siebie, do lustra, bo widzisz / ten mój pośpiech i gwar / 
zapewne dlatego / że czas się kurczy a świat / rozrasta. 
Nie jest to podróż samotna, choć długa. Są rodzice, są 
krewni, są przyjaciele, są bracia w słowie, weterani długich 
podróży: Jan Kochanowski, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Cyprian 
Kamil Norwid, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura. 
Są też ciche cienie miłości, ale jakby „po czasie”: cienie 
po zgasłym słońcu. Tyle się zmęczeń wydarzyło / że sen 
mi bliższy niż kochanie (…).

Najważniejsze, to po sobie posprzątać. I tylko ciała 
własnego posprzątać nie sposób. Mamy przeszłości. Mamy 
przejścia. Mamy porządki. Na pięćdziesięciu stronach wiel-
kości dłoni odbywa się cierpliwe, choć niepogodzone 
porządkowanie przeszłości. Przeszłości jest wiele, czasu 
– ile wody w studni. Zanim wyschnie studnia, nabierajmy 
wody. Te wiersze nabierają wody: linearnie prozaicznym 
rytmem, krótkimi oddechami nagle urwanych wersów, 
ważeniem ciężaru słowa, zaniemówieniem, wreszcie moc-
nymi łykami dat – sygnaturkami przeszłości.

To, co właśnie mijamy, w zasadniczym sensie tracimy 
na zawsze. Jeśli coś nam pozostaje, to pamiątki utraty. 
Pamięć, wyobraźnia, a pomiędzy nimi słowa orbitujące 
i czarna materia milczenia. „Przeszłości” to ślady w ka-
mieniu, niespieszne elegie jakby niedowierzające utracie 
i zarazem rzeźbiące w niej mikrokosmosy ocalenia, prze-
chowania, przemytu pomiędzy światami.

Bo oto coś osobliwego dzieje się z czasem. Z cza-
sem gramatycznym, w którym odciska się wewnętrzny 
czas ciała i ducha. Książkę wypełniają przeszłości, ale 
im bliżej wygłosu, tym częściej pojawia się „teraz”, a na 
koniec wybrzmiewa czas futurum. „Jutro wczorajsze”? A 
może niejasne, niewymawialne przeczucie „czwartego 
czasu”?

Książka Janusza Taranienki jest odnowieniem przysięgi. 
Chodzi tu o zaślubiny z życiem. „Ślubuję, że nie opusz-
czę cię i po śmierci”. Ktokolwiek, cokolwiek świadkuje 
ceremonii.

ADAM BUSZEK
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  ***  
Jestem pewna że madonny nie golą nóg. Nie 

goliły i golić nie będą. Bo i po co? Pod sukniami 
pełnymi nieba wszystko rośnie jak szalone, nad-
przyrodzone. Szczelnie okrywają, aż do cokołu, nikt 
nie dostrzeże nie wylajkuje i nie wydrwi. W końcu 
są tkane na krosnach różańców. 

Zastanawiające, ile w splocie materii jest po-
dziękowań a  ile żalu wypłakanego przez starców 
i dzieci.

Grupa w wieku produktywnym modli się staty-
stycznie rzadziej i jakościowo inaczej. Częściej ku-
puje, do nich skierowany jest przekaz podprogowy 
mający podwaliny w modlitwie, ale to zupełnie 
co innego.

Szyte z nieboskłonów suknie dbają o to by nie 
zaburzyć rytmu wszechświata i jego płodności. Od-
rastająca szczecina  dnia  następnego jest zawsze  
odstraszająca. Co ludzie powiedzą, napiszą, co 
na to NFZ.

Madonny nie golą nóg w proteście przed 
wszechogarniającym świat konsumpcyjnym podej-
ściem do natury. To ich protest song przed agre-
sywnym naporem kanonów łysego piękna. Obrona 
lasów tropikalnych przed wyrżnięciem, oprotesto-
wanie płodzenia tylko pięknych i zdrowych, walka 
z przywilejem wyboru momentu śmierci który się 
słusznie należy, itp.

Madonny nie golą nóg. 
Tym bardziej te nieprzytomne.
W wyobraźni zaklejam plastrem usta. Usta za-

zwyczaj starannie umalowane nawet o dwunastej 

w nocy. Wargi, które syczą monologi na temat 
niewydepilowanych nóg przywiezionych z wypadku 
czy nagle z ulicy. Że takie zaniedbane, że jak można, 
że obrzydliwe, że nie dotkną i niech ona pójdzie. Że 
pewnie nie przeżyją do końca dyżuru.

  ***  
Małe dziewczynki dzielą się na te grzeczne i nie-

grzeczne. Ładne i nieładne. Mądre i niemądre. Bied-
ne i niebiedne. Posiadające koty i te które wybierają 
nieżywe zabawki. Ratujące zapchlone i chore koty 
i te, które wolą ich nie dotykać. Które karmią głod-
ne bezpańskie koty, noszą stare kocyki i w końcu 
zabierają do domu i te, które likwidują rozstawione 
miski bo zaburzają harmonię i wygląd miejsc  uży-
teczności publicznej.

Kiedy małe dziewczynki dorosną i stają się lekar-
kami dzielą się na: grzeczne i niegrzeczne. Ładne i 
nieładne. Mądre i niemądre. Biedne i niebiedne. 
Ustosunkowane i samotne. Posiadające żywe koty i 
te, które wolą ich nie posiadać. 

Ratujące zapchlone i chore i te, które  wolą ich 
nie dotykać bo roznoszą choroby. Karmiące głod-
nych i te, którym karmienie uwłacza i zlecają per-
sonelowi innemu.

Kiedy koty, dziewczynki, pchły, lekarki i choroby 
idą do nieba, każdej się wydaje że przed wejściem 
poprawia aureolę. 

  ***
Miała drobne zniszczone dłonie. Mówili, że  ni-

gdy ciężko nie pracowała. Patrzyła całe dnie w 
sufit. Leżała na łóż-
ku przy oknie, pa-
trzyła w niebo i w 
sufit, więc skąd te 
pomarszczone dło-
nie? Zniszczone jak 
ziemia, odrodzone 
jak ona. 

Nie. Nie choro-
wała. Wiec  dla-
czego leżała całe 
dnie? Nie wiadomo. 
Skąd te dłonie znisz-
czone, umartwione, 
czarne? Nie wiado-
mo.

Zachodzi ły w 
głowę stojąc  u 
stóp trumny. Stały 
trzymając wiechcie 
kwiatów, bujne bu-
kiety z przydomo-
wych ogródków. 
Takie wystarczą. 
Nikt nie będzie fil-
mował bo sobie 
nie życzyła. Stara 
dziwaczka!

Ciekawe czy 
przyjedzie syn. Opo-
wiadała o nim, że 
istnieje na pewno, 
chociaż nikt go 
nigdy nie widział. 
Nie wiadomo czy 
znajdzie czas, jeśli 
jest tak ważny jak 
sądzili.

Pod łóżkiem zna-
leźli kartki. Tysiące. 
Miliony kartek zapi-
sanych ołówkiem. 
Małe, duże, żółte, 
białe stare i cał-
kiem nowe. Pisała 
całe dnie patrząc w 
niebo i wrzucała za-
pisane pod łóżko. 

Pytali ludzie cza-
sami: 

- A co tam tak 
bazgroli?

-  Mówią  do 

mnie, to piszę- i gapiła się w przestrzeń za oknem 
dzień po dniu i noc po nocy.

Używała słów dziwnych których nikt nie rozumiał, 
albo łączyła je w taki sposób, że miały posmak kpiny 
i radości, goryczy i przemijania, a wszystko to jed-
nocześnie.

Pisała. I wrzucała kartki pod łóżko. 

Kiedy po latach zapytali mnie jaka była Poetka. 
Odpowiedź nie łamała tajemnicy lekarskiej i była 
jednocześnie rozpoznaniem. 

- Miała oczy pełne chmur. 

    ***
Byłam kiedyś panną młodą. Białą bezą z najpraw-

dziwszym welonem. Został wyszarpany z włosami o 
godzinie dwunastej, która miała wszystko zmienić. 
,,To wina spinek”. Były za ciasne a jego dłonie bezli-
tosne. Piszczałam uśmiechając się  mimo bólu. Teraz 
wiem, że to była wróżba moich zaciśniętych zębów 
i uśmiechniętych warg. 

Na dyżur przywieźli pannę młodą. Około siedem-
nastej, wielką bezę w białym welonie ze złamaną 
nogą. Główna  atrakcja wydarzyła się po pierwszym 
toaście, między rosołem a drugim daniem. Pan młody 
miał wg zwyczaju złapać, nie złapał i złamał skacząc 
prosto na piszczel. 

- Tylko błagam, niech Pani zdąży przed oczepi-
nami- wycierała rozmazane czarne łzy. 

Postarałam się. Zdjęcie, konsultacja, gips jak trze-
ba, potem schnięcie, poprawa makijażu. Wywieźli 
wózek z roześmianą Młodą i pięknym białym butem 
wystawionym na widok publiczny ku uciesze kamer, 
fleszy i oczekujących na pomoc ustawionych w ko-
lejce. Pielęgniarki sypały ryż i gaziki, Młody przyniósł 
pieczyste udka. 

Na weselu nie tańczyła. Zbierała podpisy na fi-
kuśnym gipsie, patrzyła na innych jak bawią się i 
piją  jej zdrowie raz za razem. ,, Za  zdrowie młodej” 
zamiast ,,Gorzko”.

Wielokrotnie spotykałyśmy się. Można powiedzieć, 
że  zaprzyjaźniona  z jej ciałem szyłam często to  lub  
tamto. Z opowieści wynikało, że jej dom, schody, 
drzwi żyją swoim życiem i wbrew prawu grawitacji. 

Ciało skarżyło, ale dusza pozostawała nieprzy-
stępna. Omijała moje spojrzenia i wymuszała mil-
czenie. 

Rozmawiała  tylko z katem. 

***
Chcą żeby zabrać z ich losu chorobę. Pesele 

dwunożne na spiralnych schodach, DNA wibrujące 
spiralnie. Do góry i z powrotem. Musi lekarz zabrać 
im chorobę. Nie ważne jak i kogo nią obarczyć. 
Musi. Litery  wypisywać ładnie czytelnie nie bazgrolić 
bo znowu trzeba będzie spiralnie się wspinać. Musi. 
Numerki statystyczne niezależne od stanu posiadania 
grupy krwi i   koloru oczu. Musi. Na drukach do renty 
im więcej tym lepiej. Musi kłamać. Musi. Inaczej jest 
zły. Niedobry. Nieludzki i cham. 

W Internecie same  opisy chamstwa nieludzkiego, 
że choroby nie zabrał a pieniądze zabrał. Po co mu 
pieniądze. Jeść nie musi, rozmnażać też zabronić! 
Niech zasuwa a nie o głupotach myśli!

Jak to z tobą Panie/Pani Chory jest? Co ma dać 
albo zabrać człowiek w białym fartuchu abyś był 
szczęśliwy w bezbolesnym ciele i do tego wiecz-
nym?

Co w tym dziwnego że mam gdzieś twoje ocze-
kiwanie? Będzie co ma być i nic tego nie zmieni. 
Niczego nie mogę. Nawet wiedzy użyć prawidłowo 
nie mogę bo państwo mnie ukarze i zabierze moim 
dzieciom. 

Jesteś dzisiaj pięćdziesiąty. Przy trzydziestym nikt 
już nie słucha. Nie wyjdę wcześniej chociaż źle się 
czuję. Tego zabrania sumienie bóg i stowarzyszenie 
primum non nocere, którego wcale nie stworzył Hi-
pokrates.

Widzę czasami w  oku spiralnej klatki schodo-
wej spadające z  najwyższego piętra umordowa-
ne i upodlone po tygodniach wdychania chorego 
powietrza skundlone anioły, rozpostarte na połach 
białego fartucha.

RENATA PALIGA

Renata Paliga Zapiski z dyżurów
Lata 1992 - 2015

Ryc. Joanna Michalska
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Słońce bardzo ostre, walące prosto w oczy. To dlatego, 
że jesteśmy bardzo wysoko. Wokoło rozlewa się andyjska 

indianada – niepowtarzalna mieszanka ludzi, światła, tem-
peratury i głębokich światłocieni. Jest kolorowo, kapeluszo-
wo (faceci), warkoczowo (Indianki), owocowo (stragany) 
– wszystko prawidłowo. W wysokich Andach właśnie tak 
powinno być.

W Ninamarka, gdzie znajdują się „chullpas” – ka-
mienne groby do złudzenia przypominające albo 
grzyby, albo ule, też tak jest. To pozostałości po lo-
kalnej kulturze Lupana, która rozwijała się tu przed 
Inkami. Obok grobów stoją „colcas” – dawne spichrze, 
magazyny. W Andach, w czasach prekolumbijskich, 
często stawiano je w sąsiedztwie, tam gdzie stale 
wieje wiatr. Bo z jednej strony ów wiatr konserwował 
zbiory, z drugiej – wysuszał mumie. Tym tutejszym na-
dawano pozycje embrionalne. To po to, by zmarli 
bez problemu znów mogli się odrodzić.

1.
Kilka godzin wcześniej wyjechaliśmy z Cuzco. 

Zmierzamy do selwy, do wielkiego rezerwatu biosfery 
Manu, w rejon, do którego można jedynie wjechać 
posiadając specjalne zezwolenie. Naszym celem jest 
Pusharo – wielka skalna ściana w sercu nieprzebytego 
lasu, pokryta tajemniczymi rysunkami, które niektórzy 
uznają za prastarą mapę, na której ma by zaznaczone 
legendarne Eldorado. To miejsce bardzo niedostęp-
ne, największy petroglif w peru-
wiańskiej Amazonii. Nie był tam 
nawet założyciel parku Manu, 
nas rodak, Jan Kalinowski. Rocz-
nie dociera tam co najwyżej 
6-8 osób. My(1-przypis), mamy 
szansę wypracować połowę 
rocznej normy. Poza tym, jeże-
li dopniemy swego, będziemy 
tam pierwszymi Polakami. 

Dalej, za działem wodnym, za Tres Cruces, za-
czyna się druga, wilgotna strona Andów. Następuje 
zmiana w krajobrazie, jak toporem uciął. Do tej pory 
jechaliśmy pustynnymi, jałowymi zboczami gór, a te-
raz opadają nas najpierw chmury, następnie mgły, 
a zza jednych i drugich – zamiast dotychczasowej, 
suchej trawy „ichu” – wyzierać zaczyna trawa zielona 
i coraz więcej drzew, coraz więcej roślinności, która 
– im niżej zjeżdżamy – coraz bardziej przeradza się 
w „ceja de selva” (rzęsę selwy), w selwę, puszczę, w 
wielki amazoński las... 

Jadę z twarzą przylepioną do szyby samochodu. 
Jest wyraźnie suszej niż wtedy, gdy w 2000. roku, w cza-
sie zorganizowanej przeze mnie wyprawy poszukującej 
Eldorado, po raz pierwszy jechałem tę samą drogą 
do Pilcopaty. (Szczegółowo opisałem to w książce 
pt. „Tajna misja Eldorado”.) Teraz na dukt, którym się 
poruszamy, z wysokich, zielonych, porośniętych tropi-
kalnym lasem skarp, spada znacznie mniej strumieni, 
tworzących niewielkie, malownicze wodospady  

Po drodze obserwujemy zwierzęta. Percy ma świet-
ną lunetę na statywie („el telescopio”), przez co, w 
czasie krótkich popasów, wzrokiem z łatwością moż-
na zatopić się w gęstwinie. Pierwszym interesującym 
obiektem, który udaje nam się wypatrzyć jest „que-
tzal” – piękny, zielono upierzony ptak, który do tej 
pory kojarzył mi się wyłącznie z Ameryką Centralną, z 
Majami, a przede wszystkim z Gwatemalą. Następna 
jest zielona żmija szybko przemykająca przez środek 
drogi, a jeszcze później ptak „potuto”, który z głową 
ukrytą pod skrzydłem chyba śpi (albo udaje, że śpi 
i tylko się wstydzi). Są też skalne koguciki –„ gallitos 
de las rocas”, przepiękne czerwone ptaki z owalną 
głową, niczym łeb wieloryba (w miniaturze): cała ich 
plejada, cała – liczę – pięćdziesiątka.

„Gallitos de las rocas” to szkarłatne klejnoty dżungli. 
Do tego – klejnoty gadające. Ich gulgotanie i skrze-
czenie każe z jeszcze większym zachwytem patrzeć 
na wszystko dookoła. 

Widowisko jest naprawdę wspaniałe. A do tego 
niepowtarzalny koncert szmerów, westchnień, jęków, 
pohukiwań! Myślę: ”Ziemia i życie na niej to prawdziwy 
cud.” Tutaj naprawdę trudno nie dojść do takiego 
wniosku. Oczywiście wiedziałem to od zawsze, ale z 
tak wielką intensywnością jak teraz, uświadamiam to 

sobie chyba po raz pierwszy. „Niszczenie 
tego cudu, niweczenie go, wypalanie, 
karczowanie, eliminowanie, zadeptywa-
nie i spychanie na margines – myślę da-
lej – to jedno z najgorszych przestępstw, 
jakie można sobie wyobrazić. To nie tyl-
ko przestępstwo przeciwko ludzkości, ale 
przeciwko najbardziej podstawowej isto-

cie istnienia. Mord dokonywany na uniwersum.” 

Prawie bezsenna noc przed wyjazdem z Cuzco 
daje mi się we znaki i zasypiam. Budzę się dopiero 
w miejscowości Patria, znanej mi już z roku 2000. A 
więc już blisko! I rzeczywiście: za kilka chwil dojeżdża-
my do Pilcopaty, gdzie zamierzamy przenocować. 
Nasz „lodge” – miejsce, gdzie będziemy spać, jest 
rewelacyjny. To, jak na „last frontier” – ostatnią gra-
nicę, do której właśnie dotarliśmy, co najmniej pięć 
gwiazdek. Na podłodze terakota, w kranie ciepła 
woda, a w oknach szczelne moskitiery. Tak w selwie 
jeszcze nigdy nie mieszkałem! Peru, jak widać, i tu 
robi postępy! Cykady krzyczą za oknami – dżungla 
włącza swoje wieczorne organy. Wilgoć, wilgoć, 
wilgoć – wszędzie czuje się oddech Wielkiej Zieleni. 
Potem kolacja, w czasie której na stół wdrapują się 
gigantyczne cykady i żuki. 

2. 
Następnego dnia, z samego rana, wszystkie rze-

czy z plecaków pakujemy w plastikowe worki, które 
dodatkowo zabezpieczamy taśmą klejącą. To znak, 
że zbliżamy się do rzeki – najpierw do Alto Madre de 
Dios, a następnie do Rio Palotoa, i że żarty zaraz się 
skończą. Dokumentów i pieniędzy nie zabezpiecza-
my, bo… – po prostu – ich nie mamy. Dla pewności 
– zostawiliśmy je w Cuzco, w hotelu, w „caja fuerte”, 
czyli w sejfie. Zamiast paszportów mamy tylko ksero-

kopie najważniejszych paszportowych stron. Zamiast 
pieniędzy – garść drobnych.

Przed dotarciem do rzeki robimy jeszcze przysta-
nek w sierocińcu dla zwierząt. Mieszkają tu zwierzęta 
porzucone, osierocone, lub zbyt brutalnie traktowa-
ne przez swych właścicieli. Papugi, małpki, pekari, 
mrówkojady. To taka mała arka Noego. Ma ochro-
nić zwierzęta przed falami ludzkiego okrucieństwa i 
zalewem bezwzględności.

Zwierzaki są przezabawne, lgną do ludzi. Małpy 
ogonami okręcają mi się wokół ręki, nogi, szyi. Znów 
muszę zastanawiać się nad cudem życia na naszej 
planecie. Nie, takiej bliskości z przyrodą jeszcze ni-
gdy nie zaznałem; takiego mistycznego związku ze 
wszystkim co się wije, okręca, gdera i co składa się 
na żywą otoczkę tego, co zwykle bez większej refleksji 
nazywamy Ziemią. Myślę: „Brawo, brawo panie Kali-
nowski – twórco parku narodowego Manu, którego 
próg właśnie przekroczyliśmy.”

Polak Jan Kalinowski do Ameryki Południowej przy-
był jako najsłynniejszy europejski łowca niedźwiedzi, a 
zmarł jako najbardziej zasłużony peruwiański obrońca 
przyrody. 

Po następnych trzech kwadransach dojeżdżamy 
do miejsca, skąd otwiera się szeroki widok na Rio 
Alto Madre de Dios. Z tej odległości rzeka zdaje się 
być bardzo dostojna i majestatyczna. Rozlewa się 
szeroką wstęgą koloru migocącego srebra, wijącą się 
raz w lewo, raz w prawo. W wielu miejscach widać 
mielizny i bystrza – nawet nie trzeba patrzeć przez 
lornetkę. Owe płycizny to jest właśnie to, czego boimy 
się najbardziej. Nie, nie obawiamy się, że w rzece 
będzie porywisty nurt i przepastny odmęt, lecz że 
wody będzie po prostu za mało. Wtedy w selwie, w 
której zaczniemy się teraz zagłębiać, nie można się 
poruszać. Wtedy osiągnięcie celu, który mamy przed 
sobą, może okazać się niemożliwe. 

Wreszcie jesteśmy w Atalayi (atalaya po hiszpańsku 
i portugalsku znaczy altana) – w niewielkiej nadrzecz-
nej wiosce tyle razy opisywanej w wielu podróżniczych 
książkach jako absolutna peruwiańska ostatnia grani-
ca. To rzeczywiście ostatnia altana na progu selwy. 
Dalej jest już tylko dzicz: tereny porośnięte dziewiczym 
lasem, zamieszkanym przez plemiona tzw. „no–con-
tactados” – Indian nieznających cywilizacji. Obszary, 
na które dostać się można tylko rzekami.

Schodzimy do przystani, znosimy bagaże i wsiada-
my do dużej zadaszonej łodzi z silnikiem. Odpływamy. 
Od środka nurtu wieje lekka bryza. Wreszcie przestaje 
być nieznośnie gorąco (że tak było, zdajemy sobie 
sprawę dopiero teraz). Na obu brzegach coraz gęstszy 
las. Widok jak z najlepszego filmu o Amazonii – bo 
przecież w Amazonii jesteśmy. To, co w tej chwili się 
dzieje, to pełnia życia. To, co lubię najbardziej: ogar-
nia mnie poczucie niczym nieograniczonej swobody, 
wolności, braku granic. Żyć nie umierać.To chwila, w 
której jest dokładnie tak, jak powinno być zawsze.

Po trzech godzinach żeglugi, dopływamy do miej-
scowości Santa Cruz u ujścia Rio Palotoa. Przesiada-
my się do dwóch znacznie mniejszych łodzi, do tzw. 
peke-peke (nazwa od odgłosu silnika), bo od teraz 
wody w rzece będzie jeszcze mniej. Obie łódki o 
mniejszym zanurzeniu przyprowadzili tu trzej Indianie 
Machiguengowie z wioski Palotoa–Teparo – tej do 
której zmierzamy. O naszym przybyciu zostali poin-
formowani za pomocą tzw. radiolinii – prymitywnej 
radiostacji, którą posiadają w wiosce. Są niscy, ale 
bardzo krzepcy. Mają bardzo papuaskie rysy twarzy. 
Jedne z nich jest prezydentem Palotoa–Teparo, drugi 
kimś w rodzaju lokalnego premiera, a trzeci też musi 
być ważny, ale swojej funkcji nie zdradza, tylko cały 
czas się uśmiecha. Uśmiecha się do nas, a może ra-
czej z nas się śmieje? Tego nie wiemy. Jeśli to drugie, 
to pewnie śmieje się z tego, że za prawo wstępu na 
ich terytorium zapłaciliśmy aż 350 USD od osoby. To 
jedna z najdroższych wiz na świecie! 

3.
Idziemy do drewnianej budy, w której urzęduje 

strażnik parku – „el guardaparque”, by przedstawić 
nasze zezwolenie na dalszą żeglugę. W dużym pustym 
pomieszczeniu na środku stoi wielkie biurko, przed nim 

jedno krzesło, a na ścianie 
wisi ogromne satelitarne 
zdjęcie parku Manu. Fa-
cet, który sprawdza nasze 
zezwolenia na wstęp na te-
reny zakazane – podobnie 
jak przybyli Machiguengo-
wie – też ma twarz Papu-
asa. Również jest bardzo 
niski, a jego czoło zdaje 

się być jeszcze niższe niż on sam – w zasadzie to tylko 
cienka kreska. Można odnieść wrażenie, że zaraz nie 
pozwoli nam na wjazd do dalszej części parku, że każe 
nam zawracać do Cuzco… Straszliwy suspens trwa 
dwie, trzy minuty… A potem – co za ulga: okazuje się, 
że w naszych papierach jakimś peruwiańskim cudem 
wszystko się zgadza. Na zezwoleniach ląduje wielka, 
ciężka pieczęć. Droga wolna! 

Gdy wracamy nad rzekę, przeładunek naszego 
bagażu do jeszcze mniejszych peke-peke (chodzi 
oczywiście o zanurzenie) trwa już w najlepsze. Trzeba 
wskoczyć w kalosze, ale jak to zrobić, skoro są tak 
ciasne!? Siadam na kamieniach i klnę. Ale nie ma 
wyjścia – siłować trzeba się do upadłego, do skutku, 
aż stopa dotrze do podeszwy.

Łodzią będą teraz powozić wódz, premier i ten, 
który tylko się śmieje. Okazuje się, że nazywa się Oscar 
i że w swoim fachu wykonywanym na dziobie łodzi 
jest mistrzem nad mistrzami. Wszyscy trzej znają lokalne 
wody, jak własną kieszeń. Właściwie – co zaraz się 
okaże – brak wody. Bo pod płaskim dnem łodzi jest 
jej teraz tyle, co kot napłakał, i to mimo że niedawno 
w Cuzco obficie padało! Ale Cuzco jest hen daleko, 
a Rio Palotoa tutaj. 

No i zaczyna się. Płyniemy. Na pewnych odcin-
kach rzeki musimy wychodzić na brzeg, a załoga co 
sił w ramionach, pod prąd i przez mielizny, z mozołem 
przepycha nasze peke–peke. To scena doskonale jest 
mi znana z roku 2000, z rzeki Pini–Pini. Woda jest tak 
niska, że gdy wyskakuję z łodzi, nawet nie wlewa się 
do kaloszy. Czy dopłyniemy?

Uffff! Idzie nam niezwykle opornie, ale mimo wszystko 
posuwamy się do przodu. Tam, gdzie prąd jest najdzikszy 
i najbardziej porywisty, silnik musi wspinać się na swe 
najwyższe obroty. Dzięki temu unikamy katastrofy; dzięki 
temu łodzie unikają rzuceniu na kamienie i skały.

Tak wspaniałej podróży rzeką jeszcze nigdy nie 
odbywałem. Tak blisko końca świata jeszcze nigdy 
nie byłem. Oto prawdziwa „last frontier” – ostatnia 
granica. A może już nawet obszar poza nią?

Po około trzygodzinnej rwanej, poprzedzielanej nie-
zliczonymi mieliznami żegludze, docieramy do wioski 
Teparo–Palotoa. Brzeg jest wysoki, a przystani – po-
dobnie jak w Santa Cruz – tu także nie ma. Musimy 
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ostro piąć się pod górę, targając cały nasz bagaż i 
ekwipunek. Za drzewami nie ma już bryzy znad rzeki 
i panuje niesamowity upał. Miejsce na nocleg India-
nie wyznaczają nam w miejscowym „ayuntamiento”, 
czyli wioskowym ratuszu: w sporej drewnianej chacie, 
w której znajduje się ich radiostacja, coś w rodzaju 
stołówki („el comedor”) i gdzie jest sporo pustej prze-
strzeni. To tu mamy rozbić nasze namioty.

Znam ten sposób obozowania. W czasie wypra-
wy do krainy Indian Q’ero w 2007 roku, jako miejsce 
na obozowisko regularnie wskazywano nam budynek 
miejscowej szkoły, gdzie w klasie (zwykle jedynej) rozbi-
jaliśmy namioty. Tam miało to swoje zalety, bo w wy-
sokich górach ściany szkoły osłaniały przed chłodem 
i porywistym wiatrem. Tu ma jednak poważną wadę: 
bo w „ratuszu” jest jeszcze goręcej niż na zewnątrz. A 
już tam było przecież gorąco jak w piekle. W środku 
są to już dwa, trzy, a może nawet cztery piekła.

Przy kolacji, przy lampie naftowej, rozmawiamy z 
Percym o Paititi – tajemniczym, prehiszpańskim zaginio-
nym mieście, przez wielu utożsamianym z legendarnym 
El Dorado. Słyszymy, że gdzieś tu, w pobliżu, może 
być ono ukryte. Percy jest zachwycony, gdy słyszy, 
że przed laty płynąłem rzeką Pini–Pini i że chciałem 
owo Paititi–El Dorado odnaleźć. Do rozmowy włącza 
się nasza kucharka, Rosi. Pokazuje w swojej komórce 
wykonane przed dwoma tygodniami zdjęcie z okolic 
Boca Manu, na którym widać trzy nagie indiańskie 
postacie: to tzw. „no–contactados”. Tubylcy, którzy 
jeszcze nie mieli kontaktu z cywilizacją. Podobno da-
wali znaki, by do nich podejść, by się zbliżyć. Ale tego, 
pod żadnym pozorem, robić nie wolno. Dlaczego? Bo 
każdy obcy, nawet najbardziej pospolity mikrob, może 
wywołać u nich nieuleczalną infekcję i śmierć.

4.
Rano, bardzo wcześnie wychodzimy do petroglifu. 

Jak dla mnie, droga gorsza być nie może. Prowadzi 
głównie po olbrzymich otoczakach (owych „jajach 
dinozaurów” ze „Stu lat samotności” Marqueza), kory-
tami wyschniętych strumieni. A po tym, jak dopływem 
Rio Palotoa, Rio Sinkinibenia, podpływamy jeszcze 
kawałek płaskodenną łódką, dalej trzeba iść pieszo. 
Wychodzę na brzeg, a tu… chcę iść w prawo, a idę 
w lewo. Chcę iść w lewo, a idę w prawo. Co jest 
grane? Co się dzieje? Nogi za nic nie chcą mnie 
słuchać. Zachodzę w głowie, co się stało, bo czegoś 
takiego jeszcze nigdy nie grali. Początek malarii? Ale 
przecież nie jesteśmy na malarycznych terenach. A 
więc co? Dopiero po sporej chwili zaczynam rozumieć: 
wieczorem, żeby dobrze się wyspać i być na rano w 
pełni sił, wziąłem środek nasenny. W tym upale, w 
dżungli, najwidoczniej zadziałał jakoś na opak. 

On krzywo zadziałał, a ja teraz muszę się z tym 
męczyć. I to jeszcze jak! Golgota, katorga, deska 
fakira. Męczę się niemiłosiernie na tych otoczakach. 
A upał jeszcze większy niż wczoraj po przybyciu do 
wioski. To prawdziwa droga przez mękę. Idę coraz 
wolniej, przystaję, potem próbuję ruszyć na nowo, 
ale co najwyżej pełznę. Przez podeszwę kaloszy czuję 
każdą nierówność, każde kamienne żądło wystające 
z ziemi. Dramat. Jeszcze nigdy 

czegoś takiego nie doświadczyłem. I to akurat 
dziś? Teraz? Gdy jestem tuż, tuż przed Pusharo? Gdy 
od miejsca, do którego chciałem dotrzeć, dzieli mnie 
już tylko wyciągnięcie ręki?

Droga, a właściwie jej brak, dłuży się niemiłosiernie. 
Pytania kierowane do Percy’ego nic nie dają. Jak jesz-
cze daleko? Raz słyszę, że przed nami jeszcze godzina 
marszu, potem że dwie, kiedy indziej znów, że już, już 
jesteśmy na miejscu. Standardowo, po peruwiańsku. 
Ale nie sądzę, by akurat w tym wypadku chodziło o 
dezinformację, złośliwość, czy niefrasobliwość. Ja po 
prostu idę coraz gorzej, coraz bardziej beznadziejnie 
i coraz wolniej. Skąd więc zapytany ma wiedzieć, ile 
czasu będę potrzebował, by dobrnąć do celu?

Potem jeszcze raz przez rzekę i jeszcze przez następ-
ną. Jest mi już naprawdę wszystko jedno. Nieważne, 
czy woda wlewa mi się do kaloszy, czy nie. Jakie 
to teraz ma znaczenie? Byle jeszcze postawić jeden 
krok, a potem wycisnąć z siebie następny. Horror. 
W oczach Percy’ego i Kazika widzę coraz większe 
zaniepokojenie tym, co się ze mną dzieje. A potem 
już nic nie widzę. Chciałbym już tylko usiąść na tych 
kamieniach i już nigdy nie musieć z nich wstać. Przez 
głowę przelatuje mi myśl, że być może tym razem to 
już koniec, że oto nadszedł mój ostatni dzień, („a więc 
tak on wygląda?”), że tu, pośród tej głuszy, pozostanę 
już na zawsze…

Krótko po dwunastej stajemy przed pionową skalną 
ścianą, na której… NIC NIE WIDAĆ! Najpierw trzeba 

jednak jeszcze dwukrotnie przejść przez dwa mniejsze 
strumienie, a wodę w kaloszach czuję tak, jakbym nogi 
miał zakończone dwoma wiadrami pełnymi betonu. 
Ale jest mi jeszcze bardziej wszystko jedno niż przed 
godziną, przed kwadransem, przed minutą. Może być 
beton, może być nie wiadomo co. Bo ponoć to Pus-
haro. Ponoć jesteśmy tu, dokąd chcieliśmy dotrzeć. 
Ponoć, ponoć, ponoć. Ponoć, bo ja jestem tak wykoń-
czony, że nic już nie wiem i nic nie już widzę. Akurat 
to jest jedyne, co w tej chwili nie jest ponoć.

5.
Skalna ściana, przed którą stoimy, jest wypalona 

południowym słońcem i dopiero, jak dobrze się w nią 
wpatrzyć widać, że cała jest „pomarszczona” wyryty-
mi na niej znakami. Iksy, podłużne twarze, naczynia 
„kero”, kreski, fale, zygzaki, krzyże–„chacany”. Czego 
tam nie ma i jak dziwnie to wszystko jest poukładane! 
Poszczególne fragmenty petroglifu to wyłaniają się z 
tła, to znów giną, w miarę przesuwania się słońca i 
cienia. Gdy w 1921 roku jako pierwszy Europejczyk 
dotarł tu Vincente Centinagoya, tym co ujrzał był 
bardziej niż zdumiony. I od tamtego czasu trwają 
spekulacje: co ten petroglif właściwie przedstawia? 
Czym jest? Czy to mapa? Plan, na którym pokazane 
jest, gdzie znajduje się tajemnicze Eldorado? Czy też 
– wyobrażenie halucynacji, jakich indiańscy szamani 
doznawali po wypiciu wywaru z ayahuaski? 

Ściana, niczym teatralna kurtyna, jest ogromna. 
Liczy 60 metrów długości i co najmniej 30 metrów 
wysokości. Jaką tajemnicę skrywa? Normalnie u jej 
podnóża płynie rzeka, lecz teraz jest koniec pory su-
chej, więc można do niej podejść i bez trudu ją do-
tknąć. Jest ciepła, wilgotna, chropowata, a jej faktura 
bardziej przywodzi na myśl skórę jakiegoś zwierzęcia niż 
pospolity kamień. Praca, jaką tu wykonywano przez 
długie lata, ją uczłowieczyła  

Wiele naskalnych rysunków ewidentnie nawiązuje 
do motywów „topcapu” – systemu znaków, które były 
zaczątkiem inkaskiego pisma. Ale znaki z Pusharo są 
bardziej prymitywne, to zaś sugeruje, iż mogą być 
bardzo archaiczne, preinkaskie. Czy zatem twarz dzie-
cka jest jakimś prastarym, uniwersalnym prekolumbij-
skim motywem? A może to nie twarz dziecka, lecz… 
stylizowane oblicze małpy? Jeszcze jedna poszlaka 
mogąca wskazywać na to, że prekolumbijska kultura 
pochodzi z odmętów selwy. Czy w 
miarę, jak dalej i dalej człowiek bę-
dzie wgryzał się w amazoński las, tym 
więcej będzie przybywać dowodów 
na poparcie tej tezy?

Żeby przebić się przez otaczają-
cą mnie mgłę znużenia, wchodzę 
do strumienia płynącego pod ścia-
ną i kładę się na kamieniach. Na 
moment, wraz z omywającą mnie 
zimną wodą, odpływa zmęczenia i 
powraca rzeczywistość. Wraz z nią 
pojawia się poczucie osiągnięcia 
celu („a jednak!”) i iskra radości. 
Że nam się udało, że dopięliśmy 
swego, że – jakby nie było  – je-
steśmy pierwszymi Polakami, którzy 
na własne oczy ujrzeli Pusharo! Że 
trafiliśmy do miejsca, w którym nie 
był nawet założyciel parku Manu, 
Jan Kalinowski.

Powrót do wioski Machiguengów 
jest dla mnie nie mniejszym wyzwa-
niem niż droga do petroglifów. Każ-
dy krok znów wydaje mi się krokiem 
ostatnim. Idę więc idę i umieram. Ile 
jeszcze razy ma się to powtórzyć? 
Kazik na pewnym odcinku chce na-
wet nieść mój mały plecak, a Oscar 
biegnie do przodu, do łodzi, żeby 
przynieść jakąś dodatkową wodę 
do picia. Najpierw nie wierzę, by rze-
czywiście tak się stało (bo w Peru 
takie rzeczy zwykle się nie zdarzają), 
ale Oscar, o dziwo, nie zawodzi, a ja 
dochodzę do wniosku, że ludzie w 
selwie są jednak inni, bardziej ludzcy, 
autentyczni i że bardziej można na 
nich polegać.

W tym umieraniu co krok, zbie-
ra mi się na myślenie o rzeczach 
ostatecznych. W malignie, na tych 
przeklętych otoczakach, zaczynam 
snuć nie do końca (chyba) spójne 
rozważania o czasie i o selwie. Bo 

– zaczyna mi się wydawać – że puszcza jest jak czas. 
Wszak dżungla, jak wiadomo, jest wielkim niwelato-
rem, wyrównywaczem. Pokazuje, że tak naprawdę nic 
innego się nie liczy, że liczy się tylko życie. Nieważne, 
czy jesteś piękny, brzydki, krzywy, młody. Ona – selwa 
– zawsze sprowadzi cię do twej istoty, esencji. Czas 
czyni podobnie. Choć wszystko niszczy, wszystko też 
przesuwa w przeszłość, a przez to otwiera drogę do 
zmiany. Zmiana natomiast jest życiem. Przez to czas 
niespodziewane pokazuje swe przyjacielskie 

oblicze. Niszczy, ale również leczy rany, złe wy-
darzenia stara się zastąpić szansą na coś lepszego. 
Sprzyjając zmianie, faworyzuje życie, winduje je na 
należny mu piedestał. Dokładnie tak samo jak pusz-
cza…

W końcu, po niewiadomo ilu godzinach, dociera-
my do rzeki. Nasze łodzi czekają, ale jest już prawie 
ciemno. I zaczyna szaleńczy wyścig z nadciągającą 
nocą, w którym z góry skazani jesteśmy na przegraną. 
Płyniemy więc najpierw w otaczającym nas zewsząd 
atramencie, a następnie w smole – staje się tak ciem-
no. Oscar, stojący na dziobie i próbujący odgadnąć, w 
którą stronę płynie rzeka, dostaje od nas latarkę–czo-
łówkę, którą przyczepia sobie do kapelusza. Czy to 
coś pomaga? Chyba tak, bo mimo, że mknąc teraz z 
prądem, miejscami wręcz szybujemy ponad mieliznami 
i kamiennymi progami, po około dwóch godzinach 
bez szwanku dopływamy do Teparo–Palotoa.

Tam, zanim usnę snem sprawiedliwego, analizuję 
jeszcze, co właściwie ze mną się stało. Co to właś-
ciwie było?, i dlaczego? I nie wszystko potrafię sobie 
wytłumaczyć. W końcu dochodzę do wniosku, że być, 
to co nastąpiło, było specyficznym dialogiem z pod-
świadomością.  Że być może moja podświadomość 
próbowała mi podpowiedzieć, czym tak naprawdę 
było Pusharo. Bo – ja tego dnia dotarłem przecież do 
kresu. Kto wie, może psyche próbowała mi oznajmić, 
że Pusharo, z rysunkami na wielkiej skale, też było 
oznaczeniem kresu? Kresu, granicy, na przykład Tahu-
antinsuyu – państwa Inków? Źe było niepowtarzalnym 
słupem granicznym? 

ROMAN WARSZEWSKI

(1) My, czyli Joanna Kołodziejczak, Kazimierz Kraj-
ka, Jan Lauer i niżej podpisany, Roman Warszewski
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Stanisław Witkiewicz to twórca stylu zakopiańskiego, 
który wpłynął na charakter architektury Podhala, a 

samo Zakopane zawdzięcza mu wiele pięknych projek-
tów. Natomiast Jego syn WITKACY co prawda się tu nie 
urodził, bo w Warszawie, skąd rodzice przenieśli się w 
1890 roku do Zakopanego, gdzie mieszkał już do końca 
życia on był jedną z najważniejszych i najbarwniejszych 
postaci tamtejszego środowiska artystycznego,  w które 
wrósł a ono dobrze otuliło jego. 

Natomiast w tym roku obchodzimy 77. rocznicę śmier-
ci Witkacego. Przezorny powiedziałby, że to dwie kosy 
stojące za sobą. Ale porzućmy przepowiednie i wróżby, 
choć mowa o nich będzie i zapytajmy się: czy Witkacy 
mimo to dziś wciąż jest ważny? – WITKACY to dziś firma i 
to bardzo znaczna i znacząca. Na pewno wciąż ważny 
Witkacy – co rok jakby bardziej każda rocznica urodzin czy 
śmierci przyczynia się do popularyzacji ich dokonań, także 
poza granicami kraju, dziś jest Witkacy chyba najlepiej 
znanym polskim twórcą, czego dowodzą przekłady Jego 
tekstów aż na 25 języków, są wydania zbiorowe, liczne 
premiery dramatów. Liczne wystawy obrazów, portretów 
oraz fotografii w prestiżowych muzeach i galeriach w 
wielu krajach cieszą się wielkim zainteresowaniem, bo 
dobarwiają tego twórcę.

Przypomniałem sobie, że np. w Rydze w 2009 roku 
odbyła się niebywała promocja tomu, zawierającego 
przekłady czternastu sztuk Witkacego, która rozpoczęła 
obchody Roku Polskiego Teatru Publicznego w Estonii. 
Natomiast w Polsce każde obchody różnych rocznic Wit-
kacych w Zakopanem mają wyjątkowe znaczenie a to z 
kilku powodów. Trzeba nam przypomnieć, że ojciec Wit-
kacego Stanisław Witkiewicz to bardzo znaczący twórca i 
znawca stylu zakopiańskiego, który wpłynął na charakter 
architektury Podhala, a samo Zakopane zawdzięcza mu 
wiele pięknych projektów i realizacji. Także w malarstwie 
pokazał styl i „ludowość” Podhala. Jak wiemy syn nie 
chciał być gorszy tyle, że jakby na przekór ojcu oddał 
się oryginalnej awangardzie młodopolskiej i czynnie w 
niej uczestniczył. Otóż, żeby uzmysłowić nam to bardziej, 
wspomnijmy, że 24 lutego 1985 roku zespół absolwentów 
krakowskiej PWST pod wodzą Andrzeja Dziuka zainaugu-
rował działalność premierą Autoparodii i Pragmatystów 
Witkacego. Natomiast ojcem chrzestnym teatru został 
mój znajomy i bardzo ceniony profesor Degler - znany 
witkacolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. A przecież 

wróżono mu, podobnie jak wielu podob-
nym inicjatywom, rychły koniec. Udało się 
im jednak przerwać tę fatalną passę i te-
raz z dumą mogli dokonać bilansu swych 
osiągnięć i sukcesów. W ramach uroczystości 
jubileuszowych organizuje się bardzo ważne 
i cenne Międzynarodowe Sympozjum Tłu-
maczy Witkacego. Bierze w nim udział 12 

tłumaczy tzw. ”apostołów” z 11 krajów. 
Ponieważ Witkacy był nowatorem języka polskiego, 

bo potrafił wydobyć z niego ukryte możliwości twórcze, 
spotęgować walory emocjonalne i ekspresyjne, m.in. za 
pomocą neologizmów, zaskakujących metafor a nawet 
różnych deformacji sympozja te mają szczególny wymiar 
i cel. 

        Ponadto jego język jest mieszaniną różnych 
stylów: konwersacji salonowej, stylu uczonego, rozmowy 

kawiarnianej i języka potocznego doprawionego wymyśl-
nymi „na poczekaniu” wulgaryzmami.  Zatem jak radzą 
sobie tłumacze z tym stylem, a zwłaszcza z neologizmami, 
których pełno w każdym utworze? - Czy jakoś literacko 
udaje się im przełożyć: bydlądynkę, gębowzorcę, po-
kierdasić lub pogwajdlić itp.? na język swojego kraju? 
- Jak postępują z nazwiskami?, które podobnie jak w 
tradycyjnej komedii są mówiące? - Czy starają się je 
przełożyć, czy też zachowują oryginalne brzmienie? Jeśli 

to drugie, to bez wątpienia ginie ich znaczenie lub efekt 
humorystyczny. Czy i jak można na niemiecki, angielski 
lub francuski przełożyć np. takie nazwiska, jak takie perły: 
Irina Wsiewołodowna Zbereźnicka-Podberezka, Świntusia 
Macabrescu, Flake-Prawacka czy Murdel-Bęski? - Nie 
mówiąc o wielopiętrowych przekleństwach w Szewcach, 
jak choćby te: „ty wandrygo, ty chałapudro, ty skierda-
szony wądrołaju, ty chliporzygu odwantroniony, ty wszawy 
bum!”. Tłumacz musi ustalić pewne reguły i konsekwentnie 
ich przestrzegać. Ciekaw każdy z nas jest tych reguł, o 
ile można je tak nazwać… 

Ale jak wyznaje znajomy mi profesor Degler tematem 
rozmów jest także pytanie o obecność Witkacego w 
danym kraju. Czy rzeczywiście jest jednym z najczęściej 
tłumaczonych, interpretowanych i granych polskich au-
torów? - Z dokumentacji profesora gromadzonej od roku 
1965 wynika, że nasz twórca zrobił już dawno światową 
karierę. Świadczy o tym zarówno liczba języków, na które 
był tłumaczony, jak i ponad 400 inscenizacji jego drama-
tów. A wystawiano je nie tylko w Paryżu, Londynie, Rzymie 
i Moskwie, ale także w Honolulu, Sydney, Rio de Janeiro 
i Tokio.        W Stanach Zjednoczonych sztuka Wariat i 
zakonnica zdobyła super autentyczne powodzenie (kil-
kadziesiąt premier w teatrach uniwersyteckich). Ważne 
jest także pytanie, jak sami tłumacze widzą przyszłość 
Witkacego, czy można mówić o aktualności problema-
tyki jego utworów w tak szerokim spektrum? – Co jest tu 
ważne? – Otóż na pewno zawsze będą one mówić, jak 
istotną rolę odgrywa kontekst tradycji teatralnej, a także 
zjawisk artystycznych czy kulturowych w ich krajach. W 
Niemczech na przykład łączono go z tradycją ekspre-
sjonizmu, we Francji z nadrealizmem, a światową karierę 
zaczynał jako prekursor teatru absurdu. 

Goście na w/w Sympozjum, jak wyznaje profesor 
Degler to: Andriej Bazilewskij z Moskwy, który założył wy-
dawnictwo Wahazar, przetłumaczył wszystkie dramaty, 
trzy powieści, wydał pisma teoretyczne, napisał o nim 
książkę, prof. Dalibor Blažina z Zagrzebia, Darja Dominkuš 
z Ljubljany, Karol Lesman z Amsterdamu, dr Ewa Ma-
karczyk-Schuster i prof. Karlheinz Schuster z Moguncji, 
Josep Maria de Sagarra Àngel – dyrektor Instytutu Cer-
vantesa w Warszawie, Profesor Giovanna Tomassucci z 
Florencji, dr Ladislav Volko z Bratysławy, Biserka Rajčić z 
Belgradu – przetłumaczyła większość polskich pisarzy na 
język serbski, Lidia Ligęza z Krakowa – właśnie ukończyła 
przekład Szewców na esperanto oraz Jarosław Bielski, 

Zbigniew Ikona - Kresowaty

Wizja Witkacego co do rozwoju ludzkości 
już zaczęła sprawdzać się 
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absolwent krakowskiej PWST, który od prawie trzydzieści  
lat prowadzi własny teatr w Madrycie i opowie o swoich 
doświadczeniach z graniem Witkacego dla hiszpańskiej 
publiczności. 

Warto na pewno było zobaczyć na scenie Metafi-
zykę dwugłowego cielęcia w reżyserii Andrzeja Dziuka 
– właściwie u nas w Polsce nie graną sztukę. Wiedzieć 
trzeba, że po raz pierwszy wystawił ją Edmund Wierciński w 
1928 roku w Teatrze Nowym w Poznaniu, który postanowił 
sprawdzić w praktyce teorię Czystej Formy. Ciekawost-
ka! - Witkacy widział spektakl i nie poznał własnej sztuki. 
Później upił się z aktorami po premierze i z rozpaczy pił 
nawet przez pięć dni. Była to jedyna pięciodniówka, która 
mu się w życiu przydarzyła, ale czy istotnie? - Drugi raz 
sztukę zagrano w czerwcu 1974 w krakowskim Teatrze 
im. Słowackiego. I chyba na tym się kończą jej dzieje. 
A przecież co ciekawe akcja toczy się w Australii i ma 
oczywiście związek z wyprawą Witkacego do tropików 
w czerwcu 1914 roku , w której udział zaproponował mu 
Bronisław Malinowski, dowiedziawszy się o samobójstwie 
narzeczonej swego przyjaciela. Wówczas przejechali przez 
całą Australię, zatrzymując się w miejscach, w których 
Witkacy umieścił potem akcję sztuki. Być może miała ona 
dlatego powodzenie w Stanach Zjednoczonych - dwa 
razy wystawiono ją w Australii w pobliżu miejsc, gdzie 
rozgrywają się wypadki sceniczne. Ale dramaty Witka-
cego, których akcja dzieje się w tropikach, zbytnio nie 
interesują naszych reżyserów. 

Jak mi wiadomo profesor Degler zbliża się do końca 
Dzieł zebranych, które od 1990 roku wydaje cyklicznie Pań-
stwowy Instytut Wydawniczy. Edycja obejmie 25 tomów. 
Niedawno ukazał się drugi tom Listów, a w najbliższych 
dniach wyszedł przygotowany przez profesora tom pism 
krytycznych i publicystycznych. Pozostają cztery tomy do 
wydania: trzeci tom listów, bardzo trudny, zawierający 
ważną korespondencję m.in. z filozofem Romanem In-
gardenem i przede wszystkim ponad sto listów do Hansa 
Corneliusa, filozofa niemieckiego, którego Witkacy od 
młodości uważał za swego mistrza, zaprosił go nawet 
do Zakopanego i w październiku 1937 roku przyjechał 
on Polski. Od czerwca 1935 do sierpnia 1939 prowadzili 
oni ze sobą intensywną korespondencję. Cornelius po-
noć zachował wszystkie listy Witkacego. To prawdziwa 
skarbnica wiedzy o nim, bo – podobnie jak w listach do 
żony – zwierzał się mu ze wszystkich swoich spraw, czę-
sto bardzo intymnych, dotyczących życia erotycznego, 
dzięki czemu obraz jego prywatnego życia jest pełniejszy. 

Natomiast tom Varia, nad którym ostatnio pracowałem 
- mówi profesor Degler po powrocie z Zakopanego, za-
wiera m.in. reportaż z podróży do tropików, który Witkacy 
opublikował po powrocie w 1918 roku do Zakopanego, 
żartobliwe artykuły o demonizmie i dandyzmie zakopiań-
skim, wywiady oraz wiersze. 

Witkacy uważał, że nie ma talentu poetyckiego, bar-
dzo nad tym ubolewał, ale stale pisał wiersze i piosenki, 
które przeważnie komponował podczas kąpieli. Niektóre 
umieszczał w listach do żony i przyjaciół bądź na rysun-
kach. Pod koniec życia napisał dwa wielkie poematy: 
Do przyjaciół gówniarzy i Do przyjaciół lekarzy, który jest 
swoistym testamentem, zawierającym w ostatnich strofach 
wskazówki, jak ma wyglądać jego pogrzeb (na trumnie 
złoty Laur Polskiej Akademii Literatury ma złożyć jakieś 
dziewczątko o dość ładnej nóżce, z twarzyczką nawet 
względnie dość rozumną). Większość wierszyków i piosenek 
wyda w osobnym tomiku Państwowy Instytut Wydawniczy.  
Jak już wiemy w 1977 roku taką edycję przygotowała 
Anna Micińska i właśnie te wierszyki zrobiły niespodzie-
waną karierę. Montowano z nich scenariusze teatralne i 
grano z muzyką znanych kompozytorów. Marek Grechuta 
piosenką Hop, szklankę piwa (wygrał nawet festiwal w 
Opolu). Nakład tego tomu jest dawno wyczerpany, a 
więc warto przygotować nowe wydanie uzupełnione 
wierszykami z listów i tymi, które się odnalazły od tam-
tego czasu. Wiadomo było i jest, że Witkacy bowiem 
ciągle pisał, dlatego raz po raz znajdują się w zbiorach 
rodzinnych nieznane wierszyki i piosenki. Dzieła zebrane 
zakończą dwa tomy. Kronika życia i twórczości, jak mówi 
prof. Degler - nie wymaga większej pracy, bo znajdzie się 
w niej po prostu kalendarium (24 II 1885- 1 VII 1918), które 
opracowała Anna Micińska. Kronikę od lipca 1918 do 18 
września 1939 zamieścił profesor w tomie Witkacego por-
tret wielokrotny. Tom tren został uzupełniony rozprawami, 
poświęconymi ważnym wydarzeniom w jego życiu, np. 
Krzysztof Dubiński napisał artykuł o pobycie Witkacego w 
Rosji i służbie w armii carskiej, podczas której uczestniczył 
w wielkiej bitwie nad Stchodem w lipca 1916 r. i został 
ranny. Na front już nie wrócił, ale w Petersburgu obser-
wował z bliska rewolucję lutową, a potem październiko-
wą. Te dwa wyjątkowe wydarzenia poważnie zaciążyły 
nad jego koncepcjami historiozoficznymi, myśleniem o 
przyszłości ludzkości. 

Ale zadajmy sobie pytanie: co mówiłby dziś Witkacy, 
patrząc na obecnie kipiący świat? – Czy byłby przerażo-
ny? – a może  urzeczony , bo to świat zbliżający się do wizji 

gier i zagrywek prowokatorskich w stylu witkacowskim. 
Mój ukochany profesor Degler bardzo wybitny wit-

kacolog sądzi, że Witkacy istotnie byłby przerażony, bo 
pewnie uznałby, że sprawdza się jego wizja rozwoju 
ludzkości. Witkacy uważał, że od czasów rewolucji fran-
cuskiej zmierza ona w stronę powszechnej szczęśliwości. 
Głosił że: zapanuje równość, braterstwo, sprawiedliwość i 
ogólny dobrobyt. To kraina utopii, o której marzyło coraz 
więcej filozofów i pisarzy. Dla Witkacego byłaby to jed-
nak wizja mimo wszystko prorocza ale i przerażająca. W 
tym nowym społeczeństwie, doskonale zorganizowanym, 
przypominającym społeczeństwo mrówek czy pszczół. W 
takim społeczeństwie masowym, zabraknie miejsca dla 
indywidualności. Ponadto ludzie przyszłości nie będą już 
zdolni do odczuwania uczuć a co za tym idzie doznań 
metafizycznych, które stanowią podstawowy wyróżnik 
człowieczeństwa. Tę sytą, pozbawioną trosk, ujednoli-
coną ludzkość nazywałby na pewno społeczeństwem 
zbydlęconym i spotwarzonym bo jedyną jej potrzebą 
będzie zaspokojenie potrzeb życiowych, a kontakt z 
kulturą zostanie ograniczony do bardzo prymitywnej roz-
rywki. Pewnie gdyby zobaczył gigantyczne supermarkety 
i tysiące w nich ludzi (nawet w niedzielę) uznałby, że oto 
spełnia się jego katastroficzna wizja, przed którą usiło-
wał nas ostrzec w swoisty sobie nie tylko mimiczny ale 
bardzo oryginalny artystyczny jeszcze sposób. Przyznać 
trzeba że wizja Witkacego co do rozwoju ludzkości nie 
tylko w Polsce ale na całym świecie już się sprawdza 
- popatrzmy tylko w kwadratową głowę TV idźmy do 
Marketów „nie tylko dla idiotów” ale dla kretynów - stań-
my na dużej ulicy miasta, powąchajmy trochę smogu w 
Krakowie i Wrocławiu…Trzeba nam wiedzieć, że Witkacy 
nie globalizował i nie spotwarzał języka polskiego sensu 
sztuki, nie wykrzywiał dzieł sztuki, tylko pokazywał jak się 
ma ten język ku nadchodzącemu rozwojowi przyszłości, 
bardzo wyraźnie i krytycznie ukazując jak Jego wizja 
postępuje wielkimi krokami w przyszłość. Jestem także 
portrecistą jak Witkacy i przyznam, że coraz łatwiej mi 
„zrobić” portret krzywych twarzy Witkacych - najlepiej 
„na gorąco”, bo widzę je coraz wyraźniej w tłumie, w 
jakiejś manifie, na ulicy krzywej… których to spotworzo-
nych i jodynowych oraz zakapturzonych, z przepaskami 
sztandarów, na których powypisywane sterczą stygmaty 
o demo - kracji, takich prawdę mówiąc, coraz bardziej 
się boję, a nie sposób ich już wyminąć. 

ZBIGNIEW IKONA - KRESOWATY 
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Wraz z powrotem do Palermo, powracają Sprawy 
Nieduże. Okazuje się, że jeszcze przed dwoma dniami 
Silvio skaleczył się w stopę. Kuleje. Nic mi o tym, nie 
mówił, teraz pyta, co robić. Mówię: umyć. Założyć 
opatrunek, a przynajmniej przylepiec. Założyć czyste 
skarpety. I tu okazuje się, że Silvio nie ma zapasowych 
skarpet! W tych jednych chodzi przez cały tydzień.  
Zdejmuje je i niezbyt aromatycznie pachnące wycią-
ga przed siebie, pytając, czy moim zdaniem jeszcze 
są czyste.  Posadziłem to moje stare dziecko na tap-
czanie, oglądam ranę, każę mu wymoczyć stopę w 
ciepłej wodzie z mydłem, daję mu parę swoich czy-
stych skarpet. Narzekam, że dorosły człowiek to taki, 
który co dzień zmienia bieliznę i skarpety, co dzień się 
goli, szczotkuje zęby i bierze prysznic. Niektórzy dorośli 
robią to nawet dwa razy dziennie. Silvio uśmiecha 
się błogo i w trakcie opatrunku robi mi wykład o 
hiszpańskim gotyku w Palermo.  

Nad recepcją wisi tak zwany papieski krzyż, czyli 
ten, który Jan Paweł II ma na swym pastorale. Mniej-
sze wiszą też w każdym pokoju. Idę do recepcji ze 
stanowczym żądaniem zmiany naszego nędznego 
pokoiku z umywalką, na coś odpowiedniejszego dla 
rekonwalescencji poranionej nogi. Obecność pod 
mą pachą dużej reprodukcji Pantokratora, którą ku-
piłem w Cefalú, zdaje się wywarła na recepcjoniście 
pewne wrażenie. Prowadzi mnie przez zakręcający 
kilkanaście razy wąski i ciemny korytarz, do drzwi na 
samym końcu z napisem „privato”.  Obszerny pokój 
ma dwa jeszcze większe plusy: łazienkę z prysznicem 
i widok na zielonkawą kopułę San Giuseppe dei Te-
atini. Łóżka są odstawione od siebie, a nad nimi wisi 

nie krzyż, ale Matka Boska z Dzieciątkiem z taniej 
ceramiki. Pokój, niestety, ma również telewizor, co 
Silvio żwawo wykorzystuje, natychmiast zapominając 
o swej stopie. 

Telewizja pokazuje łapankę na polskie prostytutki 
w Rzymie. Zupełnie pozbawione wstydu, mizdrzą się 
do kamery (w Polsce będą się chwalić, że „były 
w telewizji”). Jedna, o bardzo ładnej twarzy zalot-
nej i bezczelnej zdziry, mówi łamaną włoszczyzną: 
„studiuję ekonomię… nie muszę tu siedzieć… może 
pojadę do Ameryki”. Oto dwie Polski: jedna o udrę-
czonej twarzy Papieża, który mówił dziś o pracy i 
jej patronie, Świętym Józefie – druga, o gębach 
kurwiszonów, które przybyły tu z katolickiego kraju , 
zarabiać d…ą na kiecki, bo przecież nie robią tego 
z nędzy. Dwa narody: z jednego chowu rodzą się 
wysokie, szlachetne lilie, o urodzie jakiej świat widział, 
z drugi płynie szlam, jakiego też próżno szukać po 
świecie bez maski pe-gaz.  Gdzie jest granica tej 
polskiej schizofrenii? Tak złych notowań w świecie, 
Polacy chyba w swej historii nie mieli. Dziewiętna-
stowieczna emigracja zarobkowa to przecież byli 
poczciwi, bogobojni chłopi z rodzinami. W połowie 
dwudziestego wieku, Europę i obie Ameryki zalała 
polska elita elit: Gombrowicze, Miłosze, resztki świet-
nych rodów, dziarscy chłopcy od generała Maczka, 
za którymi szalały Angielki…. Dziś, tak zwany liberalny 
kapitalizm pada na zdeprawowane komunizmem, 
płytkie, ambitne i nienasycone dóbr światowych 
mózgi. Ci, którzy ulegli tej infekcji, zmieniają się w 
monstra. Gotowi są na wszystko: na cyrograf diabel-
ski, zdradę kraju, Boga, Papieża (którego, od święta, 
będą oczywiście, wielbić) byle choć trochę upo-
dobnić się do nędzy tych bogatych, których znają 
z reklam.  A jak już się „upodobnią” – co zazwyczaj 
kończy się na żałosnej imitacji dostępnego im „bo-
gactwa” tamtejszych kurew - przyjeżdżają na urlop 
do Polski, by w poczuciu wyższości swej „misji”, przy 
zazdrości mniej szczęśliwych koleżanek, które nadal 
tkwią „na tym zadupiu”, prowadzić swoje dzieci do 
Pierwszej Komunii.   

Poczułem, że to mnie nie boli. Ale ja tym rzygam. 
Ja mam od tego czarne plamy przed oczami. Zże-
ra mnie nienawiść do tej ohydy, która narosła na 
polskiej duszy… do tej płycizny, obłudy… pogardy 
dla wszelkich zasad, a tylko kasa, kasa… a potem 
kolebią się tłumy podczas pielgrzymek papieskich, 
klaszczą bez końca, wrzeszcząc „kochamy cię” i pod 
oknami śpiewają mu Arkę. „Wy nie śpiewajcie, wy 
się módlcie!” – w końcu powiedział im poirytowany, 
gdy w Krakowie, późnym wieczorem, po raz kolejny 
wywoływali go do okna na Krupniczej.     

Największa tajemnica polskiego katolicyzmu: taki 
płytki, a trwa. Tajemnica, której nie zgłębił Bismarck, 
przez dekady swego wściekłego Kulturkampfu w 
Polsce. Ani carat, z krwawą jatką przeciw polskim 
unitom, ani masoni, z ich przebiegłym podmienia-
niem wartości na tombakowe imitacje,  tak samo 
błyszczące, mamiące oczy i duszę, a prowadzące 
do duchowej zagłady; ani potem - znów, przez cały 
dwudziesty wiek najeźdźcy, rzezie, wojny, półwiecze 
komunizmu z peregrynacjami obrazu Matki Bożej z 
domu do domu, z chaty do chaty, a gdy obrazu 
zabrakło, bo go komuniści aresztowali, to – samych 
ram… i wreszcie kapitalizm, z jego wspanialszymi od 
średniowiecznych katedr, świątyniami konsumery-
zmu… Jak naród przetrzebiony, wyśmiewany, oszu-
kiwany, pauperyzowany, odarty z prawdziwych elit, 
ma się temu oprzeć? Jaką ma szansę, w tej dżungli, 
uratować swe duchowe istnienie?... Widząc moją 
minę, Silvio poczciwie mnie pociesza: w każdym 
narodzie są głupi, w każdym narodzie są kurwy i zło-
dzieje… Okrasza to opowieścią o włoskich matkach, 
nagminnie sprzedających swe dzieci płci męskiej 

do kastracji, aby śpiewały w chórach kastratów, 
na które było niegdyś na włoskich dworach wielkie 
zapotrzebowanie. 

Wieczorem idziemy na via Maqueda, która prze-
cina w poprzek stare Palermo.  Piazza Massimo, a 
nawet elegantsza via Roma, są pełne kolorowych 
przybyszów we włóczkowych czapkach. Nie robią 
wrażenia zagubionych, są bezczelni, zadomowieni. 

- Filipino? – jeden z nich zaczepia Silvia. 
– No, Bangla Desh – odpowiedział z godnością. 
Uświadamiam sobie, że większa ilość tak zwa-

nych prawdziwych Włochów, widziałem dziś tylko 
w Cefalú, gdy po obiedzie, z wrzaskiem, robili sobie 
rodzinne zdjęcia pod Il Dumo. Ale wieczór należy do 
kolorowych: wędrują środkiem jezdni w rozwianych 
białych koszulach, wąsaci, w bokobrodach, często 
bardzo piękni, niektórzy już się dorobili złotych oku-
larów (czy raczej pozłacanych), inni są w ładnych 
włoskich półbutach. Chodzą stadami, nieprzenikliwi, 
porozumiewając się w swoich językach lub narze-
czach. Silvio mówi, że są tu potrzebni, bo wykonują 
prace, których nie chcą robić Sycylijczycy. Świat się 
kończy! Pamiętam Londyn z lat siedemdziesiątych, 
gdy Sycylijczycy wykonywali prace, których nie chcieli 
robić Anglicy. Teraz Sycylijczycy mają swoich Sycylij-
czyków, a sami są Anglikami. Pytanie: kim wobec tego 
są teraz Anglicy? I jakie to tajemnicze prace mieliby 
wykonywać na Sycylii te czeredy najeźdźcze, skoro 
żadnego nie widziałem dotąd na żadnej budowie, w 
żadnym markecie, w żadnej restauracji czy kawiarni, 
pod żadną fabryką czy plantacją, gdzie za to roi się 
od białych niewolników z Europy Wschodniej. 

1 maja, 2002, Palermo

Dziś Fiesta del Lavoro czyli tak zwane święto pracy, 
więc w cudną świeżość poranka, uczestniczymy (Silvio 
- nominalnie) we mszy świętej w pustawym koście-
le San Giuseppe dei Teatini. Komunię ofiarowuję za 
biedną duszę Silvia, zbałamuconą fundamentalizmem 
mormonów. Jak zwykle, jako jedyny przyjmuję ją na 
klęcząco, przed księdzem, już dostatecznie zbulwerso-
wanym faktem, że nie wyciągnąłem rąk po komunię. 
A tu jeszcze – na kolanach! Chyba od dawna tego 
tutaj nie widziano. Ciekawe, że w chwili, gdy przyjąłem 
do ust Hostię, Silvio - stojący daleko za mną, w głębi-
nach przepastnej nawy - dostał ataku kichania.   

Naprzeciw schodów kościoła, za nitką jezdni, 
kawa capuccino w otwartym barze chodnikowym. 
Kiedy oni sprzątają, że rano chodniki są znów lśniąco 
czyste? Przecież tłumy tu biwakowały parę godzin 
temu. Czyżby ci sami kolorowi, którzy do drugiej w 
nocy siedzieli na krawężnikach z chipsami, puszkami 
piwa, rzucając wszystko dookoła i tańcząc groma-
dami, niektórzy ewidentnie naćpani – parę godzin 
później ruszali w miasto w kombinezonach, z szufla-
mi na długich kijach i miotłami, tropiąc w rynsztoku 
najdrobniejszy papierek?

Rogalik, z żółtym kremem budyniopodobnym. 
Właściciel – chudy, szpakowaty z przystrzyżonym fry-
zjerskim wąsikiem i drugi, grubawy młodzieniec ob-
sługujący ekspres. Chyba są parą, bo starszy, głosem 
o ułamek tonu zbyt czułym, woła za nim „Tony”. Nie 
muszą się zbytnio konspirować - tu, w starożytnym Pa-
lermo, ojczyźnie króla Rogera… Wczoraj, w godzinach 
porannych, widziałem na dworcu aktyw miejscowych 
frocio, w osobach chudzielca: młodego, o pożądli-
wym spojrzeniu, który penetrował tereny zbliżone do 
wc, oraz przybyłych chyba na zarobek zabiedzonych 
chłopiąt, w tym jednego z Azji południowo-wschod-
niej. Dalej tego tematu nie badałem. 

Są na Sycylii ciekawsze. 
GRZEGORZ MUSIAŁ

Grzegorz Musiał

Z cyklu: Dziennik włoski. Sycylia (22)
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Rozdział LEONARDO – fragment I
Książę zawezwał mnie kiedyś wczesnym rankiem.
- Chciałbym was prosić - powiedział, tak właś-

nie powiedział: chciałbym was prosić, a nie samo 
„chciałbym„ - jak zazwyczaj mówił, kiedy wymagał  
czegoś ode mnie - więc powiedział: chciałbym was 
prosić, byście odmalowali Madonnę Cecylię. 

-Chodzi o portret - zapytałem, bo dotąd nie ro-
biłem jeszcze na dworze żadnego wizerunku, zresztą 
nie specjalizowałem się w tym gatunku malarstwa, 
tak bardzo teraz popularnym.

- O portret, w samej rzeczy - książę 
mówił wolno, cedząc słowo za słowem, 
zresztą bardzo  płynnie, jakby całą 
wypowiedź miał już zawczasu staran-
nie obmyśloną- tak, chodzi o wierną 
podobiznę tej młodej kobiety, o jak 
najtrafniejsze oddanie jej twarzy, a w 
szczególności oczu i uśmiechu, znamio-
nujących stan pewnej błogości, może  
nawet szczęścia. 

Zauważyłem, że bardzo smagłe po-
liczki księcia przybrały przy tych słowach  
jeszcze ciemniejszy, fioletowawy ton, 
pomyślałem, że się zarumieniły. Zawsze 
dziwiła mnie u tego wojowniczego czło-
wieka, będącego dla wielu uosobieniem 
brutalnej wręcz siły,  pewna wrażliwość, 
objawiająca się na przykład przy słucha-
niu poezji lub muzyki. Kiedyś oglądając 
moje rysunki zapłonił się podobnie, gdy 
objaśniłem mu pewną postać, która go 
zainteresowała. Była to dość osobliwa 
figura, nagi mężczyzna o podwójnym 
torsie i dwóch głowach: młodzieńca i 
starca, uosobienie przyjemności i zarazem 
cierpienia. Starzec rozrzucał wokół siebie 
triboli, żelazne kulki z kolcami,  dotkliwie 
kaleczące bosą piętę, gdyby na nie na-
stąpiła. Więc kiedy go objaśniałem, że 
za każdą przyjemnością, a osobliwie za 
każdą rozkoszą miłosną, skrywa się cień 
boleści, ciemne policzki księcia przybrały 
na mgnienie oka ten sam fioletowawy 
ton. 

- Chodzi o tę młodziutką damę, którą 
zwą czasem „uczona„ - zapytałem, mimo, 
że wiedziałem od razu o kim mowa.

- Tak, tak - ożywił się książę - o naszą 
Safonę, bo wiecie zapewne, że tak ją 
też nazywają. Dziewczyna zna na pa-
mięć wiele wierszy Horacego i Petrarki  
a i sama układa sonety, podobno nie 
ustępujące utworom tamtych poetów. 
Nie miałem jeszcze okazji zapoznać się z 
nimi, zresztą wiecie, jak to jest z czasem, 
ciągle go brakuje.

- To wielki zaszczyt  dla mnie, książę, 
- skłoniłem się nisko, może nawet nieco 
za nisko (wiedziałem, że będę to sobie 
później wyrzucał) - ale nie wiem, czy je-
stem na tyle sprawny; by sprostać temu 
zadaniu. 

- Pisaliście, pamiętam dobrze, że potraficie, jeśli zajdzie 
taka potrzeba, także namalować obraz. I, że dorównacie 
w tej materii każdemu konkurentowi. Spróbujcie więc. Daję 
wam szansę.

- Doprawdy nie wiem. A Preda? Albo jego brat, znam 
ich dobrze, namalowali wiele portretów, może także Bol-
traffio, również w tym niezły. 

- Oglądałem ostatnio ich rzeczy - skrzywił się książę – i 
nie podobają mi się. Za mało w nich życia. Oni świetnie 
malują suknie, hafty, perły, świecidełka, tylko twarze na ich 
obrazach wyglądają jak maski pośmiertne. Rozpoznajesz 
od razu nos, wargi, podbródek, szyję namalowanej kobiety, 
wszystko widziane z boku, jakby wychodziła z pokoju nie 
zwracając na ciebie uwagi. Chciałbym mieć coś zupełnie 
innego. Chciałbym mieć Madonnę Cecylię jak żywą. 

- Nie znam Donny Cecylii, zaledwie z widzenia. I ze 
słuchu, oczywiście, przysłuchiwałem się kilka razy jej de-
klamacjom. Homera recytowała po grecku.

- Pewnie wiecie, że nazywają ją także Asjotea. To 
była piękna Greczynka, podobno uczennica samego 
Platona.

- Nie, nie wiedziałem o tym. Nie wiedziałem też, 
że w Akademii mogły studiować kobiety.

- Może przebierała się za chłopca - książę ro-
ześmiał się donośnie, jak zawsze gdy udało mu się 
powiedzieć coś dowcipnego, według jego własnego 
mniemania oczywiście - Madonna Cecylia też zapew-
ne nieźle wyglądałaby w męskim przebraniu.

- Ma delikatne rysy - odtwarzałem w pamięci twarz 
dziewczyny, którą dotąd oglądałem raczej tylko z 
oddali - drobny nos i podbródek, długą szyję i wą-
skie ramiona.

- No i patrzcie, Leonardo, jakbyście ją już namalo-

wali - tym razem cicho, delikatnie, roześmiał się książę. 
Dostrzegłem jak odruchowo wyciąga ku mnie rękę, 
jakby mnie chciał klepnąć w ramię, po czym cofa 
ją zaraz i zaczyna miętosić bezwiednie zakręcony na 
szyi zielony szal,. 

- Piękna tkanina, przetykana srebrzystą nicią, cien-
ką jak pajęczyna, wygląda na import ze wschodu - 
poczułem od razu, że pochwała szala sprawia księciu 
przyjemność - wyglądałaby cudownie na szyi Donny 
Cecylii, na portrecie - tym razem zatrwożyłem się, 
czy nie powiedziałem za dużo.

- Należał do niej - oczy księcia nabrały niespo-
dziewanie silnego blasku - a wczorajszej nocy stał się 
moją własnością. Jakież wy macie oko, Leonardo, 
wszystko wypatrzycie.

Podsunął mi stołek, czego nigdy dotąd nie ro-
bił, rozkazał usiąść i tym razem, po raz pierwszy, a 
jak się później okazało także ostatni, dotknął dłonią 
mojego ramienia. 

- Pokochałem wczorajszej nocy tę kobietę, bez-
granicznie pokochałem.

Zauważyłem, że kiedy to mówił, powoli i z namy-
słem, bardzo starannie wypowiadając każde słowo, 

ciemny naskórek jego policzków tym razem nie po-
głębił się o żaden dodatkowy ciemniejszy ton. Mówił 
o miłości tak poważnie jak o  armatach, kulach, zbro-
jach i mieczach, o wrogich armiach wdzierających 
się na mury, których był gotów bronić z niespotyka-
ną u innych dowódców determinacją, nie lękając 
się śmierci. Trzymając wciąż dłoń na moim ramieniu 
mówił dalej;

- Nie mam zwyczaju zwierzać się nikomu z moich 
osobistych doznań, nigdy dotąd tego nie robiłem 
– nadal nie zdejmując dłoni z mojego ramienia usiadł 
obok, na dosuniętym stołku - ale ponieważ chciał-

bym cię prosić, Maestro - słowo 
„maestro” zabrzmiało prawie jak 
„przyjacielu” - byś namalował Ma-
donnę  Cecylię nie tylko podobną, 
ale taką samą, powtarzam: taką 
samą, jaką była w owej chwili, 
kiedy ją pokochałem, kilkanaście 
godzin temu.. 

Ręka księcia, mimo, że ogrom-
na, nie ciążyła mi wcale, słucha-
łem jego słów w zdumieniu, że mąż 
tak zaprawiony w trudach żołnier-
skich, bóg czy też lew wojny, jak 
go nazywano, potrafi mówić tak 
cicho, z tak nieoczekiwaną na-
miętnością w głosie, subtelnym, 
słodkim prawie.

- Miałem dotąd, maestro (przy-
jacielu), wiele kobiet ale nie kocha-
łem żadnej, przychodziły i odcho-
dziły, jak deszcz, jak śnieg, żadna 
z nich nie przyniosła mi miłości, ja 
także żadnej z nich miłości dać nie 
umiałem. 

Przysunął swój stołek jeszcze 
bliżej i nadal nie zdejmując dłoni 
z mojego ramienia szeptał teraz,  
prawie do ucha, słowa nasycone 
coraz gorętszym uczuciem, jakich 
nigdy przedtem od nikogo nie sły-
szałem. Przeszło mi przez myśl, że 
przecież sam nic nie wiem o miło-
ści, więc jakże mogę być dla ko-
goś, kto jej doświadczył, godnym 
powiernikiem, i już miałem wstać, 
odrzucić dłoń księcia, i prosząc o 
wybaczenie uwolnić się od nie-
możliwego do zrealizowania zle-
cenia, gdy książę powiedział:

- Dotąd miłość była dla mnie 
tylko czystą mechaniką, mechani-
ką i fizjologią, tak, niczym więcej 
, jak na tych waszych rysunkach, 
maestro (tym razem nie zabrzmia-
ło to wcale jak „ przyjacielu„), tyl-
ko kości i żyły, tak, tylko kości i 
żyły, i wszystko  w ustawicznym, 
szaleńczym ruchu, w górę, w 
dół, do przodu, do tyłu, i znów 
do przodu. 

- Czy wiecie kiedy połapałem 
się, że to miłość - oczy księcia, znajdujące się te-
raz tuż przed moimi oczami, miały bardzo głęboki , 
prawie czarny odcień - kiedy , już po tym wszystkim, 
no, po tej całej mechanice i fizjologii, Cecylia na 
mnie spojrzała. Nigdy przedtem nie widziałem ta-
kiego spojrzenia. Pragnąłbym, Leonardo, byście mi 
to spojrzenie namalowali. Zaraz. Natychmiast. Dziś. 
Najdalej jutro. Starzejemy się przecież i zmieniamy . 
Za dzień, za dwa, już może nie być w jej spojrzeniu 
tego wyrazu. Musicie mi ten wyraz namalować. Jak 
nie namalujecie zabiję was. Wiecie, że bez wahania 
mogę zabić człowieka.

To słuszne, co książę mówił o tej czystej mechanice 
i fizjologii  przy miłosnych sprawach, o tych ruchach, 
które – też tak uważam – nie mają z prawdziwą mi-
łością nic wspólnego.. Zrobiłem kiedyś doświadczenie, 
by to sprawdzić i właściwie osądzić do końca. Młody 
parobek i dziewczyna od krów, zgodzili się spółkować 
na moich oczach, za niezłą opłatą oczywiście. 

Zadbałem, by wszystko odbyło się dyskretnie, z 
dala od ciekawskich, bo, mimo, że to byli ludzie z gmi-
nu, miałem dla nich szacunek. Nie znali się wcześniej 
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– dziewczyna niedawno przybyła ze wsi – i nie zamienili 
nawet słowa przed całą tą historią. W ustronnym miej-
scu skleciłem z desek  skrzynię, na wysokość sporego 
chłopa, ustawioną w pionie i przedzieloną w środku 
ścianką, tak, żeby mogły się w niej pomieścić, w dwu 
osobnych przegródkach, dwie osoby. Spółkowali na 
stojąco, nie widząc się nawzajem, członek parobka 
wnikał w przyrodzenie dziewczyny poprzez otwór w 
desce, obłożony aksamitną szmatą. 

Obserwowałem to z boku – skrzynia nie miała jed-
nej ściany – mając widok zarówno na ich rozgrzane 
żądzą narządy, jak na twarze: brzydkie, powykrzy-
wiane grymasami, spocone, dyszące, wreszcie pod 
koniec zastygłe w nagłym bezruchu niczym oblicza 
umierających. Obserwując cały czas rysowałem, 
chociaż jak można rysować ruch, ciągły, nieustan-
ny, nasilający się z każdą chwilą, raz, dwa, raz, dwa, 
do przodu i do tyłu, raz dwa, – jeszcze dziś słyszę 
rozdzierający krzyk mleczarki, charczący ryk parobka, 
ach, ach, och, och, juuuż.!

Po zrobieniu swojego wyszli zaraz ze skrzyni, pod-
tarli się liśćmi łopianu, odziali, zgarnęli  zapłatę, i nie 
patrząc na siebie odeszli, każde w inną stronę.

Tak więc byłem teraz pewien, że w tej żywej me-
chanice nie było żadnego uczucia, nie było nic z 
tego, co świat nazywa miłością, nic z tego ognia roz-
płomieniającego się pomiędzy mężczyzną  a kobietą, 
przechodzącego w spojrzenie, uśmiech, muśnięcie 
dłonią, tak pięknie opisywane przez poetów.

Więc kiedy teraz książę przyprowadzał, codziennie 
rankiem, Donnę Cecylię, by mi pozowała, rozespa-
ną jeszcze i jakby nieobecną, wypatrywałem w jej 
oczach owego szczególnego wyrazu, znamionujące-
go głębokie miłosne uczucie. Szkicując jej powieki, 
nos, podbródek, kąciki warg wychwytywałem każ-
dego poranka ów utrwalający się, z dnia na dzień, 
osad szczęścia, jakie daje człowiekowi tylko miłość. 
Ceniłem księcia za to, że dostrzega te objawy, bo 
nie każdy kochanek do tego jest zdolny, nabiera-
jąc równocześnie przekonania, że tylko trafne od-
czytywanie ludzkich uczuć jest miarą jakości artysty, 
i umacniałem się coraz bardziej w przeświadczeniu, 
że portret, który mam namalować nie będzie miał  
sobie równego. Cecylia nigdy nie patrzyła na mnie, 
jej oczy utkwione były zawsze w dalekiej przestrze-
ni, jakby kogoś ustawicznie wypatrywała, mimo, że 
książę, w te pierwsze dni pozowania , pozostawał 
zawsze z nami, na tarasie, a później w pracowni, do 
której przenieśliśmy się z powodu coraz chłodniejszych  
poranków. Powstało wtedy kilkanaście rysunkowych 
szkiców twarzy, oddających celnie podobieństwo 
– Jak żywa, zupełnie jak żywa – zachwycał się książę, 
pokazując rysunki kochance, która, przekomarzając 
się z nim na wesoło przeczyła jego zachwytom: - nie 
widzę żadnego podobieństwa, to raczej tylko taka 
główka, jak główka anioła do szopki. I ten aniołek 
wcale nie jest ładny. 

Zrobiłem też od razu kilka szkiców ramion i dłoni 
Cecylii, nie wiedząc jeszcze czy uwzględnię je na 
portrecie, zresztą uważałem, że ostateczny głos w 
tej sprawie powinien należeć do księcia. Przed laty, 
jeszcze będąc u Verrocchia, zrobiłem portret pewnej  
Florentynki, Ginewry, z rodu Bencich, przedstawiając 
ją na obrazie  z rękami. Ten portret zamówił u mnie  
wenecki ambasador, pan Bernardo Bembo, zakocha-
ny w niej w sposób wyłącznie platoniczny. Trzepał  
greką jak mało kto, kiedy przyszedł w sprawie portretu 
też zaczął  po grecku i dopiero spostrzegłszy , że nic 
z tego nie łapię, przeszedł na toskański. Ale ręce mu 
się nie spodobały, jak tylko zobaczył portret od razu 
zaczął kręcić głową.  

- Z rękami, dlaczego namalowaliście Donnę Ginev-
rę z rękami, to niepotrzebne, zupełnie niepotrzebne

- Donna Ginevra ma wyjątków piękne dłonie 
– usprawiedliwiałem się przekonany, że właśnie te 
dłonie przydawały sportretowanej , nie najmłodszej 
już przecież kobiecie, i nieco otyłej, wielkiej subtel-
ności.

- Tak, Donna Ginevra rzeczywiście ma piękne dło-
nie, i pięknie zostały one odtworzone na waszym 
obrazie – chwalił ambasador – a jednak, mimo 
wszystko, wolałbym jej portret bez rąk. Siedząc dłu-
go przed obrazem wyłożył mi był wtedy całą swoją 
teorię miłości idealnej, czystej, pozbawionej zupełnie 
nuty fizycznej erotyki i biologizmu, platońskiej miłości  
dwojga dusz zjednoczonych w najwyższym pięknie. 

- Nieczęsto się to zdarza, szczególnie pomiędzy 
mężczyzną i kobietą – mówi ambasador- ale jak się 
już zdarzy, to nie ma nic ponad to, zapewniam was, 
mistrzu, nie ma w życiu większego szczęścia, bo to 
jest szczęście niebiańskie. . 

- A ręce – powiedział  odchodząc - wierz mi, 
mistrzu – ręce nie maja z tym wzniosłym uczuciem 
nic wspólnego, ręce to raczej narzędzia grzechu. 
Nie na darmo w klasztorach sprawdzają przed nocą, 

czy mnisi i mniszki trzymają ręce na wierzchu, a nie 
pod kołdrą. Dowiedziałem się później, że ambasador 
kazał rozciąć portret na pół, tak, że została na nim  
tylko sama głowa donny Ginevry.

Ustaliliśmy, że Donna Cecylia zostanie przedsta-
wiona na portrecie w oficjalnym dworskim stroju, w 
bogatej sukni, z klejnotami.

- Włosy też muszą być należycie ułożone – życzył 
sobie książę – podług teraźniejszej mody, zaplecione 
w warkocz osuwający się na plecy.

- Nie będzie go widać – zauważyłem –chyba, że 
jednak ujmiemy Donnę Cecylię nieco z boku.

- Ach, nie, nie o to mi chodzi – zaperzył się ksią-
żę – wiecie, że nie podobają mi się te, no, jakby 
to powiedzieć, b o c z n e portrety. Są zimne jak 
epitafia. 

- Coś wymyślimy, panie, zrobimy próbę.
Na poranne seanse Donna Cecylia przychodziła 

przeważnie z rozrzuconymi włosami, niekiedy zebra-
nymi nad karkiem w obfity kok, przewiązany wstążką. 
Siadała, przez chwilę gaworzyła z księciem, po czym, 
gdy książę odchodził, zapadała jeszcze czasem w 
drzemkę. 

Szkicowałem wtedy jej twarz, świeżą zawsze, 
mimo znużenia wywołanego nocnymi swawolami. 
Urzeczony urodą dziewczyny z rozkoszą przenosiłem 
na papier, pod postacią cienkich, płynnych kresek 
srebrnego ołówka  zachwycający bieg linii jej czoła, 
policzków i podbródka, kąt pochylenia szyi, długiej i 
smukłej, łagodne łuki ramion, jakich nie znalazłbyś u 
najpiękniejszych posagów w medycejskim ogrodzie. 
Przenosiłem na papier , karta, za kartą, ów nie do 
opisania słowami stan jej cichego trwania na gra-
nicy snu i jawy, dziecięctwa i dojrzałości, świętości i 
grzechu. I byłem coraz bardziej pewien, że portret, 
który miałem malować, będzie niezwykły.

Książę, co mnie mile zaskakiwało, nie należał do 
grona tych mocnych, często brutalnych mężczyzn  
obnoszących się ze swoimi erotycznymi sukcesami, 
mówił zawsze o związku z Donną Cecylią z umia-
rem, raczej spojrzeniem, niż słowami objawiał swoje 
szczęście. Zdarzało się, że znalazłszy ją śpiącą podczas 
pozowania nakazywał mi przerwę w rysowaniu: 

-bądźmy cicho, niech śpi, jest zmęczona. 
Zaciekawiał mnie coraz bardziej. Nad moje studia 

nad roślinami, wodą, ogniem, gwiaździstym niebem 
i naturą kamieni przenosiłem teraz badania osobo-
wości  księcia, rozdartej pomiędzy tym dziewczęciem 
a wojną, która dotąd była jego prawdziwym żywio-
łem.

Miał dziewczynę, leżała u jego stóp, a prze-
cież co noc robił wszystko, by zdobyć ją na nowo. 
Dostrzegałem te jego starania, każdego poranka, 
na twarzy Donny Cecylii. Jej rysy, łagodne, mięk-
kie, codziennie się zmieniały. Raz były wygładzone, 
spokojne, innym znów razem wyostrzały się, raz zna-
mionowała je pewność siebie, innym razem odbijał 
się w nich jakiś wewnętrzny niepokój. Wchodząc w 
życie szybkim krokiem, korzystając z przywilejów, jakie 
daje młodość, musiała się przecież liczyć z tym, że 
to życie, otwierające przed nią niezmierne, mogłoby 
się wydawać perspektywy, nie gwarantuje jednak 
bynajmniej absolutnego szczęścia. Czyż nie widziała 
jak książę z godziny na godzinę oddalił poprzednią 
swą kochankę, czy nie zetknęła się z opowieściami o 
kole fortuny obracającym się nieustannie według nie-
znanych reguł, o ile przy tych obrotach obowiązywały 
jakiekolwiek reguły! Ten stan pomiędzy błogością a 
niepokojem, szczęściem a obawą przed jego utratą, 
odnotowywałem codziennie na moich rysunkach.

Pewnego poranka, gdy Cecylia drzemała, wiatr 
odrzucił gwałtownie jej włosy znad ucha. Pochyliłem 
się zaraz nad delikatną, białą małżowiną, by rysować 
jej krzywizny, gdy nagle zatrzymał mnie widok sczer-
niałej krwi, zaschniętej w chropawy węzeł na obrzeżu 
ucha. Obydwa uszy – odważyłem się odgarnąć włosy 
także z drugiej strony – były pokąsane do krwi, po-
kryte stwardniałymi strupami. Ołówek powstrzymywał 
się, jakby poza moją wolą, przed przeniesieniem na 
papier tych miłosnych ran i dopiero gdy wiatr po-
nownie zarzucił włosy na uszy dziewczyny zacząłem 
znów rysować. Pomyślałem, że na szczęście ostatnia 
moda nakazywała starannie zasłaniać włosami uszy, 
oczywiście także na portretach.

Po jakimś czasie ostateczny szkic do obrazu był 
gotów i nim pokazałem go księciu do akceptacji, 
ośmieliłem się podsunąć go przed oczy Donny Cecylii. 
Wzięła rysunek do ręki  i przez chwilę przyglądała mu 
się z uwagą, po czym parsknęła śmiechem.

-O! Leonardo, Leonardo, przecież to do niczego 
niepodobne, zaraz to podrę na kawałki i będziecie 
musieli zaczynać od nowa. 

Wyrwałem jej papier z ręki w ostatniej chwili, przy 
okazji obejmując dziewczyną w talii, tak, że przez 

cienką suknię wyczułem dokładnie jej kształty. Prze-
mknęło mi przez myśl, że wenecki ambasador miał 
rację mówiąc, że ręce są stworzone do grzechu.

Rozdział LEONARDO- fragment 2
Od lat , co pewien czas, śnię ten sam sen. Wdra-

pując się na ogromną górę, rzygającą ogniem niczym 
Mongibello, przedzieram się  przez gęsty, zarośnięty 
kolczastymi krzewami las, by stanąć przed otworem 
wielkiej, ciemnej jaskini. Kusi mnie by wejść do środka 
ale dojmujący lęk przed tą czarną pustką nie po-
zwala mi zagłębić się w jej wnętrze, ziejące chłodną 
wilgocią. Budzę się zlany potem, drżący, z głuchym 
łomotem serca, z odczuciem, że nie decydując się 
na wejście do tej jaskini bezpowrotnie utraciłem coś 
niezwykle dla mnie ważnego.

Od dziecka pociągały mnie rzeczy tajemnicze i 
przez całe życie właściwie tylko rozwiązywałem za-
gadki. Nie było dnia bym nie natrafił na coś, co było 
mi nieznane i natychmiast usiłowałem to poznać,  
często kosztem czegoś, czego  jeszcze do końca nie 
rozgryzłem i wszystko, co robiłem było jak nieustanny 
bieg za nieznanym..

Przez wiele lat obmyślałem obraz, który bardzo 
chciałem namalować, swój własny obraz, nie na 
zamówienie, jak wszystkie dotąd namalowane obrazy, 
Madonny i portrety przeważnie, ale obraz wysnuty w 
całości z własnej wyobraźni i zrobiony tylko na swój 
własny użytek.  

Obraz ten miał być summą moich przemyśleń 
o świecie i człowieku, rodzajem osobistej filozofii, 
sprowadzającej się do tego, że tak naprawdę nie 
jesteśmy w stanie poznać niczego do końca, że całe 
życie trudzimy się, męczymy, od wczesnej młodości 
po późną starość, nie osiągając nigdy upragnionej 
pełni. Tą pełnią byłaby może dopiero śmierć, ale , 
jak to powiedział jeden ze starożytnych mędrców, 
kiedy przychodzi śmierć, to nas już nie ma. Obmy-
ślałem więc ten obraz przez wiele lat. We Florencji, 
kiedy malowałem Trzech Króli, zadawałem sobie 
pytanie, gdzie leży granica ludzkiego poznania. Na-
szkicowałem, najpierw na papierze, jednego z tych 
wschodnich magów, który padając  na kolana przed 
Dzieciątkiem dostrzega w nim z absolutną pewnością  
boga i wyciąga ku niemu ręce z ofiarnym naczyniem 
tak agresywnie, że naczynie niemal się wbija w buzię 
dziecka. Wydało mi się to od razu nazbyt uproszczo-
nym ujęciem ludzkiej wiary i malując już obraz na 
desce przedstawiłem tego maga w zupełnie inny 
sposób. Starzec, bo zrobiłem z niego starca, jedną 
rękę opierał się teraz o ziemię, przywierając całą 
dłonią do podłoża, a w drugiej, ugiętej w łokciu, 
trzymał naczynie, blisko przy sobie, tak, że Dzieciątko 
musiało samo sięgnąć po nie ręką. Zresztą nie bardzo 
mi się to udało, wystąpił jakiś błąd w rysunku, niepra-
widłowość w skrócie, w proporcji, przedramię maga 
kuliło się, niezgrabnie, przy ciele, tuż pod brodą, tak, 
że byłem bardzo niezadowolony z tego efektu. A 
może mag, pomyślałem, poczuł naraz lęk, zetknąw-
szy się z tym dziecięciem, z jego tajemnicą, bóg to 
jest, czy tylko zwykłe ludzkie dziecko, może zaczął 
się zastanawiać. 

Już wtedy śniłem ten sen z  czarną grotą, zaczą-
łem więc niepokoić się, czy malowany obraz nie staje 
się raczej wyrazem zwątpienia, niż pochwałą ludzkiej 
mądrości, uosobionej  przez mędrca ze Wschodu, 
korzącego się przed boską tajemnicą. To głównie z 
tego powodu nie skończyłem tego obrazu, mimo, że 
mnisi ze San Scopeto całkiem nieźle za niego płacili. 
Wtedy więc snułem już plany tego swojego malowidła 
ukazującego scenę rozgrywającą się przed wejściem 
do ciemnej groty, dokładnie takiej, jaka pojawiała 
się w moich snach..

Wyobrażałem sobie  starca, jak stoi przed tą grotą, 
w piękny, słoneczny dzień, którego światło podkreśla 
w dramatyczny sposób ziejącą czernią pustkę jaski-
ni. Nie robiłem nigdy żadnych rysunków, żadnych 
szkiców do tego obrazu, a tylko w głowie układa-
łem go, szczegół po szczególe, przez wiele, wiele 
lat. Pamiętam jak kiedyś, już w Mediolanie, Andrea 
zadręczał mnie pytaniami o ciemne skały, pośród 
których umieściłem Marię z Dzieciątkiem i Janem 
Baptystą, malowaną wraz z braćmi de Preda dla 
Konfraternii Niepokalanego Poczęcia, przydając im 
do towarzystwa młodego anioła-efeba . Cóż miałem 
mu odpowiedzieć, że dlatego ta ciemna grota, na-
sączona wodą,  ziemista, gliniasta, z wybujałą, ciężką  
roślinnością, bo dla mnie, jak i dla tego mojego starca 
z pokłonu magów, boskość jest wciąż tylko wielką 
tajemnicą, której wątłym i ograniczonym umysłem 
możemy zaledwie dotknąć, ale nigdy zgłębić do 
końca, że nasza wiara  oscyluje tylko na tej wąskiej 
granicy pomiędzy światłem a ciemnością. To wtedy, w 
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trakcie tych pogaduszek z braćmi de Preda, mój pla-
nowany obraz wzbogacił się o kolejną postać, pięk-
nego, długowłosego młodzieńca siedzącego przed 
wejściem do groty, wpatrującego się z uwagą  w jej 
czarne wnętrze. Tak jak efeb-anioł wskazywał przed 
siebie wyciągniętym palcem, sygnalizując mającą się 
rozegrać w przyszłości wielką tajemnicę odkupienia, 
tak on, nie będący przecież aniołem, miał trzymać 
w swych palcach  niezbędne przy badaniu ziemskich 
tajemnic narzędzia: cyrkiel i ekierkę.  

Tak, obmyślałem mój obraz w różnych okolicznoś-
ciach, szczególnie w trakcie własnych, prowadzonych 
przez lata doświadczeń. Kiedy kroiłem ludzkie i zwie-
rzęce ciała, kiedy studiowałem wodne i powietrzne 
prądy, lot ptaków i naturę roślin, w zaciszu pracowni 
i na gwarnych ulicach miast, na koniu i na dworskich 
balach, dzień po dniu, noc po nocy, umacniałem 
się w przekonaniu, że wiedząc coraz więcej, coraz 
mniej rozumiem, a już człowieka, istotę ludzką , w jej 
ustawicznej pogoni, to za osobistymi sukcesami, to za 
niezmierzonymi dobrami ziemskimi, za tym wszystkim, 
co w obliczu śmierci nic nie znaczy, nie rozumiem 
wcale. Miałem blisko pięćdziesiąt lat, kiedy dorzuciłem 
do tego wyimaginowanego obrazu jeszcze jedną 
osobę, siebie samego, jako dojrzałego mężczyznę, 
bez żadnych przedmiotów, określających zawód lub 
status społeczny, smutno zamyślonego nad swym 
losem. Postanowiłem ustawić go pomiędzy młodzień-
cem a starcem, przybranego w na pół orientalny, 
jakby ponadczasowy strój,  w turbanie wokół głowy, 
podkreślającym pewną ograniczoność ludzkiej myśli  
wobec rozmiarów kosmosu, który próbowali badać 
dwaj pozostali, uzbrojeni w ekierkę i cyrkle. 

Wciąż zajęty, to tym, to tamtym, nieustannie po-
zostający w cudzych służbach, wciąż nie decydowa-
łem się na malowanie tej sceny i dopiero tutaj, we 
Francji, mając więcej czasu dla siebie, zamierzałem, 
skoro tylko przybyłem do Cloux , zabrać się w koń-
cu do roboty. Tymczasem, zupełnie niespodziewanie 
dowiedziałem się, że już ktoś taki obraz namalował.  
Któregoś dnia . Francesco opisał mi dokładnie  rysun-
kową kopię tego dzieła, przywiezioną przez pewnego 
chłopca  należącego do świty kardynała Luigiego 
Aragona, który złożył nam wizytę i oglądał moje ostat-
nie rzeczy.. Ten chłopiec, nadzwyczaj piękny, sam 
kształcił się na malarza i ze wzruszeniem wielkim przy-

glądał się mojemu Janowi Baptyście, ciągle jeszcze 
nie gotowemu. Stał też długo przed portretem pani 
Lizy Gherardini, też ciągle jeszcze nie wykończonym, 
po czym zapytał: 

- jak to jest, messer, że najpierw wydaje się, że 
ona na mnie patrzy, a potem, gdy dłużej przed nią 
stoję, spostrzegam, że ona patrzy gdzieś poza mnie, 
jakby na kogoś innego, kto stoi za moimi plecami. Aż 
się  obejrzałem za siebie i strach mnie obleciał. 

Nie wiedziałem co mu mam odpowiedzieć ale 
na szczęście Melzi mnie wyręczył 

– to jedna ze sztuczek Mistrza, niby wydaje ci się, 
że jest tak, a tymczasem jest zupełnie inaczej .

I młodzik już więcej o nic nie zapytał.
Tuż przed odjazdem kardynała Francesco poka-

zał mi rysunek chłopca. 
- Zrobił to w Wenecji , zdaje się całkiem zgrabnie 

– powiedział..
Spojrzałem na rozłożoną przede mną dość dużą 

kartę papieru i, mimo, że za oknem złociło się je-
sienne popołudnie, poczułem jak naraz ciemnieje 
mi w oczach. Na karcie było dokładnie to, co przez 
lata obmyślałem starannie jako swój obraz. Zgadzało 
się wszystko: kompozycja, pejzaż, nawet kolor, bo 
rysunek chłopca był starannie pokolorowany. Przed 
wielką czarną jamą, po lewej stronie, siedział młody 
, czarnowłosy młodzieniec, trzymający w ręku cyrkiel 
i ekierkę, obok stał mężczyzna, w kwiecie wieku, w 
turbanie na głowie, a za nim starzec, nieco zakap-
turzony, z kartą zapisaną jakimiś dziwnymi znakami i 
cyrklem w dłoni. W głębi, poza drzewami, widniały 
zabudowania miasteczka. Na moim obrazie miało 
to być Vinci, okolica, gdzie się urodziłem.

- Chyba nieźle się chłopak zapowiada, co, mi-
strzu – rozgadał się Melzi - bo chociaż to  tylko ko-
pia,  w ujęciu figur, w wyrazie twarzy, w gestykulacji 
pewność rysunku jest wysokiej próby. Ma chłopak 
pazur, co?. Mówią, że to sławni  greccy mędrcy: 
Pitagoras, Ptolomeusz i Archimedes, chociaż nie-
którzy widzą w nich tylko Trzech Króli szukających 
drogi do Betlejem.

- Kto namalował ten obraz? – zniecierpliwiony 
przerwałem tę przydługą gadaninę – kto i gdzie?

- Jakiś Wenecjanin, zaraz wypytam chłopca.
- Nie trzeba, Francesco, nie trzeba - powiedzia-

łem oddając mu papier – chłopak, owszem, jest 
sprawny, ale nic 
więcej na razie 
nie móg łbym 
powiedzieć. 

A potem, za-
raz, przypłynęła 
do mnie ta noc, 
spędzona kie-
dyś w Wenecji, 
wesoła, gwar-
na, wysrebrzona 
gwiazdami na 
niebie i gwiazda-
mi w wodach la-
guny, czerwona 
od wina, które 
w tę noc lało 
się strumieniami. 
Noc artystów, 
jak ktoś wtedy 
powiedział. Cały 
poprzedni dzień 
robi łem obl i -
czenia, żmudne 
rachunki, szkice 
murów, który-
mi Senat chciał 
zabezp ieczyć 
miasto przed Tur-
kami, więc zmę-
czony, mając 
już dość mate-
matyki i fizyki, z 
ochotą dałem 
się wyciągnąć 
k i lku m łodym 
malarzom łód-
kami na Torcello, 
a potem do Me-
stre. Była piękna 
wiosenna noc, 
chłodna jeszcze 
ale pełna za-
pachów ciąg-
nących od pól, 
sprzyjająca dłu-
gim rozmowom, 
w których – jak 
zawsze -  polityka 

mieszała się z gospodarką, wojna z kobietami, ale nad 
wszystkim wzięła w końcu górę sztuka. Któryś z chłop-
ców widział był moją Wieczerzę u Dominikanów i nie 
mógł się nachwalić tego malowidła, które naonczas 
znajdowało się już w rękach Francuzów.

- Mówią, że Francuzy chcą wyciąć ten kawałek 
muru i zabrać ze sobą do Paryża – ktoś powiedział.

- To ich królowi tak się ten obraz podoba, nie ma 
co, mistrzu Leonardo, ależ wy macie wzięcie.

- Gdybyście to widzieli! Ich, znaczy się apostołów, 
zdumione twarze, żywo gestykulujące ręce, wreszcie 
stopy, do których nie dotarło jeszcze nerwowe poru-
szenie, spoczywające pośród szat , pod stołem, niczym 
figury ornamentu; jak mistrz to wszystko wspaniale wy-
kombinował. Na przykład ten Judasz , z woreczkiem 
srebrników w dłoni, wyglądającym jak chustka do nosa, 
który nerwowo odsuwając się od Chrystusa, po jego 
proroczych słowach, przewraca naczynie, z którego 
wysypuje się sól. Niby drobny szczegół, a tak mówiący, 
u nas, w domu, rozsypana sól to był zawsze zły znak, 
zapowiedź nieszczęścia.

Gadali tak więc, przy winie, wychwalając mnie bez 
przerwy, dolewając też ciągle wina do mojej pięknej 
czarki, z której sączyłem tylko , bo nie było nigdy w 
moim zwyczaju wychylać kielich za kielichem, lekko 
gorzkawy i nieco cierpki płyn, podobny w smaku do 
wina z mojej niewielkiej winniczki , którą zaledwie na 
parę miesięcy przed swą klęską obdarował mnie książę 
Ludovico.

Jeżdżąc  od portu do portu, pomiędzy stałym brze-
giem a wyspami, tak w tej okolicy licznymi, znaleźliśmy 
się nad ranem, gdy niebo się już bieliło, znów w mie-
ście, gdzie jeden z tych młodych malarzy zabrał nas 
wszystkich do siebie, by w jego wielkiej izbie, pełnej 
obrazów, zakończyć nasze biesiadowanie. Niektórzy, 
mocno już winem zamroczeni, legli wokół ścian, inni 
gadali jeszcze, choć nieco bełkotliwie, jeden natomiast 
młodzieniec wielkiej urody, który jak ja nie pił dużo i 
niewiele się dotąd odzywał,  zbliżył się do mnie z wy-
raźną chęcią rozmowy. Tak więc, usiadłszy w okiennej 
wnęce, z widokiem na ciemny jeszcze, bardzo wąski 
kanał, zaczęliśmy dyskurs, w którym młodzieniec objawił 
zupełnie niezłą orientację w filozoficznych sprawach, 
jak również wrażliwość, wybiegającą  znacznie poza 
banalne na ogół odczucia jego kolegów. Mówił o 
samotności artysty, co mi było bliskie, jak również o 
ciągłym obcowaniu artysty z tajemnicą, z trudnym 
do przeniknięcia światem zagadek, tak ludzkich, jak 
boskich.

- Nie widziałem waszego Chrystusa ale dużo o nim 
słyszałem – mówił powoli, cały czas spoglądając mi 
prosto w oczy – opowiadano mi, że on nie patrzy na 
nas a spogląda gdzieś w bok, ku dołowi, jakby nie 
śmiał na nas spojrzeć. Czy zastanawialiście się , Mistrzu, 
malując tę boską głowę, co się w niej działo tej nocy, 
przed mającą wkrótce nastąpić rozmową z Ojcem, 
przed pojmaniem w Ogrojcu. Czy zastanawialiście się, 
mistrzu, nad tą wielką tajemnicą, przed którą On, na 
waszym obrazie, zdaje się – jak mówią - jakby uchylać. 
Mówi, lub raczej myśli tylko: może jeszcze nie teraz, 
może zaczekajmy jeszcze chwilkę, jedną małą chwilkę, 
jeszcze zaczekajmy. 

Słuchając go rozglądałem się po ścianach, któ-
re we wstającym słońcu objawiały, jedną po drugiej,  
piękne, chociaż podobne do siebie jak dwie krople 
wody, Madonny trzymające w objęciach takie same 
Dzieciątka, w większości ukazane na tle podwieszonej 
lub sztywnej zasłony, poza którą otwierał się pejzaż, 
zielony i najczęściej zamknięty ośnieżonymi górami.

- Tajemnica, zawsze i we wszystkim tajemnica – 
ciągnął dalej piękny chłopiec – w twarzy Chrystusa, 
w twarzy Matki Boskiej, w twarzy kobiety karmiącej 
dziecko,  w jej pięknym, dojrzałym  ciele, w burzy roz-
rywającej iskrą pioruna spokojne letnie niebo, wszędzie 
tylko tajemnica.. 

I wtedy, przy wdzierającym się już do wnętrza 
pracowni ostrym słonecznym świetle,  opowiedziałem 
chłopcu mój sen, a zarazem obraz, który zamierzałem 
namalować.

- Ci trzej, stojący przed ciemną grotą – młody malarz 
patrzył mi prosto w oczy, jakby chciał wydrzeć ze mnie 
wszystkie moje tajemnice – to jakby trzy epoki ludzkiego 
życia, młodość, dojrzałość, starość, a zarazem jakby 
trzy epoki dziejów ludzkości, czasy starożytnych, czasy 
barbarzyńców, nasze czasy wreszcie, tak, nasze czasy, 
wcale nie mądrzejsze od tamtych, które bezpowrotnie 
przeminęły – mówiłem i mówiłem ,a chłopiec patrzył, 
patrzył i słuchał, nigdy wcześniej nie spotkałem nikogo, 
kto potrafiłby się tak zapatrzeć i zasłuchać. Był napraw-
dę piękny, jak mój anioł-efeb, pokazał mi na koniec 
kilka swoich rysunków, jeden rzut oka wystarczył, by 
ocenić je wysoko. Pochodził z Castelfranco, na północ 
od Wenecji, o ile mnie pamięć nie myli miał na imię 
Giorgio. Koledzy wołali na niego: Giorgione.  

JANUSZ WAŁEKR
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Nie dlatego, że się znamy. Nie dlatego, że cy-
klicznie, co dwa lata juroruję w pilotowanej przez 
Pawła Piastowskiej Biesiadzie Poetyckiej. (Robi to od 
kilkunastu lat a ze mną w roli jurora ledwie od kilku). 
Nie dlatego, że organizuje i prowadzi Konfraternię 
Poetycką „Biesiada” spotykającą się z regularnością 
zegarka (na żadnym spotkaniu nie byłem). Nie dla-
tego, że organizuje spotkania poetyckie („szaszłyki 
poetyckie” :) w ramach działalności spółdzielni miesz-
kaniowej, w której zamieszkuje. Nie dlatego, że obaj 
należymy do ZLP. Nie dlatego, że często spotykamy 
się na imprezach w warszawskim Domu Literatury. Nie 
dlatego, że rzadko, ale dość regularnie polecamy so-
bie jakieś książki do przeczytania. Nie dlatego nawet, 
że zupełnie niezależnie od wymienionych aktywności 
lubimy od czasu do czasu po prostu i najzwyczajniej 
porozmawiać o literaturze i to porozmawiać bez ja-
kiejkolwiek konsekwencji np. napisania czegoś o kimś, 
zrecenzowania czegoś. To jest porozmawianie dla 
samej rozmowy, wymiany poetyckich myśli, poglą-
dów i stanowisk. Dlaczego więc lubię poezję Pawła 
Kubiaka? Bo jest dobrym poetą. Ale takich jest prze-
cież trochę. Pawła Kubiaka wśród dobrych poetów 
wyróżnia językowa praca jego wyobraźni. Spróbuję 
przyjrzeć się niektórym jej wyróżnikom, tym – według 
mnie – najbardziej charakterystycznym, widocznym w 
całej jego twórczości. Przyjrzę się nim w najnowszym 
tomiku zatytułowanym ze snu najprawdziwiej.

Tematów Paweł imał się różnych. Pisał o trudach 
pracy na roli i pracy górnika, pisał o Bieszczadach, 
które schodził wzdłuż i wszerz, pisał o Wietnamie (był 
tam dwukrotnie, do tej pory) a ostatnio intensywnie 
obrabia poetycko swoje uczucia, właśnie we wspo-
mnianym tomiku. Na marginesie, chociaż dla Pawła i 
Marysieńki to żaden margines tylko centrum ich świat, 
przynajmniej jeśli idzie o Pawła. Obrabia te uczucia w 
sposób przedziwny, bo na antypodach tego, do cze-
go jesteśmy przyzwyczajeni. Przyzwyczajeni jesteśmy 
– tak mi się wydaje – do określonej aury uczuciowej, 
do dość jednolitego sposobu pisania o miłości przy 
całym tego sposobu zróżnicowaniu. Mógłbym powie-
dzieć tak, że miłość jest silniejsza niż nasze osobowości 
i dlatego mieli nas, a dokładniej pisząc, mieli nasz 
sposób jej wyrażania w jednolity poetycki serek ho-
mogenizowany: może i smaczny, ale bez przesady, 
może i smaczny, ale na pewno przesłodzony, bo smak 
cukru, słodkości wychwytujemy najpierw. To, co piszę 
dotyczy jednak mego krytyczno-literackiego i życio-
wego doświadczenia z poezją „pierwszych zakochań” 
(do dwudziestki?, trzydziestki?). Miłość w wieku 50+ to 
zupełnie coś innego! „Zupełnie” nie dotyczy mniej-
szej temperatury (broń Boże!), nie dotyczy możliwości 
zwariowania na punkcie miłości. Paweł na ostatnich 
„szaszłykach poetyckich” wspominając o Marysieńce 
po prostu się… popłakał ze wzruszenia. Mogę o tym 
napisać, bo choć to bardzo prywatna sprawa, rzecz 
działa się publicznie, co niewątpliwie pokazuje siłę 
jego emocji, które wybuchły. Wiek, okazuje się, nie 
„chroni” nas przed miłosnym „zwariowaniem”, ale do-
tyczy raczej literackiego sposobu jego wyrażania. Jest 
to sposób, twierdzę, niedostępny poezji „pierwszych 
zakochań”. Niedostępny jest o tyle, o ile niedostępne 
są mu nasze doświadczenia życiowe, bardzo różne, 
przeróżne, które dla dwudziesto- i trzydziestolatków 
są jeszcze przed nimi. Pisząc jeszcze inaczej powiem 
tak: czytając tomik Pawła Kubiaka i zawarte w nim 
ponad trzydzieści wierszy o miłości. Drugą część to-
miku zajmują miniatury; będę jeszcze o nich pisał. 
W  wypadku poezji „pierwszych zakochań” dawno 
dopadłyby mnie mdłości wynikające z przesłodzenia. 
Dla jasności: nie deprecjonuję samych uczuć! Jak 
pisał Gombrowicz: za dużo cukru w cukrze. 

Kubiak potrafi zaciekawić, czytam jeden wiersz i 
zastanawiam się, jak napisze o tym samym, w końcu 
o tym samym – ciągle o miłości, jak napisze o niej 
w wierszu następnym, jakimi zbitkami słów i obrazów 
mnie zaskoczy (bo przecież nie samym uczuciem) i 
czy zaskoczy. Zaskoczy, ale sprawdzić musicie sami. 

Wracam do tego, od czego zacząłem, do samego 
poetyckiego języka. Oto kilka przykładów.

***
wyruszam
z wirtualnych pieleszy
by sprawdzić
i ty wyruszasz naprzeciw
by sprawdzić

jedziemy przymierzyć
semantyczną wartość
naszych posłusznych słów
do realnego kształtu
bliskości

jedziemy wypróbować
przystawalność naszych
niecierpliwych wyobrażeń
do zgiełku gestów
zapachów i spojrzeń

wyruszamy by wreszcie
się spotkać

Warszawa – Poznań, maj 2014
* * *

niewielka górka pod wałczem
istotnie czarodziejska
puszczamy butelki
na szczyt się turlają

schylasz się wdzięcznie
podbiegasz jak mała
dziewczynka prostujesz tor
kładę następną kraksa
nasze ręce kreują
plastikowe losy

grawitacja pokonana
doroślejemy w swoje chłody
bo właśnie powiało
od życia
kończy się ballada

* * *
pisałem kiedyś o tęsknocie
mijały lata
wierzyłem wierszowi

później pisałem o tęsknicy
bo jaka obręcz
uściśnie boleśniej

tak przyszedł ranek
słoneczny i rześki
wokół zawyło pustką
zniknęło powietrze
ćwierkanie wróbli
zatkało tchawicę

nagle się rozmieniło
tęsknienie na drobne
aż do ostatnich strzępów
odzienia i ciała
gestu i fizjologii

zbiegły się komety
drobiny pyłu
rozpełzły się w popiół

a wciąż nie mijał poranek
* * *

pięknie jest zwariować
zakręcić się
z miłości
i już się
nie odkręcić

człowiek normalny
ciągnie drabiniasty wóz
dopiero w szaleństwie
przygarnia ogony komet
i jest panem ognia

* * *
już nie turkocą koła
nie nucą piosenek
kolej teraz porządna
wszystko się wypłaszcza

moja myśl rozszarpana
błądzi po wagonie
ucieka w chmury
smędzi pośród brzóz

szukam twej dłoni
wymacuję kształty
i wciąż nie ma znaczenia
czyje bije tętno

* * *
gdybym mijał kryształowe lustra
jezior a nie dostrzegł
zmarszczki na twojej twarzy
po cóż bym bieżył

i gdybym podziwiał krzyk mew
a przegapił jeden niepewny
stukot twojego serca
po cóż mi uszy

twarz i serce
mocarne skrzydła łabędzia
i napastliwy przelot f16
w szeleście trzcin

wszystko świętopawłowe
choć niepoświęcone

Poznań 2015
* * *

gdybym miał napisać dla ciebie
jedno słowo byłoby to twoje
wielobarwne imię
a gdybym miał napisać
dwa słowa byłby to jeszcze
pospolity przymiotnik
a gdybym pisał
trzy słowa dodałbym
egoistyczny przysłówek
a gdybym tak nieoczekiwanie
miał napisać dla ciebie
sto słów
rzuciłbym pióro w trawę sekund
podwinął rękawy odwagi
i spojrzał ci w oczy

Z powyższych siedmiu wierszy  wybrałem następujące 
sformułowania: wszystko się wypłaszcza, doroślejemy w 
swoje chłody, nagle rozmieniło się tęsknienie. Inne jak 
odmęty wzburzonego/ odpływającego czerpię z innego 
wiersz tomiku i takich przykładów mógłbym wskazać 
wiele w pozostałej, także spoza niniejszego tomiku, twór-
czości Pawła. Nie umiem ich od strony gramatycznej 
porządnie nazwać (proszę to zrobić za mnie), chcę tylko 
zwrócić uwagę, że takie „obrazowanie rzeczywistości” 
jest swoistą Kubiakową licentia poetica. Jestem prze-
konany o ich swoistości, jak mi znajdziecie „kubiaki” w 
takiej ilości u innych poetów, to będę wdzięczny, ale 
nie będzie łatwo, dlatego że to jego, Pawła Kubiaka, 
językowy sposób poezjowania.

Poza tym, co już bardziej wynika z rozmów niż z ana-
lizy samego pisania, cenię Pawła za trwanie przy poezji 
poetyckiej. Przepraszam za ten „nowotwór” językowy, 
ale lepszego określenia pod ręką nie mam. Paweł nie 
gustuje w poezji „różewiczowskiej dykcji” tym bardziej, 
że jej uprawiacze znacznie częściej staczają się w nie-
poetyckość (niezależnie, co by to miało znaczyć) niż 
im się wydaje zwabionym pozorną łatwością, potocz-
nością, prozaicznością języka Mistrza. Można przekornie 
rzec, że pisanie „proste” nie jest takie proste. W każdym 
razie Paweł Kubiak w poezji oczekuje od języka czegoś 
więcej i  oczekiwanie to adresuje przede wszystkim do 
samego siebie. Jednym z jego autorskich pomysłów, 
który podkreślam przy każdej okazji, jest umieszczanie 
tytułów wierszy jako ostatniego, wyodrębnionego (i 
wyboldowanego) wersu tych wierszy. Autor wcale nie 
traktuje tego jako wydziwiania, po prostu – o ile dobrze 
pamiętam jego sformułowania z naszej rozmowy sprzed 
lat – wpadł kiedyś na taki pomysł i już. Sam pomysł, 
jak pomysł, mnie zbytnio nie zachwycił, ale widzę, że 
Paweł go kultywuje w części omawianego tomiku za-
tytułowanej „miniatury”, więc trudno tej konsekwencji 
nie uszanować. Nie znalazłem też jakiejś druzgocącej 
krytyki tego, przyznajmy, że oryginalnego, pomysłu. Sam, 
mimo nie-zachwycenia, takiej krytyki nie robiłem. Raczej 
przeszedłem na etap analizy, jakie możliwości analizy 
(porównawczej?) otwiera taka konstrukcja, takie prze-
sunięcie tytułu. Otóż daje to możliwość potrójnej lektury 
jednego tekstu! Pierwsza to ta zwykła, gdy dostawałem 
wiersz Pawła w maszynopisie, gdzie nie bawił się on 
(zostawiając to do ostatecznej wydawniczej redakcji)  
w wyróżnianie ostatniego wersu (jako tytułu). Druga, 
gdy to zrobił, a trzecia, gdy wyjaśnił mi, co to wszystko 
znaczy. Mogłem, przy trzecim sposobie lektury, czytać 
w sposób „odwrócony” tj. najpierw ten tytuł (będący, 
przypominam, ostatnim wersem) a potem to, co po 
tytule. Oczywiście „odwrócenie” jest tu odwróceniem 
Pawłowej koncepcji, powrotem do „normalnego” czy-
tania, w którym tytuł jest tytułem czegoś, co następuje 
po nim a nie przed nim.

Kłopotem jest tylko to, że nie można przeczytać 
wiersza na te trzy sposoby jednocześnie, bo czytamy 
w jakiejś – choćby dowolnej – kolejności. Inaczej się 
po prostu nie da. Ale dowolna kolejność powoduje, 
że każde takie pierwsze czytanie może oddziałać na 

Andrzej Wołosewicz

Dlaczego lubię poezję 
Pawła Kubiaka?
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pozostałe i wtedy możemy otrzymać różne wyniki zależ-
ne właśnie od owej kolejności czytań. Jednym słowem 
Paweł stworzył pewną, wcale ciekawą, językoznawczą 
łamigłówkę. Rozwiązaniem dostępnym, ale nie dla jed-
nego czytelnika jest, by trzy różne wersje takich wierszy 
pokazać trzem różnym gronom czytelników, każdemu 
tylko jedną, a potem przeanalizować wyniki. Zachęcam 
tych, którzy mogą, bo mają takie możliwości, do ekspe-
rymentowania. Rozpisałem się o tym, bo to nie łatwa 
zagadka i nie łatwa sprawa i trochę mnie nurtuje, ale 
nie zmienia ona tego, od czego zacząłem – cenię i 
lubię poezję Pawła Kubiaka i wiem dlaczego.

Przyglądając się wierszom, choćby tych kilku przed-
stawionym wyżej, obserwacja tego, co się dzieje za ok-
nem pociągu czy w innych przestrzeniach Kubiakowego 
przebywania, także przestrzeniach duchowych, staje się 
w poezji Pawła kreacją magiczną. Tak, obserwacja jest 
u niego kreacją! A to wcale nie takie oczywiste, gdyż 
w zdecydowanej większości wierszy, które z obowiązku 
czy spodziewanej przyjemności czytam, takiej kreacji nie 
ma. Zastępuje ją najczęściej autorska „biegunka obra-
zów”, jakiegoś przedziwnego wyścigu do oryginalności 
językowych sformułowań, gdy te powinny być następ-
stwem obserwowania a nie jego składnikiem. Mamy tu 
– nie u Pawła! – jakby stawianie wozu przed koniem; 
o to mi chodzi w tym opisie „odwróconej kolejności”. 
Oczywiście mówię tu o „odwróceniu” w lekturowym 
odbiorze wierszy a nie w technologii procesu twórcze-
go, którego nie jestem w stanie przecież prześwietlić! 
Różnicuję to, bo – dopuszczam taką możliwość – autorzy 
mogą widzieć to zupełnie inaczej, może to wyglądać 
zupełnie inaczej z ich punktu widzenia. Ale co to mnie 
obchodzi, gdy zostaję z wierszem sam na sam?

Czytam wiersz Kubiaka z tomiku ze snu najprawdzi-
wiej, te krótkie perełki obrazowania i widzę właśnie te 
obrazy, widzę poetycką całość. To ważne, bo gdy mi 
się wiersz rozpada na – interesujące nawet – kawałki 
i sformułowania, to co ja wtedy słyszę, odbieram, od-
czuwam? Dyskomfort, zagubienie i rodzące się pytanie: 
ale o co tu chodzi? O co tu chodzi poza pochwale-
niem się czy epatowaniem poszczególnymi słownymi 
„błyskotkami”, jeżeli nie wyłania się jakiś całościowy 
odbiór wiersza, owo istotne całościowanie? Oczywi-
ście nie jest też dobrze, gdy całościowanie jest, ale 
wyłania się z niego banał. Wiersz owszem,  może być 
tylko o kobiecie czeszącej włosy, ale jego obraz musi 
nas wtedy zachwycić. A w wierszach Kubiaka właśnie 
takie zachwycające „obrazy” jego poetyckiej boha-
terki, kobiety, muzy, Marysieńki otrzymujemy. „Obraz” 
daję w cudzysłowie, bo przecież właśnie musimy go 
wyczarować w odbiorze tych wierszy, a nie „obejrzeć”. 
To wyczarowanie umożliwia ta właśnie kolejność: sło-
wa wyczarowujące „obraz” duchowy, psychologiczny, 
wizualny, mentalny, emocjonalny. To wyczarowanie po-
zostaje u Kubiaka zgodne z peiperowską zasadą, że 
w wierszu słowo winno się dziwić słowu. Kubiak nadto 
pilnuje, pieczołowicie pilnuje, by owo dziwienie się w 
poetycko ciekawy, zadziwiający sposób przełożyło się 
na mój czytelniczy odbiór. 

Kubiaka wcale nie czyta się łatwo i wcale nie jest on 
łatwy do krytyczno-literackiego rozbioru, do recenzen-
ckiej analizy (patrz choćby wspomniane już eksperymen-
ty z tytułami), ale są to trudności „drugiego dna”, są to 
trudności dyskursywnego mówienia i pisania o wierszach, 
a nie pierwszego ich, czytelniczego, odbioru. W nim 
Kubiak szybko i bezpośrednio łapie czytelnika, dlatego 
lubię go czytać. Nie lubię czytać – ale to nie Kubiakowy 
przypadek – poezji, w której czytelnicze piętro jest skom-
plikowane, a piętro recenzenckie, krytyczno-literackie 
obnaża językową sztuczność, miałką jej kombinatorykę, 
cały ten poetycki kościół pozbawiony boga, którego 
piszę małą literą, aby uciec od – niewłaściwych w tym 
miejscu – ewentualnych religijnych skojarzeń. 

Mówiąc jeszcze inaczej o tej samej sprawie, sprawie 
„odwróconej kolejności” i funkcjonalnego pomieszania 
dwóch pięter (czytelniczego i recenzenckiego) moż-
na rzec, że dobra poezja to poezja wnętrza, mojego, 
Twojego, czytelniczego wnętrza. To taka busola: jeśli 
właśnie odbieram czytane wiersze jako wiersze mego 
wnętrza (chociaż niekoniecznie mojej problematyki, 
obrazowania, czy uczuciowości), to autor zrobił dobrą 
poetycką robotę. Kubiak taką robotę robi w tomiku ze 
snu najprawdziwiej. 

Chcę jeszcze dodać słowo o rysunkach, chociaż 
na nich znam się raczej słabo. Ciekawostką jest po-
mysł wydawnictwa i  autora, że są to rysunki Muzy, 
która zainspirowała autora do niniejszego tomiku. Ja 
w tych rysunkach odnajduję klimat ukochanych przez 
Pawła  Bieszczadów; wiem coś o tym, bo wieki temu 
sam po Bieszczadach chodziłem. Wiem też, że boha-
terowie tomiku „ze snu najprawdziwiej” wydeptują tam 
swoje ścieżki. Życzę więc i im i Czytelnikom dobrych 
tropów na otwartych przestrzeniach ducha miłości 
(do literatury).

ANDRZEJ WOŁOSEWICZ

Wierszy wybranych Jana Sochonia nad którymi się po-
chylam nie udaje mi się porównać do czegokolwiek 

z tego, co się dzieje w poezji dzisiaj. Bo przecież nie do 
dominującego dziś w poezji nurtu, który nazywam „poezją 
MTV”, poezją „rozbieganą”, której czytanie przypomina 
czerpanie wody sitem, bo tyle z jej lektury zostaje. A jeśli 
nie do tak błahej jak przywołana, to do czego?  Jeśli jest 
poezja zastanowienia, a jest, bywa (kiedyś już o takiej pi-
sałem), to ta z kolei często zapętla się zbytnio w językowe 
szarady, gdy tymczasem Sochoń operuje językiem w sposób 
prosty. Pamiętajmy jednak, że Rilke pisał (w liście do Lou 
Salome, że długo się uczył i z trudem, aby pisać prosto. 
Na takim tle, możliwym lub niemożliwym do przywołania,  
poezja Sochonia jawi się jako poezja osobna. Dlaczego? 
Bo ostatecznie Rilke swoją namiętność do Salome musiał 
spełnić inaczej, tak inaczej, bo  w wymiarze sacrum Janek 
Sochoń spełnia swój ziemski żywot. Ponieważ i tu i tam (u 
Rilkego) mówimy o słowie, najlepiej będzie rozpocząć od 
przywołania kilku wierszy z tomiku Obrót koła. Wiersze z lat 
2008-2012 (Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2014).

Światło

Spójrz na rodzący się świt,
na jasny płomień spływający
z twoich oczu.

Dotykasz, odczuwasz,
jesteś wypoczęty.

Żadna siła nie zmusza cię
do rezygnacji z powziętych
postanowień.

Obyś tylko umiał słuchać tych,
którzy szli przed tobą,
jednać się z ich oddechem,
z ich ciałem już uspokojonym.

Spójrz na rodzący się świt,
przyjmij nadzieję,
obecną przy założeniu
także twojego świata.

Nie unikaj prostych porównań,
gdy zmęczony poprosisz
o łyk wody kogoś, kto nie zna
twoich zwyczajów i miar.

Kto bywa narażony, jak ty,
na spowolniony rytm serca.
Kto może zaprzepaścić łaskę
obiecaną wszystkim na tej ziemi.

Spójrz, wykorzystuj
dane ci światło.

Obrót koła

Modlę się chyba za mało,
zbyt rzadko padam na kolana.

Czyżbym ufał jedynie
samemu sobie, podnosił się

o własnych siłach, kiedy dzień
rozkwita letnią porą.

Czyżbym zapomniał, że to
chwila tylko, jeden obrót koła.

Że będę musiał usprawiedliwić
każde słowo, gest i spojrzenie.

Że wszystko zostanie policzone,
widoczne, jak na dłoni.

Że nie ukryję na dłużej żadnej
rzeczy tego świata.

Że miłość nie wystarczy,
jeżeli będzie zjawiać się

jedynie z Twojej, Boże, strony
i zgaśnie w moich ramionach.

Iskry

Ucisz się przestrzeń, opadają iskry
z chmur, które dały za wygraną
i przepadły gdzieś w jasnościach.

Teraz łatwo wszystko przewidzieć:
można wróżyć, przypuszczać,
trzymać w ręku los, który nie wiadomo

dlaczego nie zależy od tej chwili,
ani od żadnej następnej, postanowiony
wyżej niż nasze niebo i nasza ziemia.

Istnienie

Siedzę przy biurku, jak co dnia,
Rozbudzone deszczem liście patrzą

w moją stronę, pełne werwy kawki,
tym razem ukryte w szczelinach domu;

drga powietrze ledwie dostrzegalnie,
istnieje, samo w sobie nieuchwytne,

daje znaki, abym pojął, że musi boleć
to, czego pragnę.

Rytm

Odczuwam delikatny rytm pod stopami,
w koniuszkach palców, w skroniach,
w intymności uporządkowanej, wolnej.

Nie nękają mnie koszmary tego świata,
ani grzech, ciężki i bolesny, zatrzymujący
krew w żyłach.

Łaska, bez żadnego powodu, choć z wyraźnym
celem, otula mnie. Odczuwam ten rytm, jakbym
rzucał ziarno w ziemię miękką i żyzną.

Fotel

Ciało coraz bardziej
niewygodne, jak fotel,

który uwiera, nie pozwala
zasnąć. Przyglądam się sobie,

choć twarz widzę tylko
w odbiciu innych oczu:

zmarszczka zachodzi
na zmarszczkę, usta wyczerpane.

Wygląda na to, że miłość
nie potrafi wszystkiego,

o co ją wciąż podejrzewamy.

Lustra

Nie pamiętam szczegółów
z podróży, ale i z życia;

zazdroszczę tym, którzy
wspominają kolory cieni,

oczy kotów w zaułkach Wenecji,
zapach zatrzymany w nozdrzach,

tuż przed zaśnięciem, porzuconą
przez dziecko zabawkę nad brzegiem

oceanu, gorycz wina w tanim barze,
o zmierzchu. Nie pamiętam:

świecą we mnie ciemne lustra.

Ten wiersz wywołuje mój komentarz, bo to taki 
wiersz z głębi tajemnicy – lepiej i inaczej nie umiem 
tego nazwać.

Andrzej Wołosewicz

Poezja osobna Jana Sochonia
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Całość

Mam tylko siebie, swoje tajne
przejścia, rozpadliny, straty;

nie panuję nad tym wszystkim,
jakby ktoś rozłożył mnie na części,

na miękkim kocu, latem,
kiedy powietrze stoi wysoko,

i próbował ułożyć całość
przypominającą życie i śmierć,

idące nieśpiesznie, razem.

Mam takie poczucie przy lekturze wierszy Sochonia, 
jakbym dzięki nim dotykał tkanki Niewidzialnego, o 
którym wiem, albo go się spodziewam – dokładniej 
mówiąc odbieram te wiersze jako „oczywistą oczy-
wistość” (no bo przecież jak i o czym może pisać 
ksiądz) a jednak sposób poetyckiego podania tej 
rzeczywistości, jej ujęcia w wiersz jest taki, że coś 
do tej oczywistości ewidentnie dodaje. A dodaje 
w moim odczuciu niepowtarzalną wartość własnej 
ścieżki. Odczuwam, że mówi o czymś, co duchowo 
i kulturowo mam oswojone, nie muszę dokonywać 
żadnych specjalnych zabiegów, by wiedzieć, rozu-
mieć, pojmować o czym mówi w wierszach takich, jak 
wyżej przytoczone a jednak dostaję porcję znanego 
podanego od strony nieznanej, ewidentnie dodającej 
nowe do obrazu zdawałoby się tak rozpoznanego od 
Biblii poczynając poprzez całą katechezę, po wiersze 
z religią i Bogiem a to w tle, a to na pierwszym planie 
i w roli głównej. Tak jakbym słyszał melodię „znaną 
od zawsze”, ale w aranżacji istotnie uzupełniającej 
odbiór, wydźwięk całości. Dzięki tej poetyckiej aran-
żacji Sochonia dostaję owo Nowe, choć przecież nie 
zaskakujące samym tym, że jest. To jest ta Nowość, o 
której Wittgenstein pisał: „Język jest labiryntem ścieżek. 
Przybywasz z jednej strony i orientujesz się w sytuacji; 
przybywasz do tego samego miejsca z drugiej – i 
już się nie orientujesz.” Trzeba więc w tej wędrówce 
wykazywać dużą poznawczą cierpliwość.

Cierpliwość

Wzywam Cię Boże od razu,
bez namysłu i uprzejmości.

Wyciągam ręce bez zażenowania.
Staję nagi, bez żadnych ozdób i pieśni.

Pomóż, proszę, świadom tego,
że chciałeś mnie stworzyć.

Nie wymawiaj się wolnością,
złym stanem świata.

Uratuj miłość, aby i ona mogła
mnie uratować, póki jeszcze czas

i Twoja cierpliwość na nieboskłonie.

Proch wody

Kilka kropel deszczu
przecisnęło się do moich ust.

Chłonąłem wilgotną materię
podtrzymującą życie.

Chłonąłem samego siebie,
bo z wody jestem,
i w proch wody się obrócę.

Obok mnie brzozy ukryte
wśród wzgórz, jaskółki

nisko nad ziemią, powietrze
czyste, przejrzyste –

dla każdego, kto chce rozumieć.

Stolik

Nie mam z kim spędzić świąt:
idę więc na cmentarz. Tam cienie brzóz
rosną nad grobem Franciszki i Józefa.

cd. ze str.45 Przyniosłem mały stolik. Na nim sól,
jajko, kawałek kiełbasy i postne ciasto,
poświęcone w Wielką Sobotę.

Chodźcie tutaj, siadajcie, proszę.
Niech tata nam pobłogosławi.
Niech uczyni krzyż na moim czole.

Mamo, przytul mnie, jak to dawniej
bywało, a ja będę się starał więcej
ciebie nie ranić.

Módlmy się, jedzmy, jako w niebie,
kiedy jeszcze byliście ze mną
i ze mną rozpoznawaliście znaki.

Powrót z wykładu o Miłoszu

Siedzę w prawie pustym pociągu,
słońce wspomaga mój wzrok,
jasno widzę krajobraz poruszany
przez nieznane siły.

To zapewne Bóg, o którym
mówiła mi matka,
odmierzając swój krótki czas
słabnącą miarą pamięci.

Nie rozmyślam o Miłoszu,
ani o jego wielkim dziele:
kartka  po kartce naliczyłem
1344 stron do wielokrotnego czytania.

Wiem. Są sprawy ważniejsze
od poezji: żywot dobry i prosty,
byśmy mogli przyjąć Jezusa,
od kiedy powiła Go Maryja,
dla nas i całego świata.

(Siedlce, IX 2011r.)

Przypisy

Zostałem starannie zredagowany:
ręce i usta, twarz, może nazbyt okrągła,

lecz godna pocałunku, serce uratowane,
jasny płomień męskości, stopy wciąż

pękające – wszystko na swoim miejscu,
brakuje tylko przypisów, ale to już

sprawa nieprzewidywalnych okoliczności,
żebym mógł być zaskakiwany i karany,

z rozdziału na rozdział, aż do noty
biograficznej na czwartej stronie okładki.

Ten wiersz czyni zaskakującą „wyrwę” w pewnej 
monotonii (pamiętamy: znane Nowe!) Sochoniowego 
pisania otwierając na jej inne zaskakujące rejestry, tu 
łączące pisanie z życiem, łączące i od strony myśli i 
jeszcze ciekawiej od strony samej konstrukcji wyobraźni 
– swoista symbioza pisania i życia. Życiopisanie?, tak, 
ale swoiste, osobne, nie ze Stachury, który lgnął do 
życia inaczej. Najlepiej owo inaczej możemy wyczy-
tać a choćby i z modlitwy na skraju kończącego się 
wieczoru z wiersza

Ceremonia

Duch potrzebuje czasu, żeby zwyciężyć,
zatknąć proporce na wzgórzach, odpłynąć
dalej niż zwykłe łodzie dni, ale czyhają
nań doborowe oddziały oczu, rąk, ust,
smukłe przyrodzenia mężczyzn, niedające
się niczym ujarzmić, a nawet pustynie
dzikiego piękna, pozostawione prze dawne
cywilizacje. Duch nie traci jednak zmysłu
poznania, uczy się każdym wolnym oddechem,
łagodnym spojrzeniem, modlitwą, choćby
na skrawku kończącego się wieczoru, działa
niewidzialnie, zawsze obecny przy poczęciu
i śmierci. Duch jest doświadczony,
nie poddaje się w walce, aż do nadchodzącej
paruzji, która nie powinna zaskoczyć nikogo,
kto brał udział w ceremonii życia. 

No właśnie, mój kłopot z kompleksowym odbio-
rem wierszy Sochonia bierze się chyba stąd, że Janek 

niewątpliwe – z ducha i z „litery” swego wykształce-
nia – bierze udział w ceremonii życia nieco inaczej 
w niej osadzony będąc Pośrednikiem Transcenden-
cji, który szuka jej i dostrzega w otaczającej nas 
codzienności, można rzec w skrócie, że szukając i 
pisząc o Niebie, znajduje je tu na Ziemi, potrafi zo-
baczyć jego Piękno nawet w „brudnej” kałuży Życia. 
Ale takie znajdowanie Nieba nie przez wszystkich 
jest akceptowane. Wiem, że są odbiorcy niektórych 
wierszy Sochonia zarzucający mu swoiste „zbruka-
nie” spraw Niebiańskich, a to z powodu literackie-
go zaprzęgnięcia cielesności do poetyckiej roboty 
(można by napisać dłuższy esej na temat funkcji i 
funkcjonowania ciała w wierszach Janka), a to przez 
zbytnią poufałość z Absolutem, dla którego opisu i 
opisu swojej z nim relacji znajduje poeta środki wy-
razu według niektórych niedopuszczalne, bo zbyt 
„ziemskie”, jakby właśnie z tej „brudnej kałuży”. Tak 
jak w wierszach

Concervatio in esse

Dopóki będę trzymał cię
w ramionach –

nie umrzesz.

Do księdza Piotra Bożyka, po raz drugi

Niech będzie pochwalona Twoja kołyska

ZBIGNIEW HERBERT

Mam ciebie, komu dziękuję
i kogo wielbię, jakbyś był młodą
kobietą, której ciało więzi moje ciało
i przynosi spokój, nocą i dniem.

Mam ciebie, mogę więc
rozglądać się po świecie,
być ciekawym każdego szczegółu
i tęsknić do starożytnej Grecji.

Ciebie, bez którego byłbym
szarym chłopcem, wpatrzonym
w gołębie nad głową, nieradzącym sobie
ze sobą i ludźmi.

Na szczęście wziąłeś mnie
w ramiona i obudziłeś do życia,
jak gałązkę klonu pozostawioną
na drodze.

Niech pochwalony będzie Bóg
I twoja kołyska.

Przecież w takich wierszach porozdzielania sac-
rum i profanum nie wydaje się ani potrzebne, ani 
możliwe skoro jest i Tajemnica i jej Jasność. Tak więc 
uchylam wszelkie zarzuty kierowane pod adresem 
Sochoniowej „kałuży życia”, uchylam – mocą swego 
krytycznoliterackiego „ja wiem” – podejrzenia, że te 
wiersze są, bywają zbyt „ziemskie”.

A jakie mają być? Akurat ten wymiar pisarstwa 
Sochonia wydaje mi się nad wyraz ciekawy i … sku-
teczny! Ciekawy, bo podążając myślą i konceptem 
w stronę transcendencji, Boga,, nie ucieka poeta w 
język „czystej teologii” albo „zdrowasiek”, a skuteczny 
właśnie prze owo „zbrukanie codziennością”. Prze-
cież to ona jest naszym żywiołem i naszym językiem, 
więc w tym sensie wchodzi tu poeta na nasz grunt, 
by do nas swą poezją przemawiać – trudno wyob-
razić sobie skuteczniejszy poetycko zabieg. A to, 
że niektórzy czynią mu z tego zarzut, jest dla mnie 
akurat zaletą, bo potwierdza, że ta poezja doskwiera, 
porusza, potrafi zdenerwować, wybić z uładzonego 
komfortu bezrefleksyjności. Pozwolę sobie na krytycz-
noliteracką obrazoburczość wobec poezji pisanej 
przez wielu księży: pisać łatwo to grzech, grzech 
łatwizny. Poeta Jan Sochoń tego grzechu nie po-
pełnia. Jego poetycka spowiedź życia daje frajdę 
poetyckich olśnień, daje asumpt do duchowej zadu-
my, daje ciekawy przekaz jego osobistych relacji ze 
światem, bo choć – według mnie - w poezji Janka 
Sochonia dominuje transcendencja, to jest to poezja 
bardzo osobista, co chcę wyraźnie podkreślić. Tro-
pienie tej prywatności, osobność jej rytu zostawiam 
do śledzenia każdemu na własną rękę. 

ANDRZEJ WOŁOSEWICZ
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Formuła alfabetu wspomnień, czyli zwięzłych, nieraz 
kilkuzdaniowych charakterystyk postaci, instytucji, 

zdarzeń i zjawisk, może być przedsięwzięciem nie-
zwykle atrakcyjnym, czego sugestywnym przykładem 
są Abecadło Kisiela Stefana Kisielewskiego, Alfabet 
wspomnień Antoniego Słonimskiego, Abecadło Mi-
łosza i Inne Abecadło Czesława Miłosza, czy Leszka 
Kołakowskiego Wśród znajomych. O różnych ludziach 
mądrych, zacnych, interesujących i o tym, jak czasy 
swoje urabiali, by poprzestać na tych tylko, cieszących 
się w swoim czasie dużą poczytnością tytułach. Mó-
wią one, iż o powodzeniu przedsięwzięcia decyduje, 
jak w przypadku każdego pomysłu pisarskiego, szereg 
czynników, wśród których do najważniejszych należą 
wyrazistość postaci autora, intensywność jego życia, 
czy raczej wspomniane w tytule książki profesora  Ko-
łakowskiego tego życia urabianie. Inaczej mówiąc: 
płynąca z aktywności autora jego wiedza o ludziach 
i zdarzeniach epoki oraz odwaga formułowania opinii, 
barwność, plastyczność, a niekiedy także dosadność 
języka, jakim się posługuje, słowem talent narracyj-
ny opowiadającego. Największym natomiast niebez-
pieczeństwem, które czyha na sporządzającego ów 
alfabet, a tym samym na czytelnika jego książki, jest 
nieistotność i nuda zawartych w niej sądów i opisów. 

Alfabet wspomnień Szymona Zaremby  stanowi pod 
tym względem przypadek typowy i  wyjątkowy jedno-
cześnie. Jego typowość polega na tym, że Szymon 
Zaremba to osobowość bogata, frapująca, dysponu-
jąca gęstą od ważnych zdarzeń, wyborów i decyzji 
biografią, którą obdzielić by można nie jedną a wiele 
postaci. Przypomnijmy najważniejsze fakty. Niedoszły 
(nie z własnej winy) uczestnik kampanii wrześniowej, w 
poszukiwaniu przydziału wojskowego dociera w okolice 
Krzemieńca, gdzie dostaje się do niewoli sowieckiej. 
Zbiegłszy z niej wstępuje do ZWZ, przekształconego w 
1942 roku w Armię Krajową. W obwodzie radomszczań-
skim pełni funkcję szefa dywersji, bierze udział w licznych 
akcjach sabotażowych, od pewnego momentu jest 
odpowiedzialny za organizację odbioru zrzutów z Wiel-
kiej Brytanii. Aresztowany przez Niemców w lipcu 1944 
roku, dzięki – o czym pisze w interesującej przedmowie 
Rafał Habielski, z której zaczerpnąłem te informacje 
– „sprytnej akcji podziemia” odzyskuje wolność i wra-
ca do Radomska. Tutaj obejmuje dowództwo jednej 
z kompanii liniowych, a gdy w grudniu 1944 w rejonie 
Częstochowy ląduje brytyjska misja wojskowa, zostaje 
mianowany przez gen. Leopolda Okulickiego oficerem 
łącznikowym, na którym będzie spoczywała odpowie-
dzialność za pobyt misji w Polsce. Po wkroczeniu Rosjan 
w styczniu 1945 zostaje zaaresztowany i osadzony w 
więzieniu w Częstochowie, skąd po miesiącu, wraz 
z członkami misji, zostaje przewieziony do Moskwy i 
oddany do dyspozycji ambasadora Wielkiej Brytanii. 
Anglicy zatrzymują go w Moskwie, gdzie prowadzi 
pracę wywiadowczą i awansuje do stopnia kapita-
na. Podczas pobytu w Rosji występuje pod nazwiskiem 
Alun Morgan. Do Polski, w której komuniści wydali na 
niego wyrok śmierci, już nigdy nie wróci. Osiedla się w 
Londynie, gdzie spędzi resztę życia. We wrześniu 1945, 
po zakończeniu wojny, wstępuje do – będących już 
w fazie demobilizacji – Polskich Sił Zbrojnych i do 1 
czerwca 1946 służy w Oddziale VI Sztabu Naczelnego 
Wodza. Dość szybko odnajduje swoje miejsce w kraju 
osiedlenia. Studiuje ekonomię i księgowość, pracuje 
w angielskich instytucjach finansowych, wykłada w 
college’u i prowadzi biuro usług finansowych. Równo-
cześnie od lat 70. uczestniczy aktywnie w życiu polskiej 
diaspory w Wielkiej Brytanii, pełni wiele odpowiedzial-
nych funkcji w czołowych organizacjach emigracyj-
nych. Kieruje Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturalnym, 
centrum polskiego życia w Londynie, jest wiceprezesem 
Zjednoczenia Polskiego, prezesem Rady Fundacji AK 
i Polskiej Fundacji Kulturalnej, największego polskiego 
wydawcy na wyspach brytyjskich. 

Skoro mamy do czynienia z tak wyjątkową postacią, 
to na czym – może spytać czytelnik tych słów – polega 
wyjątkowość recenzowanej książki? Ano na tym, że 
choć osadzona w realiach życia Szymona Zaremby, 
nie jest jego własnym zapisem, lecz Reginy Wasiak-
Taylor, która w okresie od maja 2014 do kwietnia 2015 
przeprowadziła z nim kilkadziesiąt rozmów i następ-
nie rozmowy te opracowała, nadając im ostateczny 
kształt. Jest to więc z pewnością przede wszystkim jej 
książka, choć bez udziału głównego bohatera wspo-
mnianych rozmów nigdy by nie powstała. Każdy, kto 
kiedykolwiek zajmował się pisarstwem wie, jak bardzo 

niekiedy różni się wersja opowieści mówionej od jej 
kształtu wydrukowanego i jak wielkiego wymaga ona 
wysiłku adiustacyjno-redakcyjnego.

Powstaje natomiast inna kwestia, na ile autorce 
książki udało się zachować w swym przekazie istotę i kli-
mat narracji mówionej. Czasami warto i trzeba pozostać 
przy pewnych kolokwializmach, jawnie tendencyjnej 
czy złośliwej opinii, bolesnym dla najbardziej zaintere-
sowanych dowcipie. Znajduję w Alfabecie przykłady, 
że w tym przypadku szczęśliwie tak właśnie się stało. 
Szczęśliwie, bo to jest sól i pieprz każdego alfabetu, 
tego smakowitego dania, które przekazując jak najwięk-
sze kwantum informacji rzetelnych i obiektywnych, ale 
także subiektywnych przejaskrawień i złośliwostek oraz 
– dlaczego nie? – środowiskowych ploteczek, winno 
uczyć bawiąc i odwrotnie. Powodzenie błyskotliwie 
napisanego Alfabetu wspomnień Antoniego Słonimskie-
go polegała między innymi na tym, że ten znakomity 
felietonista, ale także interesujący poeta i dramaturg, 
miał wiedzę absolutną na temat ingrediencji, jakie 
powinny się znaleźć w tego typu tekście i w jakich 
powinny one wystąpić proporcjach. 

Alfabet Szymona Zaremby jest książką ciekawą, do-
brze napisaną, zawierającą sporo ważnych informacji, 
które przybliżają czytelnikowi postać głównego boha-
tera, ukazują jego wrażliwość, pasje i zainteresowania. 
Jak trafnie zauważa Rafał Habielski, ma ona „charakter 
opowieści biograficznej, której wartość tworzą koleje 
życia, doświadczenia i obserwacje poczynione przez 
autora”. I to jest jej walor największy, który sprawia, 
że stanowi ona pojemne źródło informacji o życiu w 
II Rzeczypospolitej, zwłaszcza zaś o życiu powojennej 
emigracji, osobliwie w polskim Londynie. Mogłoby się 
zatem wydawać, że ma wszystkie walory, które tego 
typu publikacja mieć powinna. Cechuje ją wszakże 
jedna właściwość, za jaką – podejrzewam, że podobnie 
jak większość czytelników – nie przepadam. Ma tego 
świadomość również autorka, która w zamykającym 
książkę posłowiu napisze: „Niektórym z Czytelników 
wspomnienia Szymona Zaremby mogą wydać się na-
zbyt powściągliwe jak i dyskretne. Stało się tak nie pod 
wpływem jakichkolwiek nacisków, lecz ze względu na 
upodobania wspominającego do umiaru i szacunek 
dla innych”. No, właśnie. To bardzo dobrze świadczy 
o bohaterze książki, jako człowieku z zasadami i nie-
nagannej konduicie, ale niekoniecznie czyni książkę 
bardziej atrakcyjną. No tak, ale Regina Wasiak-Taylor 
dysponowała konkretnym, świadomie stonowanym 
przez wspominającego materiałem, co wyznaczało 
obszar jej „kreacyjnych” możliwości.

Autorka wskazuje także inne ograniczenia. Przywo-
łując półroczny pobyt bohatera książki w ZSRR i pracę 
w brytyjskim kontrwywiadzie, stwierdza: „Te dwa ostat-
nie fragmenty wspomnień dla każdego biografia są 
nie lada wyzwaniem. Aby je wyjaśnić i opowiedzieć, 
warto pokonać wiele trudności, tymczasem przysięga 
złożona przez Szymona Zarembę alias Aluna Morgana 
w komórce brytyjskiego wywiadu w Moskwie zamknęła 
mu usta na całe życie. Na wiele dręczących pytań 
nie znajdzie więc Czytelnik odpowiedzi”.

Brak owych odpowiedzi, podobnie jak zasygnali-
zowana wcześniej powściągliwość opowiadającego 
wzbudzają pewien niedosyt, lecz – chciałbym to pod-
kreślić – nie podważają potrzeby powstania książki. 
Jest ona bowiem nie tylko portretem ciekawej, zna-
czącej postaci polskiej emigracji wojennej, ale także 
trudnym do przecenienia dokumentem. Dobrze więc 
się stało, że autorka mieszkająca od lat 80. na ob-
czyźnie, a więc doskonale znająca specyfikę diaspo-
ry i wyczulona na potrzebę dokumentowania zjawisk 
decydujących o jej duchowym bogactwie, książkę 
tę napisała. Tym bardziej, że w momencie wydania, 
stała się ona dokumentem w podwójnym sensie. Bo, 
jak to zostało podkreślone wcześniej, utrwaliła przekaz 
ważnego świadka i kreatora społeczno-kulturalnego i 
organizacyjnego życia polskiej społeczności na wy-
spach brytyjskich i po wtóre dlatego, że jej bohater i 
współautor – jeszcze przed jej ukazaniem się – w dniu 
22 sierpnia 2015 odszedł na wieczną wartę. Gdyby 
nie jej intuicja i znajomość środowiska, w którym od 
pewnego czasu zachodzi, jak wszędzie, nieunikniona 
wymiana pokoleń, Alfabet nie powstałby w ogóle, co 
byłoby niepowetowaną stratą.

By uzasadnić tak postawioną tezę, wystarczy wy-
mienić – dla przykładu – garść haseł osobowych, które 
znajdujemy w książce. Oto ich skromny wybór obej-
mujący wyłącznie postaci emigracyjne w kolejności 

alfabetycznej: Anders Władysław, Bogdańska-Anders 
Renata, Chudzyński Edward, Delmar-Czarnecka Irena, 
Garliński Józef, Grydzewski Mieczysław, Hemar Marian, 
Jagodziński Zdzisław, Kaczorowski Ryszard, Karski Jan, 
Konarski Feliks, Kopański Stanisław, Kot Stanisław, Krze-
czunowicz Andrzej, Kulczycki Jerzy, Laski Feliks, Łubieński 
Ludwik, Majewska Włada, Mieroszewski Juliusz, Nowak-
Jeziorański Jan, Okulicki Leopold, Ordonówna Hanka, 
Pospieszalski Antoni, Raczyński Edward, Rubinstein Artur, 
Sabbat Kazimierz, Soboniewski Stefan, Stypułkowski Zbi-
gniew, Wajda Roman Ludwik, Zbyszewski Karol, Zygiel-
bojm Samuel. Niektóre z charakterystyk, dowcipne, 
celne, poruszające, wejdą z pewnością do antologii 
tekstów opisujących specyfikę polskiej diaspory, defi-
niujących jej godność, honor, poczucie humoru, nade 
wszystko zaś przywiązanie do takich imponderabiliów, 
jak patriotyzm, wolność, narodowa tożsamość. Zarem-
ba przypomina na przykład występ Artura Rubinsteina 
w 1945 roku w San Francisco, podczas uroczystości 
podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. Rozpoczy-
nając swój recital od zagrania hymnu amerykańskie-
go, genialny pianista spostrzegł, że wśród flag krajów 
walczących w wojnie przeciwko faszyzmowi brak flagi 
polskiej. Oddajmy jednak głos bohaterowi Alfabetu.

„(…) zaraz po odegraniu hymnu wstał od fortepianu 
blady i stanowczym głosem wyrażającym zdziwienie i 
protest powiedział do publiczności:

- Teraz zagram hymn narodowy mojej ojczyzny.
I popłynął Mazurek Dąbrowskiego, a delegaci 

przybyli na tę historyczną uroczystość z całego świa-
ta, podobno, oklaskiwali go przez całe 10 minut. Tym 
gestem Rubinstein zrobił więcej dla Polski, niż dziesiątki 
polityków, co tylko dowodzi, że powinniśmy stawiać na 
kulturę, a tymczasem wciąż nie doceniamy roli naszych 
największych artystów”.

Mogłoby się wydawać, że o Marianie Hemarze, 
wspaniałym satyryku, autorze setek niezapomnianych 
piosenek, z których większość uzyskała zasłużony status 
szlagierów, i subtelnym liryku, napisano już wszystko. 
Okazuje się jednak, że niekoniecznie. W Alfabecie znaj-
dujemy lapidarny wpis, który przytaczam in extenso. 
„Jego osiągnięcia w teatrze emigracyjnym, kabarecie, 
udział w programach RWE były nieporównywalne. Przez 
dwie dekady królował niepodzielnie w Ognisku Polskim. 
W jednym nie miał racji: był przeciwny budowie POSK-u. 
Napisał wiersz, który obiegł całą emigrację Nie wkła-
dajmy wszystkich jajek do jednego koszyka”.

Obok haseł osobowych, znajdujemy w Alfabecie 
Szymona Zaremby wiele celnych, esencjonalnych cha-
rakterystyk instytucji i zadrzeń. Oto kilka przykładów: 
„Antokol” [londyński dom spokojnej jesieni], Biblioteka 
Polska, Conrad Society, Devonia [lokalizacja jednego 
z polskich kościołów katolickich, Fawley Court [polska 
posiadłość nad Tamizą, własność ojców Marianów], 
kartoteka Armii Krajowej, kościół świętego Andrzeja 
Boboli, Pomnik Katyński, POSK [Polski Ośrodek Społecz-
no-Kulturalny], Royal Albert Hall, Teatr POSK-u, „Zamek” 
[siedziba polskiego rządu emigracyjnego], Zjednoczenie 
Polskie w Wielkiej Brytanii, Związek Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie, „Żywy Dziennik”. 

Alfabet mówi także o różnych ciekawostkach: na 
przykład o nadzwyczajnej popularności brydża w pol-
skim środowisku emigracyjnym, stosunkach panujących 
w jego instytucjach, zaletach i słabostkach legendar-
nych postaci, które zdążyły trafić na karty historii, przy-
tacza zabawne sytuacje.

Książka została wydana ze smakiem i dużym znaw-
stwem sztuki edytorskiej. Wspomnieliśmy już o rzeczo-
wym, kompetentnym wstępie Rafała Habielskiego, 
świetnego znawcy problematyki emigracyjnej, autora 
m. in. książek Niezłomni, nieprzejednani. Emigracyjne 
„Wiadomości” i ich krąg 1940-1981, Życie społeczne i 
kulturalne emigracji oraz Polski Londyn. Dodajmy więc 
jeszcze, że tekst główny uzupełniają – wspomniane 
posłowie Reginy Wasiak-Taylor, ilustracje Olgi Sienko 
i niezwykle ważne w tego typu publikacjach noty o 
autorach oraz indeks osób.

Dobre wrażenie na czytelniku, który sięgnie po tę 
interesującą pozycję osłabi natomiast niezbyt staranna 
korekta, o czym świadczy załączona do książki errata. 
Nie ujmuje ona wszystkich błędów. Zwróćmy uwagę na 
łatwo zauważalne przeoczenie korektorki: wymieniony 
na stronie 77 polski krytyk i historyk literatury ma na imię 
nie Jerzy (jest taki znany aktor), lecz Janusz. Podobne 
błędy się oczywiście zdarzają w wielu książkach, lecz 
w tym przypadku jest on szczególnie przykry.

EDWARD ZYMAN

Edward Zyman Potrzebny Alfabet
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Człowiek dobrze się mający jest na płaszczyźnie duchowej bez szans. Głębia to wyłączny 
przywilej tych, którzy cierpieli, zanotował wiele lat temu Cioran, nie przypuszczając że 

tym samym wymyśla motto dla najnowszej publikacji Siwczyka, na którą złożyło się dziewięć 
części obszernego poematu. Autor Dzikich dzieci przez ostatnie dwie dekady bynajmniej 
nie ucywilizował się poetycko a wręcz odwrotnie; skomplikował i „zdziczał” językowo, 
„uczepił” postmodernistycznej anty-narracji, „poszatkował” rzeczywistość jak gdyby za 
wszelką cenę pragnął „strawić” wewnętrzne traumy egzystencjalne kawałek po kawałku, 
możliwie najmniejszymi porcjami:

Cud to lekcja ateizmu dla tych, którzy nie chcą się wystawić
na ciosy, które za nim idą, na samoistne rozgorączkowanie,
za jakim naturalnie podążają kolejne roszczenia, nie chcę więcej
niż właśnie dostałem, teraz nadaję z zewnątrz troskliwe komunikaty (…).

Siwczyk od lat formalnie i ideowo opowiada się po stronie językowej ambi-
walencji oraz świadomie lokuje w pozornym „bezsensie” artykułowanym na 
sposób filozoficznie uporządkowany, jeśli ten u gliwickiego poety znajduje się 
in motion, stając się usilnie poszukiwanym „sensem” (a ujmując to precyzyj-
niej: sensem nieabsolutystycznym ). Stąd, założeniem organizującym całość 
przedmiotowego poematu nie jest wyłącznie literatura będąca wyzwaniem 
pisarskim, rodzajem intelektualnej rozrywki, która u twórcy tak doświadczo-
nego, wyposażonego w doskonały warsztat poparty nie mniejszą erudycją, 
byłaby skądinąd zrozumiała gdyby tylko nie towarzyszył jej o wiele mocniej 
zaakcentowany zamiar: język poetycki jest tu jedynie/aż platformą, na której 
wznosi się „gmach dnia codziennego”. Oczywiście, nie mógł być to mono-
lit, niemal pomnikowa, architektoniczna bryła zaprojektowana od podstaw 
w „zacisznym biurze”, wcześniej zwymiarowana i znormalizowana. Siwczyk 
zaprojektował jego figurę w zupełnie odmiennym kształcie, czerpiąc z moż-
liwości dokonywania ruchu świadomości; skupienia jej w strumień napędza-

jący „młyńskie koło” języka na sposób nieregularny, rozproszony, nielinearny 
i fragmentaryczny. Dlatego, ten czasem odnajdywany i iluzoryczny sens, 
którego ślady odnajdujemy na kartach Dokąd bądź, w sposób oczywisty nie 
może wyczerpywać istoty rzeczy, lub wyczerpuje ją tylko pozornie:

A potem na sygnale ogłaszamy pretensje, nie łapiąc się w modemach twierdzeń, 
ogólne poradniki i instrukcje specjalizacji stoją na metry
jak Potop w regałach, na których organizujemy sekcje potańcówki,
w rządku kubeczki poleciały każdy w swoją stronę, pary i dwójki,
znalazłem po dekadzie kręgi z przyjaciół, tarłem gąbką, żal było patrzeć,
tyle pomysłów w jedną noc, zarzuty stawiano pomnikom, które nie stanęły,
mało kto odwoływał się do zasadniczego egoizmu, chodziło komuś o coś,
nie wiem, na szczęście sczezł prelegent przed końcem apostrofy, inedit
wybił mu z głowy wybory, mieliśmy się nie dowiedzieć skąd przyszli
barbarzyńcy, gdy zapukali bez przekonania od wewnątrz (…).

Czyżbyśmy mieli do czynienia z zapętlonym, egzystencjalnym magnum opus 
autora Centrum likwidacji szkód? Dlaczego akurat egzystencjalnym, a nie na przy-
kład składniowym, alegorycznym, polisemicznym, lub asocjacyjnym? Napotykamy 
w nim na co najmniej dwa arcyważne dla autora idiomy, które ukierunkowują 
ten anarchistyczny potok słów: dom i dziecko (topos narodzin). Cóż jednak z 
tego, skoro ich finalne wykorzystanie nie przynosi wielkiej ulgi ani pomysłodawcy 
ich wykorzystania w procesie poetyckiej kreacji, ani tym bardziej odbiorcy koń-
cowego dzieła jeżeli oba na wskroś przenika „groza detalu”, postrzeganego jako 
rozumne trwanie zaoferowane nam bez niczego w zamian. Niejako „po drodze” 
mamy więc do czynienia ze strofami diagnozującymi słabość i ułomność relacji 
międzyludzkich, brak komunikacji miedzy światem a jednostką, przepełnionymi 
tym, co u tego autora wydaje się od pewnego czasu najbardziej wyróżniające 
– nicością i swoistą bezsilnością.:

Piotr Gajda

Dom na ruchomych piaskach.

A. Rybałko, Przyzwyczajać się do odlotu, Münster 2015, s. 60.

O Alicji Rybałko, poetce-genetyku związanej z Wilnem, usłyszałam po raz pierw-
szy od Eugeniusza Kurzawy (który w 1995 roku opracował Słownik polskich pisarzy 
współczesnej Wileńszczyzny). Ładne i niecodzienne połączenie: poezja i genetyka. 
A może bardzo naturalne, bo przecież obie dziedziny szukają odpowiedzi na py-
tania o istnienie i przekazywanie tego istnienia. Przekazywanie poezji? Wiersze w 
tomiku Przyzwyczajać się do odlotu uporządkowane są chronologicznie. Można 
powiedzieć, że książka powstawała przez szesnaście lat: od 1998 do 2014 roku. 
Każdy kolejny wiersz niesie odkrycie z konkretnego momentu życia, potwierdza 
lub poddaje w wątpliwość wątki poruszane w poprzednich tekstach. Poetka być 
może chce w ten sposób pokazać ewolucyjne zmiany, które dokonały się w jej 
utworach (w jej myśli). A może pisze jeden i ten sam tekst w różnych wariantach? 
Obchodzi się z wierszami tak, aby nie były one martwe, „pochowane w tomikach 
/ jak w trumienkach” (Martwe wiersze). Przeznaczeniem wiersza jest przecież wol-
ność: „Niech leci, jeśli potrafi”.

Kilka ogólnych informacji biograficznych o autorce: debiutowała w 1978 roku 
(na łamach Płomyka), wydała do tej pory kilka tomików (Wilno, ojczyzno moja, 
1990; Listy z arki Noego, 1991; Opuszczam ten czas, 1991; Będę musiała być 
prześliczna, 1992; Moim wierszem niech będzie milczenie, 1995, 1996; Eilėraščiai, 
Wiersze, 2003 i najnowszy, o którym mowa), jest ponadto tłumaczką z języka 
litewskiego i szwedzkiego. 

W książce Przyzwyczajać się do odlotu można wskazać kilka najważniejszych 
kręgów tematycznych poruszanych chętnie przez Rybałko. Będą to: starzenie się, 
śmierć, relacja z Bogiem, macierzyństwo, ojczyzna. Większość poruszanych przez 
autorkę problemów spaja postawa, którą w pewnym uproszczeniu można by na-
zwać stoicką. Gestem poetki jest wzruszenie ramion. Bo co począć – parafrazując 
fragment wiersza – jeśli czasy nie starzeją się z tobą (Czasy). Autorka z dystansem 
przygląda się też swojej pewności i przytakuje Sokratesowi:

Wyglądam na taką,
co wie.
Czasem nawet sama myślę,
że wiem.
Za kilka lat wzruszę ramionami:
Co ja tam wiedziałam.

(Wyglądam na taką co wie)

Poetka w swoich wierszach podejmuje temat upływu czasu. Związany jest z 
tym ściśle proces starzenia się („Słowo starość stało się moim ciałem”, Twarz w 
spadku), obumierania lub – używając tytułowego eufemizmu – „odlatywania”. 
To bardzo obrazowe określenie – choć nie do końca oryginalne – sprawia, że 
o śmierci zaczyna się myśleć w kategoriach odzyskanej wolności. Spójrzmy na 
wiersz otwierający tomik:

Mirosława Szott
Niech leci, jeśli potrafi

Przyzwyczajać się do odlotu.
Nie kupować krzeseł,
Ani zbyt głębokich foteli.
Nie pokochać aby wszystkiego.   
   
(Przyzwyczajać się do odlotu)

Nie chodzi o samo przygotowanie do odlotu, ale właśnie przyzwyczajenie się. Czyli 
gotowość na odchodzenie w każdym dniu, w każdej chwili. Nabiera to formy jakiegoś 
tanatologicznego rytuału, który oswaja ze śmiercią. I jednocześnie przestrzega przed 
przywiązywaniem się do świata: „Nie przywiązuj siebie do miasta. / Nie udźwigniesz 
ciężaru ulic” (Sen o mieście). Choć dalej czytamy w tym wierszu: „E, nieprawda / Moje 
miasto jest lekkie jak sen”. W utworze z 2007 roku pojawia się ponownie fotel. Tym razem 
to on doświadcza pustki: „Wypłowiały fotel wzdycha na śmietniku” (Na śmierć fotela). 
Bardzo często autorka posługuje się materią. Jednym z rekwizytów jest ubranie. Jest 
ono czymś zewnętrznym wobec człowieka (jednocześnie staje się w ciągu życia jego 
częścią). Zatem słów kilka o ubraniach. Najwięcej ich pojawia się w pierwszej części 
książki. Bohaterka nie tylko demonstruje „znajomym, / jak się powoli / wymiera z ubrania” 
(Umieram z tego), ale też przyznaje: „nie potrafię wyrzucić ubrania po sobie, / umarłej 
/ cztery lata temu” (Nie potrafię wyrzucić ubrania). Uświadamia tym samym, że osoba 
sprzed czterech lat to zupełnie ktoś inny. Zdarza się, że taka częściowa śmierć (może 
na poziomie jakichś przeżyć, emocji, złych zdarzeń) jest jedyną drogą do ponownego 
odżycia, pełniejszego istnienia. Bo być może odrzucanie kolejnych warstw, naskórków, 
ubrań zbliża nas do głębszego samopoznania. Jednak strach przed śmiercią ciągle 
narasta – jak czytamy w jednym z wierszy: „Wybacz Panie, że coraz bardziej boję się 
śmierci” (Coraz bardziej boję się śmierci). 

Często podejmowanym tematem jest też kobiecość. Jednym z najważniejszych aspek-
tów kobiecości jest tu macierzyństwo, poprzez które kobieta jakby wymyka się przemi-
nięciu. Poetka traktuje je jednak z dystansem, bez emfazy i przesady. Pyta na przykład: 
„Czym jestem? Pusta konchą, / na której wiatr gwiżdże baby-bluesa? / Opakowaniem 
dla nowego życia? / Opakowaniem jednorazowym?” (Macierzyństwo). Ciekawi ją też 
tak łatwo pomijana kobiecość Matki Boskiej: „czy miewałaś kłopoty / z hormonami? / 
Z nagłą zmianą nastrojów, / depresją” (Westchnienie do Matki Boskiej, kobiety). O sobie 
zaś bohaterka wiersza mówi: „Jestem produktem / podlasko-białoruskim, / Z wileńskim 
akcentem” (Produkt). Najwięcej utworów, w których porusza temat ojczyzny, można 
znaleźć w drugiej części tomiku. To też symptomatyczne, że najświeższe wiersze obie-
rają taki właśnie azymut. Rybałko, multikulturowa poetka, zastanawia się nad kwestią 
przynależności narodowej. Dochodzi do prostego wniosku: „Tam ojczyzna, powiadam, 
/ Gdzie boli najwięcej” (Nowa definicja ojczyzny). W 1998 roku powstał wiersz Powroty 
(znaleziony na stronie internetowej autorki), który wyjaśnia coś jeszcze: „Wyjechać to 
prawie to samo co umrzeć”. Poezja w tym miejscu zatacza koło. Kolejny raz dochodzi 
do śmierci, która oddala się, „ale tylko na niby” (Oddaliła się śmierć od życia).

Wiersze, które składają się na ten tomik, są bardzo różnorodne (co jest uzasadnione 
przy takiej rozpiętości czasowej) i zdarza się, że niektóre odstają pod względem literackim 
od pozostałych. Czasem daje się też zauważyć brak dobrego pomysłu na tytuł wiersza 
(powtarzany jest niepotrzebnie pierwszy wers). Całość jednak tworzy interesującą całość, 
która jest egzemplifikacją „poetyckiego ewolucjonizmu”. Te wiersze mają zakodowaną 
w sobie umiejętność latania, wysokiego szybowania. Oby doleciały daleko.

MIROSŁAWA SZOTT
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Kilka refl eksji na temat książki Krzysztofa Siwczyka 
„Dokąd bądź”, wynikających z dobrze pojętego niedoczytania
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O poezji Tadeusza Pióry nie napisano tak wiele tekstów jak na temat innych poetów 
z jego pokolenia. Wydaje mi się, że autor Wierszy okolicznościowych jest mocno 

w cieniu Andrzeja Sosnowskiego, Darka Foksa, Jacka Podsiadły, Marcina Świetlickiego. 
A jeżeli już coś napisano na temat jego poezji, to albo wyrażano trudności interpre-
tacyjne jak Karol Maliszewski w recenzji Woli i Ochoty, albo tekst był pisany z punktu 
widzenia znawcy literatury anglosaskiej i dekonstrukcji, gdzie poezję Pióry traktowano 
jako polskojęzyczną wersję literatury angielskiej, czy amerykańskiej. Sam poeta pracuje, 
czy pracował jako adiunkt anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, więc ten anglosaski 
kontekst odczytywania jego poezji jest jak najbardziej uzasadniony, choć na pewno 
wielu polskim czytelnikom wierszy Pióry nie wiele wyjaśnia, bo jednak na co dzień w 
Polsce czyta się raczej literaturę polską, niż anglosaską. Zresztą takie teksty dotyczące 
poetów z kręgu „Literatury na Świecie” często zazębiają się na kilku motywach – sło-
wach kluczach typu „postmodernizm”, „dekonstrukcja”, „szkoła nowojorska”. To tak 
jakby katalogowanie wpływów i nawiązań wyczerpywało rozmowę o czyjejś poezji. No 
niestety tak nie jest i wydaje mi się, że teksty Pióry, czy Sosnowskiego umierają przywa-
lane kolejnymi tekstami z bagażami nawiązań. Wskazywanie jest ważne w pierwszych 
w tekstach, w kolejnych jeśli one bazują tylko na tych pierwszych wskazaniach, jest 
wskazaniem bezradności krytyki. Także uważam, że zwyczajny czytelnik polskiej poezji, 
bez wielkiego bagażu doświadczeń z literaturą anglosaską i amerykańską, może na 
temat poezji Pióry zabrać głos, gdyż ta poezja jest - jakby nie było – pisana w języku 
jakim drukowali swoje wiersze Mickiewicz, Słowacki, czy Miłosz, a nie Wallace Stevens, 
Thomas Stearns Elliot i poeci z Nowego Jorku. Zauważyłem w poezji Pióry podobieństwo, 
nie do lingwizmu spod znaku Karpowicza jak Karol Maliszewski, ale czegoś zwyklejszego 
i bardziej niewinnego - do swoiście pojętego kabaretu literackiego. Tak, tak, wiele lat 
temu zasłuchiwałem się w to co mówią na scenie Zenon Laskowik i Bohdan Smoleń, a 
teraz od czasu do czasu wysłuchuję w telewizji   jakieś współczesne próby kabaretowe. 
Oczywiście Pióro nie jest twórcą kabaretowym, ale jego humor jest bardzo podobny 
do kabaretowego. Tak jak teksty kabaretowe tak poezję Pióry cechuje narracyjność, 
deformacja znaczeń, odkształcenia zdarzeń prawdopodobnych w rzeczywistości, hu-
mor językowy, nastawienie na wywołanie określonej reakcji, pisanie z punktu widzenia 
przeciętnego obywatela, a nie elit kultury danego kraju. Satyra jest moim zdaniem tym 
co łączy styl i poezję Pióry z kabaretem. 

W nowym tomie wierszy  Powązki, Pióro posługuje się w wielu tekstach podobnymi 
chwytami co twórcy kabaretowi, np. w „Randce”. Gdy czytam ten wiersz nie inte-
resują mnie nawiązania do poezji anglosaskiej i amerykańskiej, bo albo są w tekście 
i ich nie mogę zauważyć, gdyż nie jestem znawcą tej poezji, albo ich nie ma, ale 
nadal mógłbym czytać ten tekst w takim kontekście jaki mi narzuciła polska krytyka. 
Tekst „Randki” jest po prostu parodystyczny w stosunku do zakładanego, zwykłego, 
natchnionego odbioru randki przez jakiegoś możliwego zakochanego, albo opisywania 
takich doznań przez młodych poetów: „Ona miała gumę / do gry w gumę, ja miałem 
pieniądze / na lody, lecz zostaliśmy w bramie, / bo chłopcy nie bawili się w gumę, / 
a w lodach spotykano gronkowce”. W wierszu wspomina się o seksie, nie o odczuciu, 
czy uniesieniach miłosnych, jest prosto i zwykle, na przekór jaki traktuje się sprawy seksu 
i miłości w polskiej literaturze w tradycji i romantycznej i młodopolskiej, czy międzywo-
jennej. Komizm wywołują na pewno „gronkowce” w lodach, które niweczą spacer, ale 
to one pozwalają się podmiotowi lirycznemu zabrać do sprawy, no i guma w kieszeni 
ukochanej, gdyż trudno sobie wyobrazić by dziewczyna poszła na randkę z gumą do 
gry w kieszeni. Nie jest to niemożliwe, ale w wierszu wywołuje efekt komiczny przez 

zestawienie ważnej chwili dla młodej osoby z trywialnym, codziennym rekwizytem do 
zabawy powoduje śmieszność. Podobnie zestawia się sytuacje w kabarecie –kiedy np. 
jeden z aktorów podczas ważnej rozmowy   pomiędzy pracownikami – jak w skeczu pt. 
„Z tyłu sklepu” nie wymawia, niczym dziecko, litery „r”, tylko mówi „tjaktoj”. Zestawienie 
„gronkowca” ze spacerem zakochanych wywołuje także efekt komiczny. 

Wiersz „Debiucik” jest próbą autobiografii podmiotu lirycznego, który zaczynał jako 
dziennikarz. Jednakże jego „fotoreportaż o elektryfikacji wsi” nie znalazł uznania w redak-
cji „pisma artystyczno-literackiego”. Podmiot liryczny mówi o „zdradzie młodzieńczych 
ideałów” i robieniu zdjęć kolorowych i o politycznych zmianach w redakcji, a także 
wyjeździe na emigrację do Los Angeles. Z marazmu artystę wyrywa agencja, która 
proponuje kilka retuszów. Wiersz ma aurę literackiego kabaretu politycznego. Wiąże 
się z rzeczywistością lat 50-tych i 60-tych, gdy unowocześniano polską wieś. Podmiot 
liryczny zabiega o karierę, ale woli się realizować w USA jak wielu Polaków w latach 
PRL-u. Zestawia się w wierszu rozmaite zdarzenia, bardziej błahe i mniej, jednak osią 
jego nie są   zmiany polityczne w kraju, ale własna chęć kariery podmiotu lirycznego. 
Ideowe dyskusje zastępuje zamiana   czarno-białego aparatu na kolorowy, a potem w 
USA czarno-białego telewizora na kolorowy. Ideologię, rozmyślania nad dolą emigranta 
zastępuje plotka na temat Sylwestra Stallone’a, gwiazdy kina akcji. Wiersz „Debiucik” 
mógłby także być wykorzystany w kabarecie, w którym następuje nawiązanie do 
rzeczywistości i jej skrajna deformacja. Można tekst Pióry potraktować jako parodię 
możliwej autobiografii jakiegoś emigranta z Polski w czasach PRL-u, gdzie zmienia się 
całkowicie sposób formułowania poglądów na temat przyczyn wyjazdu z Polski, życia 
w USA, trudnościach z pracą. Podobnie w popularnym w latach 80-tych i na początku 
lat 90-tych kabarecie „Tey” rozprawiano się z polityką. Odwoływano się do sytuacji 
możliwych np. reporter, którego grał Zenon Laskowik   robił wywiad z panią Pelagią, 
graną przez Bohdana Smolenia, pracownicą fabryki bombek choinkowych i zamiast 
dyskusji o trudach pracy, czy ze zwiększonym popytem związanym ze zbliżającymi 
się świętami Bożego Narodzenia, wywiązała się rozmowa na tematy polityczne, gdyż 
okazało się, że w fabryce produkowało się nie tylko bombki choinkowe. Oczywiście 
czuć nawiązania w poezji Pióry, m.in. do wierszy Franka O’Hary, czy Dariusza Sośni-
ckiego. W „Skotografii” pojawił się surrealistyczny obraz kanara w autobusie w hełmie 
górniczym, w „Dlaczego jestem frajerem”, mamy monolog zakochanego zazdrośnika, 
który rozgrywa się na bazie podobieństw brzmieniowych pomiędzy słowami „frajer” i 
„fryzjer”. Samo zauważenie nawiązań nie wyczerpuje znaczeń, sensotwórczości tekstu 
i jego oddziaływania

Podobnie jak w kabarecie politycznym, czy takim z nawiązaniami do rzeczywistości 
społecznej, w poezji Pióry można zauważyć drugie dno zabawnych tekstów, jakiś taki 
diaboliczny grymas twarzy autora w nich odbity, który każe snuć te wszystkie parodie, 
trawestacje. Można zapytać, czy ośmieszona rzeczywistość przegrywa w twórczości 
Pióry? Wydaje mi się, że nie. Ona nadal wydaje się w jakiś sposób straszna. No ale 
nie wiadomo co jest tą bolącą, osaczającą rzeczywistością i jaki zakres problemów 
każe ponawiać gesty satyryczno-prześmiewcze. Utarło się w polskiej poezji, żeby każdą 
twórczość współczesną, przede wszystkim poetów urodzonych w latach 60-tych, jeśli 
nie jest kontynuacją poezji z lat 80-tych, brać za gest sprzeciwu wobec powagi poezji 
zaangażowanej politycznie lat 70-tych i 80-tych. Jednakże nie zapominajmy o tym, że 
jest to akademicka konstrukcja uzasadniająca debiuty z lat 90-tych. Twórczość niezaan-
gażowana, kabaretowa, satyryczna nie zamilkła w Polsce w czasie politycznych kryzysów 
i przełomów. Za młodu czytałem dowcipy Masztalskiego, dziś śmieszy mnie Pióro.

MATEUSZ WABIK
Tadeusz Pióro, Powązki, Wrocław 2015

Mateusz Wabik
Kabaret fizyczny. 
O Powązkach Tadeusza Pióry

Nasz dom i my, nasze marzenie wypowiada się w naszym imieniu
chwast, ziemia, którą musimy nawieźć, dbać o przyszłość, drzewa, 
kopać głęboką dziurę, nie inaczej, nie kto inny jak właśnie my, 
jedyni, co zeszliśmy się pewnego dnia, w niedbałym cieniu, 
w raczej zwiędłym mieście, odpowiemy słońcu pod przysięgą, 
chcemy żyć, nie chcemy zanadto lękać się żyć, nic na siłę, 
dziecko, może być coś na tę modłę, sens inny, co bądź
uchroni przed nami, dochowa wierności przykazaniu (…).

Jakże więc inaczej niż ucieczką od „alegorii własnego życia pomagającej okiełz-
nać jego bezcelowość” – jak nazwał tę liryczną eskapadę Piotr Śliwiński – mógł 
zareagować Krzysztof Siwczyk, stojący na progu własnego domostwa, poddawany 
naporowi ciemności, która jest nieodłącznym składnikiem głębokiej refleksji? To pytanie 
retoryczne, skoro nie natrafimy w jej strukturze na żadne akcesoryjne resentymenty. 
W metaforycznym ujęciu opisywany „dom” oraz wszystkie wynikające z jego istnienia 
(powołania?) dalsze konotacje, tak opresyjnie ograniczy samo życie: „szklany sufit”, 
„stropodach”, wreszcie „działka”, na której wzniesiono fundamenty (zlokalizowana 
w ogólnym rezerwacie fikcji). Skoro język Siwczyka tak precyzyjnie opisuje traumę 
spowodowaną „biologicznym ograniczeniem” w wymiarze niemal kosmicznym, w 
skali mikro jest w stanie przyjrzeć się także i egzystencjalnej atrofii, poddać ją swoistej 
wiwisekcji (soczewką jest tu cywilizacyjna apokalipsa, pod którą poeta ogląda m.in. 
preparaty z własnej przeszłości). Zanim jednak nastąpi spodziewany finał (możliwość 
jego przewidzenia w wydaniu Siwczyka nie jest bynajmniej sukcesem, a porażką), 
poprzedzić go musi fragmentaryczna pascha – nasza podróż w głąb księgi wyjścia. 
Niezależnie od tego, dokąd zasadniczo poniosą nas oczy – a posiłkując się językową 
wyobraźnią autora – dokąd bądź (czyżby właśnie tam znajdowało się wyjście)?:

Finalna refleksja i warzenie win pod nieobecność instancji
odbywa się najpewniej w zaciszu pieleszy, na których ląduje ostrze
szafotu wzniecając zamieć pierza, co tak lubimy w kinie familijnym,
czereda rozbiega się w popłochu, ukochani wikłają się w pieszczotach,
po długiej rozterce spowodowanej wojną, wrócili na stare śmieci,
będą się grodzić, później idą napisy, ale nigdy nie dowiadujemy się,
co też było dalej z historią kolejnych rozczarowań (…).

PIOTR GAJDA
Krzysztof Siwczyk, Dokąd bądź. Wydawnictwo a5, 2014. R
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Nagrodzony I nagrodą w II Konkursie Literackim im. Ste-
fana Żeromskiego oraz nagrodą „Czwartego wymiaru” 

im. Piotra Kuncewicza poemat Mówię pochyloną cambrią 
Elżbiety Musiał przypomina tajemnicze pudełko przepełnio-
ne niekończącym się ciągiem niespodzianek. Na powitanie, 
z lśniącej czerni tła okładki, wyłania się postać autorki z 
aparatem fotografi cznym w dłoniach, częściowo ukryta w 
cieniu, jakby nie chciała dać się poznać do końca. Jej 
źrenice objęte wypukłymi powiekami Giocondy omijają nas, 
penetrując uważnie przestrzeń. Światło wycina z mroku lewy 
bok, rękę, rozbiela połowę twarzy i szyi, podkreślając chłód 
i posągowość postaci. Jedynie wargi i potargana wiatrem 
smuga krwistej czerwieni, wznosząca się ukosem niby ślad 
jej oddechu, ocieplają nieco ciemność. Są zapowiedzią, 
że spokój zewnętrzny bywa omylny, często jest bowiem 
jedynie mniej lub bardziej udanym kamufl ażem. 

Wewnątrz książki, pomimo pozornego dystansu 
narracji, płoną pragnienia, emocje i uczucia uwi-
kłanych w toksyczne związki bohaterek, zza których 
jakby przez nieuwagę wychyla się, chwilami niemal 
niezauważalny, cień Elżbiety Musiał. Droczy się z nami 
nieustannie; ukazuje i znika, ledwo się odsłoni, a już 
zaczyna zacierać ślady. Autorka jest więc po trochu 
Katarzyną Kobro, Fridą Kahlo, Camille Claudel, najpeł-
niej jednak jednoczy się z Elinor Wylie Morton. Boha-
terki poematu oraz Elżbietę Musiał łączy bowiem nie 
tylko talent lecz także uparte dążenie do przecierania 
nowych dróg w dziedzinie, którą się zajmują. Kata-
rzyna Kobro zaprzęgając w to złoty podział, teorię 
względności i ciąg Fibonacciego tworzy abstrakcyjne 
rzeźby współistniejące z przestrzenią. Frida Kahlo niby 
wędrowny danaid rozpina barwne skrzydła malar-
stwa meksykańskiego. Kochanka i współpracownica 
Rodina, Camille Claudel, zamienia „...zimne grudy 
ziemi/ w żarliwe detale, które przerosły mistrza, w 
wymowie lekkie/ i ciężkie jak niespełnienie”. Poezję 
Elinor Wylie Morton cechuje zaś charakterystyczne 
dla niej lekko ironiczne, ostre spojrzenie, kunsztowna 
stylistyka i niezwykła precyzja języka. Z kolei Elżbieta 
Musiał najwidoczniej wie, jak odnaleźć Hippokrene, 
o czym świadczy pięć tomików jej wierszy i siedem 
poematów, nie przeszkadza jej to jednak ekspery-
mentować jednocześnie ze sztukami plastycznymi i 
fotografiką.   

Każdy twórca doskonale wie, że talent to dar, 
który jest wyrokiem skazującym na ciężką pracę bez 
gwarancji na sukces i płynącą z niego satysfakcję. 
Biografie artystów, poetów i pisarzy roją się od przy-
kładów. Podstawową oznaką talentu jest bowiem 
pasja zmuszająca artystę do poświęceń, do zapa-
miętania się w tym, co robi, bez względu na prze-
ciwności losu. Wszystkie bohaterki poematu lubią te 
szczególne chwile oderwania się od rzeczywistości. 
Nadają one ich życiu sens, sprawiają przyjemność, 
przynoszą radość spełnienia, co wyzwala w nich siłę 
konieczną do zmagania się z codziennością. Inaczej 
trudno byłoby im przetrwać, dotknięte bowiem zostały 
syndromem złego wyboru. Kobieta cierpiąca na tę 
przypadłość z tłumu mężczyzn zawsze wybierze tego, 
który rokuje najgorzej. Tak więc Katarzyna Kobro zako-
chuje się w utalentowanym lecz agresywnym kalece 
bez nogi, ręki i oka, Frida w mężczyźnie niezdolnym 
do wierności, Camille w rzeźbiarzu wykorzystującym 
ją bez skrupułów, Elinor zaś w pogoni za prawdziwą 
miłością zmienia kolejnych partnerów. Tym, co de-
cyduje o wyborach człowieka, wpływając na kształt 
jego przyszłości, jest pragnienie dobra i przyjemno-
ści, a cóż może dać więcej szczęścia niż miłość? 
Nie zawsze udaje się jednak dotrzeć bezboleśnie do 
celu. Przeszkody wyzwalają pragnienie pokonania 
przeciwności, co sprowadza na pomoc nadzieję i 
odwagę, wyzwala inicjatywę i zaradność. Niestety, 
w razie niepowodzenia odzywają się uczucia nega-
tywne, m.in. lęk i rozpacz, a nawet gniew, gdy ktoś 
musi to zło długo znosić. Katarzyna Kobro znosi je 
ze względu na dziecko, wbrew Władysławowi Strze-
mińskiemu, rodzi bowiem córkę. By ich ogrzać, pali 
w piecu nawet własne rzeźby. Jej poświęcenie nie 
zdaje się na nic, małżeństwo kończy się rozstaniem i 
samotnym wychowywaniem córki, a życie chorobą 
nowotworową. Frida w zasadzie godzi się ze zdradami 
Diega Riviery, a nawet od czasu do czasu odpłaca 
mu tym samym. Jest ciężko doświadczona na skutek 
polio i wypadku, w którym doznała kilkunastu złamań. 
Pomimo trzydziestu pięciu . operacji i nieustannej re-

UWIKŁANIA

Wanda Nowik-Pala

Debiutancki tomik wierszy Agnieszki Kostuch pod ty-
tułem Niemocni otwiera mała inwokacja, wstęp 

czy też motto. Jest krótki tekst przywołujący słowa Ta-
deusza Różewicza „moja poezja niczego nie wyjaśnia”, 
a dalej: 

„Ona tylko przechowuje twarze ludzi
Ich znaki szczególne pani Wisławo to niemoc i do-
broć”.

To by wyjaśniało także znaczenie tytułu. Nie-
mocni, czyli słabi, z powodu ogarnięcia niemocą, 
zarówno w sensie fizycznym, jako złożeni chorobą, 
ale także pod względem słabości psychiki. Jest to 
uległość wobec nałogów, złych przyzwyczajeń, 
czy zobojętnienia wobec .

Jedną z czołowych, mitycznych postaci tej 
poezji jest dziadek Joachim, widziany poprzez ma-
giczny świat dzieciństwa, później krytycznym ale 
współczującym okiem dorosłej kobiety, wnuczki,

W krainie mojego dzieciństwa żył król imieniem Joa-
chim
Nie miał korony pałacu ani statku
Jego królestwem był dom z czerwonej cegły
stodoła kurnik i podwórko.
Nie otaczał je mur z fosą a zwykły druciany płot.

Ta wiejska, sielska sceneria to bajkowy świat 
dzieciństwa autorki, w którym dziadek Joachim 
grał kluczową rolę. Jest równocześnie królem i 
czarodziejem, który wtajemniczania w magię i 
tajemnicę życia. Poetka snuje baśniową opo-
wieść o dziadku swojemu synkowi, dziecku. Tak 
właśnie przejawia się rodzinna legenda, pamięć 
przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nie jest 
on jednak pozbawiony dramatyzmu, bowiem:

„Król Joachim był chory
nie mógł chodzić
Zamiast na tronie siadał na kolanach lub wózku”.

Wiersze Agnieszki Kostuch rozpięte są pomiędzy 
naiwnym dziecięcym zachwytem nad światem a 
moralitetem. Wyrażają nieufność wobec świata 
reklam i złudnych obietnic szczęścia z posiadania 
przedmiotów. Myślę, że warto tu zacytować wiersz 
„Mała ojczyzna” będący jakby sumą zachwytów 
nad minionym światem przodków i niechęci przed 
fałszem współczesności. Oczywiście, w miarę doj-
rzewania Autorki, patrzy ona na ten bajkowy świat 
dzieciństwa krytycznym okiem i dostrzega w nim 
rysy.

„Moja mała ojczyzna w kolorze chabrów 
przechowuje złoto w kłosach zboża
pamięć o wojownikach w krwawych makach
ducha anonimowych przodków w czarnej ziemi
Mata Boska przydrożna zaprasza wędrowców
zmęczonych hałasem świata
Stara Kobieta wita chlebem solą i ciepłym słowem 
–
„Gość w dom, Bóg w dom”
Jej ścieżki są proste przezroczyste
bardziej odporne”.

Trochę ten obraz buduje pewien, tak dobrze 
znany z literatury, podział na dobrych prostaczków 
i złych, fałszywych „miastowych”. A przecież zło 
czai się wszędzie. Ale jest to także rozpaczliwe 
poszukiwanie dobra i podstawowych wartości, 
jako kierunkowskazu na życie w skomplikowanym 
świecie. 

Ale w tym wierszu i innych z tego cyklu chodzi 
raczej o coś innego, o przywołanie dziecięcej wiary 
w podstawowe wartości, w jakie wierzą ludzie z 
naszego otoczenia. To one budują ład świat i w 

czasie kryzysu duchowego do nich wracamy, z 
nadzieją, że uratują sens naszego świata. W dzie-
ciństwie bowiem budujemy fundamenty naszej 
osobowości, wówczas wierzymy w istnienie dobra 
wśród ludzi, krystalizują się w nas podstawowe po-
jęcia moralne i utrwalają rodzinne autorytety.

Również podział na „wieś i miasto” jako sym-
bole dobra i zła utrwaliły się w naszej literaturze, 
choć nie zawsze odzwierciedlają prawdę. Jednak 
coś jest na rzeczy, że współczesna cywilizacja, ze 
swoimi nachalnymi reklamami i manekinami bez 
twarzy (anonimowymi), jak anonimowy jest czło-
wiek w mieście bardziej jest widoczna w miejskim 
pejzażu.

To jest ten raj utracony, mityczna Arkadia, w 
której zanurzamy się, jakby zawieszeni w czasie i 
przestrzeni, jak dzieci, niebiańsko zachwyceni i  bez-
pieczni, ale przecież idziemy śladami rodziców:

„Skąpani w lipcowym słońcu 
na polnej ścieżce między polami
kipiącymi dojrzałym zbożem
zadzieramy głowy wysoko
wypatrując bociana w gnieździe
do którego i ty zaglądałeś (…)”.
(Pocztówka z wakacji)
Nic dziwnego, że świat ten nazywany jest wprost „ra-
jem”, w którym tkwi „mała dziewczynka”. która:
„…Jeszcze nie wie
że to jedyny
raj którego doświadczy
i opuści bezpowrotnie”
(Niebieski sen).

Pojawiają się też rodzinne fotografie, które są 
jak mosty w przeszłość. Twarze przodków poko-
nują przepaść czasu i można się z nimi spotkać 
w wyobraźni. Bo przecież otoczenie i przyroda, 
w której żyli i pracowali, zmieniły się niewiele lub 
wcale:

Podsumowując, uważam debiut książkowy 
Agnieszki Kostuch za bardzo udany, Jej wiersze 
to małe moralitety, widać w nich pewien wpływ 
takich znanych poetów, jak Wisława Szymborska, 
Tadeusz Różewicz czy Zbigniew Herbert, czego 
zresztą autorka nie ukrywa, a wręcz przeciwnie, 
świadomie nawiązuje do utworów swoich mi-
strzów, co świadczy o jej skromności i dojrzałości. 
Agnieszka Kostuch ma zresztą w dorobku wiele 
sukcesów na konkursach poetyckich i druk w 
almanachach oraz czasopismach.

Wiersze Agnieszki Kostuch są jakby „kamykami 
słów”, które mają uwierać nasze sumienia i naszą 
wrażliwość. Jest to nawiązanie do słynnego utwo-
ru Zbigniewa Herberta o Panu Cogito. Pięknie 
pisze o tym poetka w wierszu „Kamyki”:

„Wrzuciłam kamyk do ogródka z wierszami ale
wpadł do buta jakiemuś poecie
i ten go wyrzucił
Następnego wrzucę do ogródka szewca
(mówią że bez butów chodzi)
A jeśli i jego nieopatrznie zrani
poszukam Twojego ogrodu
Może podniesiesz go
i zamienisz w chleb”.

Właśnie w tym utworze widoczna jest kwintesen-
cja tej twórczości. Poszukiwanie dobra i uśmiech, 
a także przekora i niewinna prowokacja. Jest to 
też przesłanie autorki, do wszystkich piszących i 
czytających poezję.

ZDZISŁAW ANTOLSKI

Agnieszka Kostuch, Niemocni, Miniatura Kraków 2015, ss. 55

Kamyki słów 
w ogrodzie poezji

Zdzisław Antolski

(Debiut poetycki Agnieszki Kostuch)
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habilitacji do końca życia skazana na nieustające 
cierpienie, uwikłana w sieć uczuć i zależności rozstaje 
się z nim, by kolejny raz powrócić. Dziewiętnastoletnia 
Camille zaś zostaje zaproszona przez czterdziestolet-
niego Rodina do pracy nad jego Wrotami Piekieł, 
co okazuje się dla niej pierwszym krokiem do zguby. 
Zakochana poświęca siebie i swój talent, pracując 
przy jego rzeźbach przez długie lata. On jednak żyje 
jednocześnie z inną kobietą, a na dodatek zmusza 
Camille do aborcji ich wspólnego dziecka, co dopro-
wadza ją do obłędu. Te trzy kobiety, jak ćmy krążą 
wokół obiektów swojej miłości aż do samospalenia, 
jakby nie wiedziały, że w życiu emocjonalnym obo-
wiązuje zasada zachowania równowagi. Gdy prze-
ważają złe doświadczenia, dochodzi do wewnętrznej 
dysharmonii, z potencjalnie tragicznymi skutkami dla 
zdrowia i życia. Elinor jest nieco inna, lecz jej to nie 
uratuje. Jest bardziej skupiona na sobie i w pogoni 
za idealną miłością bez końca zmienia kochanków. 
Nie ogląda się na uczucia porzuconych mężów i 
przyjaciół, nie zważa na wybuchające skandale, żyje 
szybko i na wysokich obrotach, jakby wiedziała, że 
musi się spieszyć, bo śmierć zapuka do jej drzwi, gdy 
będzie miała zaledwie 43 lata.

Co decyduje o losie człowieka? Gwiazda, pod 
którą przychodzi na świat, czy konieczność zebra-
nia doświadczeń, przez jakie musi przejść jego dusza 
w swoim kolejnym wcieleniu? W końcowej części 
poematu autorka dotyka obydwu tych tajemniczych 
problemów. Słowa „Wraz z księżycem stałam w sa-
mym środku / XII domu horoskopu” oraz „błąkające 
się cienie kochanków z Saturnem w herbie”, a także 
kilkakrotnie wspominane wody morza i „brzeg, na 
którym mieszka wszystko” dowodzą, że nieobca jest 
jej sześcioramienna gwiazda Dawida, będąca nie 
tylko herbem Izraela i symbolem Saturna, lecz także 
emblematem bogiń morza, m.in. opiekunki portów i 
wybrzeży – Afrodyty. XII dom horoskopu zaś, to dom 
odosobnienia, samotności, izolacji, który w komitywie 
z księżycem sprowadza czasem okresy smutku i de-
presji. Mieszczą się w nim nieświadome lęki, fobie, 
idee lecz również zaduma, kontemplacja i ocean 
wyobraźni. To w nim mieszka mądrość i natchnienie. Z 
kolei Saturn w XII domu, to konieczność poświęcenia 
się komuś lub czemuś kosztem własnego rozwoju i 
ambicji, co sprowadza wrażenie uwiązania, a jed-
nocześnie poczucia winy. Czyż nie pasuje to niemal 
idealnie do losu naszych bohaterek? Ponoć pisarze, 
poeci, malarze i muzycy często mają jakieś planety 
w XII domu. Czyżby więc los naszych bohaterek był 
z góry przesądzony niefortunnym układem gwiazd? 

Astrologia, chiromancja i okultyzm przeżywają 
ostatnio swój renesans. Najwidoczniej wygodnie cza-
sem złożyć własną nieudolność na karb nieuchron-
ności przeznaczenia. A do tego, jakie to tajemnicze 
i poetyckie! Nic dziwnego więc, że alter ego autorki 
ulega chwilowej fascynacji tą dziedziną. Podobnie 
kuszące wydaje się pojęcie reinkarnacji. Świadczą 
o tym słowa zwrócone do Elinor: „Pogubiłam już 
wątki, pomieszałam ślady i / nie wiem, gdzie ty się 
kończysz, a gdzie ja zaczynam. / Czasem czuję się 
tobą, może tobą kiedyś byłam”. Nawiązując zaś do 
spotkania w „Małej Ziemiańskiej” mówi do partnera: 
„A jeśli to niepamięć tamtej prawdy z wcielenia / 
poprzedniego, a ty z tych samych powodów nie 
wiesz, / że wtedy byłeś kobietą.” Podobno każda 
dusza poszukując ciała dla kolejnej inkarnacji szu-
ka okazji, by być blisko tych, z którymi się zżyła i 
nawiązała stosunki w poprzednich wcieleniach lub 
tych, którym chce wynagrodzić wyrządzone krzywdy, 
albo podziękować za dobro. Skoro tak, być może 
następne wcielenia będą dla naszych bohaterek o 
wiele szczęśliwsze.  

Poemat Mówię pochyloną cambrią  Elżbiety Mu-
siał ma wykwintny smak, który w pełni jest w stanie 
docenić jedynie czytelnik dociekliwy. Poetka, podob-
nie jak Norwid, mówi bowiem nie wprost. Być może 
więc, tak jak on, doczeka się kiedyś studiów zgłębia-
jących wszystkie tajemnice tego utworu. Nie wystarczy 
bowiem wiedza dotycząca życia wymienionych w 
nim artystów, obejrzenie ich dzieł, znajomość nauk 
ścisłych, zgłębienie prawideł rządzących kobiecą 
psychiką, zajrzenie w gwiazdy, dotknięcie tajemnic 
reinkarnacji, trzeba się jeszcze poddać podskórnemu 
rytmowi tekstu i pulsującym w nim uczuciom, pozwolić 
unieść splątanym meandrom jego nurtu i tęsknocie za 
tym, co minęło. Poeta żyje, dopóki ma czytelników. 
Mam nadzieję, że dzieła Elżbiety Musiał będą doce-
niane i podziwiane przez kolejne pokolenia. I to być 
może nawet znacznie bardziej niż teraz, wszak dobra 
poezja często dojrzewa równie wolno jak wino. 

WANDA NOWIK-PALA

Elżbieta Musiał, Mówię pochyloną cambrią, 
Wydawnictwo Nowy Świat, Warszawa 2015, s. 56

Maria Jentys-Borelowska

CZWARTY WYMIAR

mojej matki (z tomiku Nasze najszczersze rozmowy):   

teatrem mojej matki
był kościół 
tu na scenie
przed wielkim ołtarzem
aktorzy w ornatach odgrywali
swoje klasyczne role
tu było tyle dzwonków świecidełek kandelabrów 

filharmonią matki 
był chór kościelny
dyrygował nim sprzed ołtarza proboszcz
pobrzękiwali ministranci
przed koncertem zwykł kościelny
uderzać w dzwony

klękała
zakładała na nos okulary
palce jej twarde grube
popękane od gnoju
i sztrajchów
wiotczały piękniały 
(podobno nawet na chwilę
zapominały o garnkach)

ponieważ lubiła poezję
otwierała książkę do modlenia
i literka po literce
odlatywała w stronę raju.     

Matka jest niezmiennie obecna w poezji syna, choć 
nie ma jej już pośród żywych. Utracił ją niedawno, a w 
najnowszym tomie upamiętnił najczulszymi lirykami: Taka 
jesteś daleka, Mama opowiada o swoim dzieciństwie, 
Patrzą na mnie zewsząd oczy matki, Pocieszenie, Nie-
dziela w Borzęcinie… Przeżyła prawie sto lat, był przy 
niej do końca, oczywiste więc jest, że:

[…] 
teraz już       
ziemia i niebo 
patrzą na mnie 
twoimi
mamo
oczami.  

Liczący sto sześćdziesiąt stron tom Szczęście w czap-
ce niewidce i 99 nowych wierszy dzieli się na sześć cykli, 
z których pierwszy, Wiosenne kukanie, jest powrotem 
poety do Natury i Miłości, do pierwszych, polnych, łą-
kowych, leśnych, podniebnych i  gwiezdnych  uniesień; 
drugi,  Zapiski z podróży, jest liryczno-refleksyjnym rzutem 
oka na Brazylię, Kretę, Turcję, Amsterdam i Delft, a tam 
na obrazy genialnego i szalonego van Gogha. Kolejne 
cykle: Najkrótsza definicja człowieka,  Każdy o coś się 
modli, Śniadanie na trawie i Ostrzeżenie dla samego 
siebie to piękne i serdeczne, mądre i dowcipne, po-
godne, choć z nutą smutku i niepokoju wiersze o życiu 
i śmierci, śmierci i życiu. Niestety, coraz częściej o niej 
aniżeli o nim. A jeśli już o nim (życiu), to przeważnie tak 
jak w Ostrzeżeniu dla samego siebie:  

tracę poczucie humoru

oj to niedobrze wróży
na stare lata

czy warto
tak niebywale
serio traktować
tę chwilową podróż
dokoła siebie
i świata? 

MARIA JENTYS-BORELOWSKA

Józef Baran: Szczęście w czapce niewidce i 99 
nowych wierszy. Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 
2015. 

cóż mówić o kosmosie
gdy się w lipę wpatrzeć
można się zatracić 
(Krótka adoracja królewskiej lipy) 

Nie, nie o czas Józefowi Baranowi chodzi w wierszu 
Czwarty wymiar, choć zgodnie z ustaleniami uczo-

nych to właśnie on (czas) jest czwartym (obok trzech 
przestrzennych) wymiarem otaczającej nas rzeczywistości. 
Jako najprawdziwszy badacz zagadek (człowieczego) 
Kosmosu i Bytu, nie ustępujący ani pasją, ani dociekli-
wością, ani też odkrywczością uczonym astronomom 
i fi lozofom, poeta stosuje całkowicie odmienne i bar-
dzo szczególne  instrumenty badawcze oraz nie mniej 
szczególne środki ekspresji. Instrumenty te to: wrażliwość 
i wyobraźnia, a środki ekspresji to: metafory, symbole, 
hiperbole, anafory, peryfrazy, oksymorony i inne wymyślne  
sposoby opisywania Tego Co Jest Nieopisanie Piękne, 
głęboko Poruszające, a przy tym intrygująco Tajemni-
cze.  Czwarty wymiar to u Józefa Barana WYOBRAŹNIA 
skojarzona z WRAŻLIWOŚCIĄ. „Wszystko co najważniejsze 
- pisze w przywołanym wierszu - i nie mieści się/ w trzech 
wymiarach/ pęcznieje w wyobraźni”. Na przykład Nie-
skończoność - w konwencjonalnym (trójwy-miarowym) 
odbiorze niedościgła, dzięki zmysłowej nadwrażliwości  
poety daje się usłyszeć w „ciemnej słodyczy” kukania 
wiosennej kukułki. Spóźniona Miłość - bez „alternatywnego 
toru wyobraźni” skazana na szybki uwiąd, w czwartym 
wymiarze ożywa i niebywale  pięknieje. Szczęście zawsze 
jest bliziutko, na wyciągnięcie ręki, trzeba tylko wiedzieć, 
jak i gdzie go szukać.   

ciesz się Baranie
z tego co masz
nie wyczekuj stale
wielkiej wygranej
za horyzontem 

otwórz oczy na
małe codzienne
cuda na każdym kroku 

szczęście
chodzi zwykle
w czapce niewidce
codzienności     
(Szczęście w czapce niewidce, cykl VI. Ostrzeżenie 
dla samego siebie)

Wyobraźnia jest dla poety jak czarodziejska różdż-
ka dla maga - daje mu możliwość przemieniania świa-
tów zwykłych w niezwykłe, materialnych w duchowe, 
realnych w nadrealne, zimnych w ciepłe, mrocznych w 
jasne, i on, borzęcińsko-krakowski bard, niczym dobrot-
liwy demiurg, ochoczo korzysta tej możliwości i otwiera 
nam,  czytelnikom poezji, oczy i serca na małe-WIEL-
KIE cuda codzienności-NIESKOŃCZONOŚĆI. Czyni tak 
od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to 
tomikami Nasze najszczersze rozmowy (1974), Dopóki 
jeszcze (1976), Na tyłach świata (1977), W błysku zapałki 
(1979)  pokazał, że obok rzeczywistości trójwymiarowej 
(konwencjonalnej), w której człowiek ze swymi pustymi 
rękami i z pustą głową staje  bezradny wobec świa-
ta,  istnieje rzeczywistość czwartego wymiaru, w której 
„okno na Wieczność rozwarte” , a z Nieba „po drabinie 
jakubowej zstępuje promienna nadzieja” (O świcie w 
górach, cykl I: Wiosenne kukanie) i właśnie tam, „w 
kropli ciszy”, bez długiej i mozolnej  wędrówki, można 
być „światów odkrywcą”, w tej cudownej rzeczywistości 
nie przeoczy się przecież niczego (Światy). Czułość i 
zachwyt, miłość i podziw są gwarantami uwagi, sku-
pienia i głębi spojrzenia.    

Wczesne wiersze Józefa Barana o domu rodzinnym 
i rodzinnej wsi, o matce ojcu, babce i dziadku, o ziemi, 
chlebie, wieczerzy wigilijnej, o kwoce, kocie, krecie, o 
burzy i deszczu, są zachwycające i wzruszające jak naj-
piękniejsze baśnie dzieciństwa. Mocą b a ś n i o w e j  
wyobraźni trzydziestoletni poeta wywołał z kliszy pamięci 
obrazy, z których zbudował podwaliny własnego świata 
- wizerunki matki i ojca.  Oto jeden z nich, Kościół 

O poezji Józefa Barana
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Marek Ostoja – Ostaszewski to artysta  niezwykły 
któremu przyglądam się od kilkunastu lat. Po-

wiedział kiedyś tak: „…maluję wszystko zobaczone, 
moimi oczami, na słońcu – nie mylić widziane…” 
– Jeżeli wejść w pojemność estetyczną cechującą 
obrazy artysty, trzeba powiedzieć – iście tak jest! 
– Są to obrazy z Nirwany. Postarajmy się zatem 
przybliżyć wszystko to co niezwykłe, idące jakby 
jednym ciągiem cyklami, jako pewien etos, albo 
jako „słoneczny klerk”- jako semantyczny podmiot 
w tym oryginalnym tworzeniu. Artysta studiował 
w PWSSP we Wrocławiu, na wydziale Malarstwa 
sztalugowego, Grafi ki i rzeźby, uzyskując Dyplom 
w 1974 roku także z grafi ki artystycznej. Dziś po 
czterdziestu latach twórczości ma za sobą wiele 
wystaw artystycznych. Malarstwo to, jedyne i bar-
dzo oryginalne, oparte jest na podwalinie wiedzy 
sensu - stricto fi lozofi cznej oraz duchowej. Jego 
ezoteryczność i kolorystyka przybliża nas do wiedzy 
wielce tajemnej szerszej, do wtajemniczeń, które 
chcemy zawsze poznawać, a nawet uczestniczyć 
w nich. Dodajmy, że wszystko co tajemne zawsze 
przyciągało uwagę odbiorcy. Odbiorca, w które-
go intuicję artysta przecież nie wątpi, wyczuwa 
podświadomie, bodaj eterycznie, podmiot domi-
nujący w danej sztuce. Metafi zyka tego malarstwa 
spoczywa u podstawy wiedzy mistycznej, a nawet  
poetyckiej. Sztuka malarstwa Marka Ostoja - Osta-
szewskiego oparta jest także o wiedzę niektórych 
rytuałów sprzed kilku tysięcy lat, na pozostałość 
których natknął się on w okresie młodzieńczym, a 
później na początku swej drogi twórczej, jeszcze 
przed studiami na PWSSP. Od wczesnej młodo-
ści Marek gustował przede wszystkim w książkach 
oraz mitologicznych profi tach, a także w dziełach 

starożytnych fi lozofów. Ukształtowało to jego zmy-
słowość niezbędną do uprawiania sztuki ambitnej. 
Zajął się więc na serio medytacją i Pismami , które 
ongiś w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
i później, (do tzw. „odwilży” politycznej), były tzw. 
„profi tami”. A było to czasach bełkoczącego ko-
munizmu. Mówi artysta; „… Było dosyć ważne, że 
moja młodość upływała w cieniu Sobotniej Góry, 
zwanej teraz Ślężą. Znajdują się tutaj święte czakry 
i ich wyrysy oraz miejsca ognisk sprzed tysięcy lat. 
To tutaj krzesano pierwszy ogień, składano ofi a-
ry… Środa Śląska, spędziłem młodość do matury, 
miałem z tym  regionem doskonałą łączność wzro-
kową i kontakt z tą górą, co mnie zawsze bardzo 
interesowało” – Jak wiemy, około 1,5 tysiąca lat 
wstecz przed naszą erą, odbywały się tam solarne 
rytuały. Na pewno około 1000 r. p.n.e. Protosło-
wianie na szczycie Sobotniej Góry odprawiali kult 
swojego Boga Ognia i Miłości – Śwar-Oga, owego 
Swarożyca, który w Indiach nazywany jest Surya”. 
Trzeba nam tylko dopowiedzieć, że to miejsce uro-
dzenia , artysta urodził się we Lwowie i czas nas 
tworzy, daje podjąć niezależny dialog, daje wiedzę 
w dalszym twórczym niezależnym procesie. Marek 
Ostoja – Ostaszewski wychowywał się przecież w 
ogromnej bibliotece domowo – rodzinnej. W wie-
ku szesnastu lat, jak mówi, wstrząsnął nim „Faust” 
Goethego, a dalej słowa mistrza „Trwaj chwilo, 
chwilo jesteś piękna”, uczula nas twórców na od-
słonę dalej mówiąc:„ więcej światła”... Ostaszewski 
„przekopał się”, jak mówi dalej i dosłownie np. w 
„rozmowie artystycznej” do mojej książki z literatury 
faktu, którą wydałem w formie „rozmów artystycz-
nych” (w 2005 r. ze znanymi koryfeuszami sztuki i 
kultury polskiej pt. Między logos a mythos” ( 2005) 

przez dzieła Platona, a dodaje tak: „ znalazłem to, 
czego szukałem, w dialogach: „Fedon”, „Fajdros”, 
„Timajos” (helleńska księga Genesis), natomiast 
w dialogu „Kritias” ujrzałem pierwszy opis Atlan-
tydy” . Proste zdanie Platona: „ Wszelka dusza 
jest nieśmiertelna” zadźwięczało jak wiadomość 
z dawno utraconej Ojczyzny… 

– Otóż te inspiracje były pierwszymi fascyna-
cjami późniejszego bardzo oryginalnego artysty 
malarza. Malarstwo Marka Ostoja – Ostaszewskie-
go jest głownie oparte na wiedzy, która została 
oswojona z własnym bardzo chłonnym wnętrzem 
i skrystalizowana. Trzeba było tylko później umie-
jętnie wydobyć to z metafizyki wewnętrznej na 
zewnątrz i powiedzieć własnym głosem w sztuce, 
np. o hierarchii bytów, o Ananke – czyli „wyższej 
koniczności”, której podlegają również bogowie, 
nader boskich koegzystencjach, czyli istnieniach, 
o ich pięknie, wyrazie, muzyce - a przede wszyst-
kim o kolorach naznaczających mistycznie.

Nie przypadkiem artysta w rozmowie ( zamiesz-
czonej w w/ w książce) cytuje zdanie Wasylija 
Kandinskiego z Jego wydanej rozprawy w 1911 
roku pt. „O pierwiastku duchowym w sztuce” 
- Kandinski mówi tak: „Nasza dusza budzi się 
ponownie po długim okresie materializmu (…) 
Rolą artysty jest nawiązanie kontaktu z wyższym 
tchnieniem platońskiej duszy uniwersalnej,  bez 
uwikłania się w pułapkę – ciężaru rzeczywistości 
zewnętrznej, (…). Piękno rodzi się z konieczności 
psychicznej. Kolor jest klawiaturą. Oko to młote-
czek. Dusza to fortepian o wielu strunach. Artysta 
jest ręką, która sprawia, że dusza pulsuje”.

- Zatem świat artysty opiera się, od samego 
początku, o pewne przesłania duchowo – filozo-
ficzne, jakby spadające z góry, ( Powiedział kiedyś 
znany mistyk i malarz oraz klasyk współczesny i 
mag Jerzy Nowosielski, także eseista - do mnie: 
„Ikona spada z nieba”) - zatem pozyskujemy 
obrazy z jakichś  odkrytych intuicyjnie nadreal-
nych sfer... Rublow, klasyk ikonopisiec przywo-
łał bardzo wiele takich obiektów. Z malarstwem 
Marka Ostoja – Ostaszewskiego chyba jest tak 
samo w naszej współczesności. On pokazuje nam 
dzieła nadzwyczajne, które „spadły z nieba”, na-
malowane bardzo transparentnie, sprawiające 
wpierw wrażenie, (mówiąc językiem oględnym), 
takich rozrzuconych puzli, jakby rozrzucone różań-
ce – deszcz podniebny jako modlitwa, elementy 
które świecą i wzywają odbiorcę do poskładania 
ich na nowo w jedną bardzo ważną całość… 
Malowane systematycznie odbite, jakby na tłach 
własnej duszy – ludzkiej, czułej duszy. Kto wie czy 
ten świat, odgadniony już częściowo objawiony. 
Malarstwo to nie jest jakimś figuratywnym cyklem 
postaci, bo byłoby to nader powierzchowne i 
podstawowe. Patrząc na te obrazy czujemy 
pewnego rodzaju energię przyciągania do we-
wnątrz, zatem podchodzimy jakby do odchłani. 
I otóż stajemy za moment - sam na sam - ze 
swoją mateczną wyobraźnią i wiedzą duchową. 
Zadziwia intuicja artysty, który - powiem synoni-
mem - wspomina „duszewnie”, jakby powiedzieć 
chciał za Platonem o krainach, w których był i 
wrócił, a na pewno z nich wyszedł jako dziecko, 
wyczesał się jak Jonasz z wieloryba na morskim 
brzegu, żeby coś ważnego nam uzmysłowić. I 
otóż z tych przestrzeni nieśmiertelnych, otoczo-
nych pewnego rodzaju tajemnicą, wychodzi na 
światło człowiek z ładunkiem wewnętrznym, być 
może jako medium(?), Obrazy te jakby wydobyte 
cudem intuicji już żyją swoim życiem w przestrzeni 
naszej, wołają i mówią własnym językiem, patrząc 
w nie słyszymy także wyraźnie muzykę eteryczną, 
rodem jakby morskich głębin na innych falach 
głosy ssaków, wieloryba, czy delfina, słyszymy 
gdzieś za horyzontem muzykę z fletów joginów 
oraz pastuchów w boskich dolinach, jaką pre-
zentuje współcześnie np. artysta malarz i plastyk  

Zbigniew Ikona - Kresowaty

NIRWANA ZOBACZONA NA SŁOŃCU 

(O malarstwie Marka Ostoja – Ostaszewskiego)
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performer Andrzej Dudek - Durer wrocławski twór-
ca. Słyszymy muzykę eteryczną jaką prezentuje 
także Wangelis… Poruszamy się w tych sferach 
jakby w zwolnionym tempie, pozbawieni grawi-
tacji, bez siły ciążenia fizycznego, pozbawieni 
lęku i statyczności… Bo w tych pracach nie ma 
cienia czasu, brak pory dnia, nie ma wibracji 
fizycznych, prawdopodobnie artysta dopowiada 
jak mag i mówi: „Poznaj samego siebie”, można 
tylko dodać – poznaj głębiej i idź dalej, kiedyś taki 
napis umieścili kapłani nad wejściem do świątyni 
doryckiej Apollona w Delfach. Wtedy poznawano 
siebie po przez słowo głoszone w miejscach wska-
zanych podświadomie, później skomasowane z 
gestem otworzyło bramę teatru - Dziś możemy iść 
dalej w świat duchowy po przez zmysły: smaku, 
zapachu, słuchu i wzroku kosmicznej Jedni, lub 
wstąpić w głębiny oceanu. Te wizje artysty są 
pewnego rodzaju propozycjami metamorficznymi, 
wywodzącymi się jedynie niezależnie od istoty 
wiedzy, to ona powoduje ten ruch… 

Artysta studiował u prof. Alfonsa Mazurkiewi-
cza w latach kiedy królował w sztuce i kulturze 
socrealizm, tym samym w odpowiedzi na cenzurę 
PRL-u budziła się Awangarda – Nowa fala, nato-
miast profesor preferował jednak tzw. „Program 
otwarty” na uczelni. (Tego wybitnego artystę i ja 
pamiętam). „Był człowiekiem wiary”, jak wspomi-
na dalej Marek Ostoja – Ostaszewski, „ był to wiel-
ki człowiek, głęboki duchowo bardzo wrażliwy, 
erudyta. Pamiętam moje rozmowy z profesorem 
o poezji Reinera Marii Rilkego, o paradoksach ein-
steinowskiej czasoprzestrzeni, o Kwazarach (gasi 
super stellars), o systemie galaktocentrycznym, 
o fenomenologii, o Świętym Duchu, o Jezusie z 
Nazaretu, o poglądach P. Tekharda de Chardin 
którego dzieła: „Środowisko Boże”, „pisma Wybra-
ne” i inne przestudiowałem wtedy jako odtrutkę 
na wykładany powszechnie Marxizm, w czasach 
zamordyzmu komunistycznego”.  

- A więc, zdarzali się profesorowie na uczel-
niach wierni prawdzie, którzy w swej wiedzy i 
niezależności potrafili porwać swoich uczniów 
w bardzo ciekawe podróże… Były to lata sie-
demdziesiąte, powszechnie podawany chłam 
oraz nowomowa - bełkot w przemówieniach 
dostojników ówczesnej „Wadzy” do tzw. „ludzi 
pracy” – Powstał szerszy ruch Nowej Fali także 
w literaturze, między innymi po to żeby cenzorzy 
ustrojowi mieli kłopoty w odczytywaniu prawdy 
w zawartości powstających nowych dzieł. Taką 
żądzę wiedzy szerszej intelektualnej posiadł Marek 
Ostoja – Ostaszewski. Nie jest to sztuka i wiedza 
łatwa, jest to ogrom pracy poprzedzony werto-
waniem w annałach wiedzy klasycznej. Dlatego 
poczynię tutaj małą dygresję, kiedyś mój profesor 
powiedział mi tak: „ … wiesz, tutaj w Szkole trzeba 
się uczyć - ucz się i zdobywaj wiedzę na różne 
sposoby, wykonuj co ci nakazują profesorowie, 
bądź czujny i pilny, ale jak już wyjdziesz z tych 
murów pamiętaj bądź sobą, bo tak rekrutują się 
dziś „znani” a później „wybitni” artyści. Szkoła to 
jedno, a Twoje patrzenie na świat oraz praca to 
drugie”. Inna bardziej frywolna dygresja tyczą-
ca się szczęścia artystycznego znanych klasyków 
współczesnych: pisze w „listach przyjacielskich” 
poeta klasyk współczesny Tadeusz Różewicz do 
klasyka współczesnego malarza i ikonopiścca i 
malarza Jerzego Nowosielskiego tak;  „maluj Jerzy, 
i tylko maluj, bo w tym jest zbawienie…” – Widzimy 
tutaj wielki dystans do sztuki, ale wolność i swo-
boda. Malarstwo Marka Ostoja – Ostaszewskiego 
jest cyklem swobodnych wyznań niesamowitych 
wrażeń opartych także, jak myślę, o wnętrze, które 
przeobraziło się w czasie w fenomen. Dziś artysta 
ma w dorobku wiele prac, wydobytych w długich 
cykli, pokazanych na wystawach indywidualnych 
i autorskich. 

Retrospektywna wystawa ( przygotowywana 
na wiosnę 2015 roku) prac tworzonych w okre-
sie czterdziestu lat dotyka bardzo nas współbra-
tynców, jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że każdy 
artysta jest sumieniem pewnego elektoratu od-
biorców, iście tak jest. To malarstwo jest wielkim 
podarunkiem duchowym dla tych, którzy chcą 
coś więcej widzieć o sobie. Ten ogrom znaków 
Nirwany malowanych misternie i z uporem wyob-
raźni jest niesłychaną kopalnią umysłu człowieka, 
pokazującą bardzo niezależne bogactwo este-
tyczno - duchowe istoty myślącej homo sapiens, 
wciąż przeobrażającej się tak jak podpowiada 
natura -  wpierw rodzi się dobro, które góruje 
nad złem. To bardzo humanistyczne dzieło na 
niwie Polskiej Sztuki. 

ZBIGNIEW IKONA - KRESOWATY Ryc. Joanna Michalska
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Stefana poznałem w 1964 roku. Miałem wtedy  
osiemnaście lat, chodziłem na zajęcia z fotografi i 

prowadzone przez profesora  Kazimierza Lelewicza 
w ramach Koła Studentów Architektury. Tam mnie 
Stefan znalazł, zaprosił do redakcji „Kroniki”, która 
wkrótce miała się stać dla mnie -  na parę lat - dru-
gim domem.  Utrzymywałem kontakty ze Stefanem 
przez całe życie, ale tamte lata dla naszej przyjaźni 
były najbardziej znaczące – stąd wspominam Go 
przede wszystkim jako były „kronikarz”.

Stefan urodził się w Piotrkowie w 1937 roku. O 
swoich „korzeniach” napisał do mnie tak (2014): 
„Skąd w Piotrkowie? – śmiesznie – ojciec miał 
chałturę dot. urządzania lasu, był po leśnictwie  
na SGGW, i mama go tam odwiedziła, była po 
ogrodnictwie też na SGGW. Ojciec dostał przed 
wojną posadę adiunkta w Nadleśnictwie Luboch-
nia.  Zamieszkali obok na Krzu w nowym budynku 
dla urzędników, mieliśmy połówkę drewnianego 
domu. To były lasy spalskie, pełne partyzantki, w 
tym mieszkający niedaleko trzej nastoletni bracia 
cioteczni…  Ojciec zarządzał  robotnikami leśnymi, 
więc moi cioteczni bracia też byli „robotnikami leś-
nymi”, tyle, że raczej nocą i z bronią…”

„Niedaleko mieszkała rodzina aptekarza z Łodzi, 
jego córki Basia i Ania Pogonowskie często nas od-

wiedzały. Basia mi się bardzo podobała, po wojnie 
dowiedziałem się, że jest poetką… Jakieś kilka lat 
temu słuchałem jej wspomnień w radiowej Dwójce, 
gdzie wspominając czasy wojny mówiła o bezpie-
czeństwie, jakie dawali jej robotnicy leśni… Basia 
była młodsza ode mnie o cztery lata, wyjechała do 
Tarnowa, gdzie wyszła za mąż za chemika rodem 
z Kruszynian, ale nie Tatara…”

„Rodzice pochodzili z Kujaw,  dziadek od ojca 
był zawiadowcą stacji w Aleksandrowie Kujawskim, 
dziadek od matki miał mająteczek pod Włocław-
kiem, który sprzedał w czasach kryzysu i klepał bie-
dę we Włocławku z siedmioma córkami.” Mimo 
skromnych możliwości finansowych Państwo Figla-
rowiczowie zadbali o wykształcenie swoich dzieci, 
Stefan pisał o tym tak: ”Mam dwie siostry , jedna 
po chemii na PG, druga po matematyce w Toruniu 
i Wrocławiu.”

Klimat rodzinnego domu musiał w znaczącym 
stopniu wpłynąć na późniejsze decyzje i wybory 
Stefana. On sam jednak o sobie i swych prywatnych 
sprawach niezbyt lubił opowiadać, jakby szkoda 
było Mu na to czasu, bo przecież tyle ciekawych 
i ważnych rzeczy działo się wokół.

W czasie studiów na Politechnice Gdańskiej Ste-
fan rzucił się w nurt studenckiego ruchu kulturalnego 
- były to czasy odwilży politycznej i działo się wtedy, 
oj działo! Wszystko się jednak znacząco w Jego 
życiu odmieniło, kiedy trafił do „Kroniki Studenckiej” 
i został jej redaktorem naczelnym (1963 - 1966). To 
pod Jego batutą „Kronika” stała się prężną insty-
tucją dokumentującą i komentującą życie Uczelni,  
stała się kuźnią dobrego dziennikarstwa i rzetelnej 
fotografii, gdzie nasze umysły się otwierały szeroko 
i gdzie zawsze kipiało od gorących dyskusji oraz 
nowych inicjatyw.  

Każdy nowy materiał pojawiający się na re-
dakcyjnym stole był obiektem zainteresowania 
wszystkich obecnych, zawsze też czekaliśmy na 
opinię Stefana.

Do dziś dnia brzmią mi w uszach Jego charakte-
rystyczne powiedzenia: „chi, chi, ale to jest fajne” 
albo :”kochani, na zdjęciu musi coś się dziać, a 
tu nie ma nic…”.

Zygmunt Durkiewicz, dziś architekt o znaczącym 
dorobku, a w tamtych czasach redaktor graficzny 

„Kroniki” i jej podpora, w liście wspomnieniowym 
(2015) napisał do mnie tak: „ …Wszedłem do Kro-
niki (1965), Stefan przyjął mnie bardzo życzliwie i 
wbrew moim wcześniejszym przypuszczeniom jego 
popularnością powodowanych  osobowością wca-
le nie przytłaczał, a raczej ośmielał i jakby całym 
sobą, nic nawet nie mówiąc, chciał powiedzieć 
„Zaprzyjaźnijmy się!” . Jego zawsze pogodne uspo-
sobienie i promieniujący zeń optymizm, skupiona 
uwaga i na rozmówcy, i na temacie rozmowy, jego 
trafne na ogół sugestie i inspirujące wypowiedzi, 

Erazm Wojciech Felcyn

O Stefanie Figlarowiczu

Kościerzyna, napis na Rynku, lata 60

Stefan Figlarowicz, znany fotograf i historyk. 
Zmarł nagle. Miał 78 lat. Choć Figlarowicz przyszedł 
na świat w centralnej Polsce, przez całe życie był 
silnie związany z Trójmiastem. 

CZŁOWIEK RENESANSU. Urodził się 19 września 
1937 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Z wykształcenia 
był inżynierem elektronikiem, w 1955 roku ukończył 
Technikum Elektryczne w Toruniu oraz studiował na 
Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, dyplom 
obronił w 1965. Figlarowicz był zapalonym artystą - 
fotografikiem, należał do Gdańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuki oraz Związku Polskich Artystów Foto-
grafików. W latach 1959-1962 był członkiem teatrów 
„To tu”, „Bim bom” i „Cyrk rodziny Afanasjeff”. Od 
1961 roku fotoreporter Kroniki Studenckiej Politech-
niki Gdańskiej. Publikował w wielu czasopismach, 
między innymi w miesięczniku Polska (Zachód) 
1969-1972 i tygodniku Czas (Gdańsk) 1974-1975. 
Stefan Figlarowicz był wykładowcą fotografii na 
Politechnice Gdańskiej w latach 1970-1973. Znany 
jest jako założyciel uniwersytetu otwartego pod 
nazwą Studium Fotografii Artystycznej w Gdańsku, 
który powstał w 1975 roku. Był także Kierownikiem 
Gdańskiej Galerii Fotografii w latach 1990-2008. 

BOGATA TWÓRCZOŚĆ. To autor kilkunastu wy-
staw indywidualnych, m.in.: „Jeden do jednego” 
Zaspa-Ursynów (1979), „Tu się zakochali Mariola z 
Januszem 1978” (1979), „Sufit biega na obcasach” 
– wiersze Mirona Białoszewskiego (1985), „Obraz 
słowa” – wiersze Jana Twardowskiego (1985), „La-
wina” - na X-lecie Solidarności, wspólnie z Anielą 
Śliwką (1990), „Archiwum gdańskie” (1997), „Komu 
ten wiersz jest potrzebny?” – wiersze Mieczysława 
Czychowskiego (1997). Był pomysłodawcą i rea-
lizatorem konkursów i wystaw o zasięgu ogólno-
polskim, między innymi „Człowiek i jego miasto” z 
1969, Konkurs Fotografii Polskiej „Złocisty Jantar” z 
1974, „Sto plus jeden” z 1987, „Koniec i początek. 
Gdańsk 1945-55” z 1997 czy „Przystanki historii –100 
lat Politechniki w Gdańsku” z 2004. Figlarowicz był 
również kierownikiem projektu „Artyści i naukow-
cy dla Solidarności 1980-1990”.Artysta był także 
redaktorem i współautorem albumów: „Zostań z 
nami – Jan Paweł II w Trójmieście” (1988), „Wilno i 
Wileńszczyzna na przełomie wieków w fotografii Sta-
nisława Filiberta Fleury” (1999), „Koniec i początek. 
Gdańsk 1945-1955” (2000), „Niepokora” – katalog 
projektu „Artyści i naukowcy dla Solidarności 1980-
1990” (2006). Maria Anuszkiewicz 
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Kaszubskie wesele, inscenizacja – Kartuzy-Chmielno, wrzesień 1968
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z cechującą go żarliwością, wnosiły do każdego 
z nim spotkania twórczą aurę, a pracy pod jego 
pieczą – redakcyjnej w KS,  przy organizacji wystaw 
i takich imprez, jak Studenckie Przetargi – nadawało 
jeszcze głębszy sens.”

W innym miejscu Zygmunt  wspominał, że „…by-
wałem w „Żaku” i czasem też w innych miejscach, 
na jakichś tam studenckich imprezach,  i zawsze 
– ale to zawsze – w oddaleniu i z nieodłącznym 
aparatem fotograficznym w ręku oraz z tą wielką, 
przez ramię przewieszoną torbą, widywałem tam 
Stefana (…) i podziwiałem tego faceta za tę wszę-
dobylskość, za to zaangażowanie i profesjonalizm, 
podziwiałem jego taktowną umiejętność znajdowa-
nia się na scenie zdarzeń i miałem takie odczucie, 
że impreza, na której się pojawiał, jakby zyskiwała, 
jakby nabierała rangi czegoś większego…”.

„Kronikę Studencką” Stefan zawsze wspominał z 
wielką estymą: ”Doświadczenie zdobyte w Kronice 
było rodzajem drugiego fakultetu artystyczno-dzien-
nikarskiego, stojącego na tak dobrym poziomie, że 
w 1967 roku mogłem rozpocząć stałą współpracę 
z najlepszym wówczas ilustrowanym czasopismem, 
jakim był miesięcznik „Polska”(Zachód). W nowej 
redakcji znalazłem się obok tak znakomitych fo-
tografów, jak Irena Jarosińska, Marek Holzman, 
Piotr Barącz i Tadeusz Rolke.”(„Pismo PG”, listopad 
1999). 

W 1966 roku zostałem nowym redaktorem na-
czelnym „Kroniki Studenckiej” , prowadziłem ją do 
marca 1968; w tym czasie moja współpraca ze 
Stefanem miała nieco inny charakter. Stefan już 
w 1964 roku wymyślił Gdańsko-Bydgoską Grupę 
Fotograficzną „HOMO”, która realizowała aspiracje 
artystyczne najlepszych fotografów „Kroniki”. Po 
dwóch latach przygotowań posypały się wystawy, 
a ich cykl zainaugurowała ekspozycja w bydgoskim 
Klubie M.P. i K. (luty 1966). Autorami prac byli: Nina 
Smolarz, Erazm W. Felcyn, Stefan Figlarowicz, Adam 
Kołodziej, Jerzy Narożny i  Andrzej Widuchowski.  
W dwa miesiące później pokazaliśmy w Bydgo-
skiej Filharmonii następną ekspozycję, tym razem 
poświęconą  tematom muzycznym.

Był to bardzo twórczy okres działalności Grupy 
„HOMO”: w maju 1966 roku na budowie Gdańskie-
go Przedsiębiorstwa Budowlanego w Gdańsku-Oli-
wie pojawiła się wystawa właśnie pod tytułem „Na 
Budowie” (Janusz Długoński, Erazm W. Felcyn, Ste-
fan Figlarowicz,  Antoni Rojek, Andrzej Widuchow-
ski), równolegle w Klubie Pracowników Politechniki 
Gdańskiej zaprezentowaliśmy  (Erazm W.Felcyn, Ste-
fanFiglarowicz, Włodzimierz Martin, Jerzy Narożny, 
Antoni Rojek) kolekcję „Ludzie Nauki”. O tych wy-
stawach Stefan pisał tak: „Nasze zainteresowania 
twórcze skupiają się wokół człowieka i wszelkich 
spraw dotyczących jego istnienia.”, „Chodzi nam 
o wykorzystanie w fotografii jej największej zalety, 
jaką jest utrwalanie życia, tworzenie artystycznej 
kroniki naszych czasów”.

Niewątpliwie w tym właśnie okresie nastąpiła  
krystalizacja poglądów Stefana Figlarowicza na 
podstawową funkcję fotografii, którą postrzegał 
jako „artystyczną dokumentację”. Poglądowi temu 

był wierny przez całe życie, a jego najpełniejszą 
i najbardziej wyrazistą werbalizację znalazłem w 
wypowiedzi Stefana z okazji 30-lecia Związku Pol-
skich Artystów Fotografików, którego był wówczas 
Prezesem. Cytuję za magazynem „FOTO” (Nr.2(26) 
z lutego 1977r.): „… Dość często słyszy się opinie, 
iż artysta fotografik to przede wszystkim plastyk. 
Jestem innego zdania.  Dla mnie artysta fotografik 
to literat, filozof, moralista, dziennikarz. Niezmiernie 
ważnym zagadnieniem jest społeczna rola artysty 
fotografika. Historia sztuki fotograficznej wskazuje, 
że fotografia zawsze, na każdym etapie jej rozwoju 
pozostawiała przyszłym pokoleniom wnikliwy obraz 
swojej epoki”.

Postawa taka budziła w ówczesnym środowisku 
fotograficznym wiele kontrowersji, ale też zaowo-
cowała wieloma cennymi inicjatywami i realiza-
cjami. 

W jednym ze swych listów Stefan mi opowiedział 
swoją przygodę z Salonem Fotografików Polski Pół-
nocnej „Złocisty Jantar”: „… był salonem peryferyj-
nym, typową „listą obecności” podobną do wystaw 
„okręgowych” plastycznych i fotograficznych – bez 
wartości artystycznej, bo bez konkurencji. Obser-
wowałem to i nad tym bolałem. W tej sytuacji 
trafia mi się szansa, Prezes Jankowski powierza mi 
organizację Jantara 1974. Zaczynam myśleć i kon-
sultować. Powstaje (…) regulamin ogólnopolskiego 
wielowątkowego konkursu Złocistego Jantara. Pre-
zes wspólnie z Tercjanem Multaniakiem zaczynają 
ofensywę na zebraniu (Multaniak) oraz zebraniowo 
i telefonicznie (Prezes). Zachowałem dwie kartki 
zeszytowe gdzie zanotowałem ton rozmów:

4 lipca 1973 (rozmowa telefoniczna)SF – mimo, 
że do Jantara daleko, stale o nim myślę…

Prezes – Pan sobie jakieś pierdołki wymyśla, 
chce pan wszystko przewracać do góry nogami. 
Tu nic nie wolno zmieniać! Na żadne zmiany się 
nie zgodzę, tak było od  dwunastu lat i tak musi 
być dalej. Żadnego zaświadczenia, że jest pan 
organizatorem też pan nie dostanie. Mógłby go 
pan wykorzystać w niewiadomych celach.

SF – Rozumiem to jako brak zaufania do mnie i w 
związku z tym proszę przekazać organizację Jantara 
komu innemu. A mnie cofnąć pełnomocnictwo.

Prezes innym razem – Tylko ludzie z wodą w 
głowie mogą próbować coś zmienić! Na szczęś-
cie dobrym duchem okręgu okazał się Janusz Ry-
dzewski – spokojnie omawiając punkt po punkcie 
i logicznie komentując, zdołał kolegów przekonać. 
(…) prezes Jankowski pogodził się z moją koncep-
cją Jantara…”.

„Sądzę, że sukces ogólnopolski Jantara 74 był 
sukcesem całego Okręgu i nie przypadkiem dwa 
lata później zostałem prezesem Zarządu Głównego, 
zaś kolejne edycje Jantara zostawały w ogólno-
polskiej pamięci”.

W swoich poglądach Stefan był niezmiennie 
konsekwentny. O eksponowanej w Pałacu Kultury 
i Nauki wystawie „Album Gdański” - której uczest-
nikami byli Stefan Figlarowicz, Maksymilian Jankow-
ski, Kazimierz Lelewicz, Tadeusz Link, Zenon Mirota, 
Marian Murman, Janusz Rydzewski, Nina Smolarz, 
Janusz Uklejewski, Witold Węgrzyn i Bolesława Zda-

Pożegnanie transatlantyka Stefana Batory wypływającego w swój pierwszy rejs, kwiecień 1969

Kolejka osób pragnących oddać hołd szczątkom Majora Sucharskiego 
na Długim Targu, Trumna była eksponowana w Dworze Artusa, 
31 sierpnia 1971

Jan Twardowski, Aniele Boży, z wystawy „Obraz słowa”, 1985Mieczysław Czychowski, bolą mnie..., z wystawy „Komu ten wiersz 
jest potrzebny”, 1997

Jan Twardowski, Tylko, z wystawy „Obraz słowa”, 1985/
Miron Białoszewski, Osiedla od powijaków..., z wystawy „Sufit biega 
na obcasach”, 1984
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nowska – niezwykle ceniony przeze mnie Bohdan 
Łopieński pisał tak (Prasa Polska 3(320), marzec 
1975): „Fotograficy powinni zrozumieć, że ich jedyną 
szansą są zdjęcia, na których dzisiejszy świat zostanie 
nam przedstawiony lepiej i, przede wszystkim praw-
dziwiej, niż to miało miejsce na wielu wystawach 
pokazanych w 1974 roku Warszawie. Tylko jedna 
wystawa zaimponowała oryginalnym myśleniem 
obrazami fotograficznymi i układem całości. Był 
to „Album Gdański …”.

W dziesięć lat później temat miasta powrócił jak 
echo, tyle, że w zupełnie innym wydaniu. Witold 
Węgrzyn tak to wspomina: ”Robiliśmy z Nim tzw. 
„Kolekcję Gdańską” (Stefan Figlarowicz, Małgorzata 
Borowska, Witold Węgrzyn, Krystyna Andryszkiewicz, 
1986-88), która stanowiła zbiór zdjęć dokumental-
nych wybranych autorsko fragmentów miasta. (…) 
Powstała niezła kolekcja, która teraz, po trzydziestu 
latach, nabrała nowego sensu, jest to już nie do-
kument miasta, a raczej świadectwo minionego 
czasu … to już nie dokument, a metafora… chociaż 
posługuje się tylko zapisem dokumentalnym”. 

Wystawa „Powrót Majora” (Gdańsk, 2011 – 
wspólnie z Niną Smolarz), zrealizowana przy współ-
pracy z Muzeum II Wojny Światowej, imponowała 
nie tylko oryginalną koncepcją. Dobrze wyekspo-
nowana rzetelna fotografia wsparta nienagannym 
opracowaniem tekstowym i wyjątkowo trafną opra-
wą plastyczną  pozwoliła skonstruować ekspozycję 
mogącą stanowić – moim zdaniem - wzorzec dla 
działań o podobnym charakterze, wzorzec doku-
mentu będącego świadectwem istotnego wyda-
rzenia w naszej współczesnej historii. 

Ze względu na jakość przekazu merytoryczne-
go ukazująca obraz Polski w rok po zwycięstwie 
Solidarności ekspozycja „Ulica – rok po wyborach 
.Reaktywacja” (Sopot 2014, wspólnie z Witoldem 
Węgrzynem i Anielą Śliwką) zasługuje na szcze-
gólną pamięć. Kluczem do sukcesu w tym przy-
padku było kapitalne zestawienie ważkiej fotografii 
ze słowem pisanym - cytowane myśli Alexisa de 
Tocqueville nadawały całości szczególną wymo-
wę. Znamienny jest komentarz Witolda  Węgrzyna 
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cd. ze str.55 (korespondencja prywatna, 2015) odnoszący się 
do ówczesnej współpracy ze Stefanem: „Działali-
śmy obaj na dwóch przeciwnych biegunach. On 
humanista i dokumentalista, ja wierzący w kreację 
i bardzo autorską wypowiedź, badający strukturę 
i wyraz obrazu fotograficznego, jego aurę i sym-
bolikę. Darząc siebie i swoją „robotę” szacunkiem 
prowadziliśmy niekiedy bardzo inspirujące i długie 
rozmowy, nawet przez telefon (rachunki…!!) - bez 
potyczek i kłótni”.

Słowo pisane odegrało inną, ale nie mniej istot-
ną rolę w przypadku wystawy „U Maryny Bal 1968” 
(Gdańska Galeria Fotografii, 2008; Politechnika 
Gdańska, 2013). Jej zawartość Stefan  zdefiniował 
tak: „ROK 68 w obiektywie fotoreporterów „Kroniki 
Studenckiej” (Erazm W. Felcyn, Stefan Figlarowicz, 
Nina Smolarz),  MARZEC 68 na Politechnice Gdań-
skiej (fotografie-relacje)”. Te relacje to zbiór teks-
tów ponad 30 autorów - jego wartość historyczną 
trudno przecenić. 

Do realizacji „Balu” omal by nie doszło: Gdań-
skiej Galerii Fotografii, której Stefan był wówczas 
(2008) kierownikiem, brakowało środków finanso-
wych. Władze Politechniki nie były wystawą zain-
teresowane, pukanie do wielu drzwi nie przynosiło 
żadnego rezultatu, sytuacja do ostatniej chwili była 
dramatyczna. Mężem opatrznościowym okazał  się 
Leszek Tomaszewski, absolwent Pol. Gdańskiej i dy-
rektor firmy CREON – decyzja zapadła w trzy minuty 
i wystawa stała się faktem.  W ciągu swojego życia 
Stefan Figlarowicz zrealizował sporo przedsięwzięć, 
które wymagały wsparcia finansowego - z właści-
wym sobie talentem i uporem te środki zazwyczaj 
pozyskiwał.

Fotografia była pasją Stefana, Jego misją i reli-
gią. Dzięki Jego osobowości każdy temat, którego 
dotknął, stawał się niezwykły. Reprezentował nie-
przeciętne bogactwo intelektualne samemu żyjąc 
w sposób bardzo ascetyczny. Był tytanem rzetelnej 
pracy o trudnym do ogarnięcia dorobku. I takim 
Go zapamiętajmy…

ERAZM W. FELCYN

( grudzień 2015)

Instalowanie dzwonów na wieżę Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, 1970

Tatry, Zawrat, architekt Jerzy Kowarski, z którym Stefan 
Figlarowicz wyruszył w pierwszą poważną wyprawę w góry i 
zaczął je fotografować,1972
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Marian Lech Bednarek    

Napisać coś o życiu w kształcie konia. Nie o ży-
cie jednak konia chodzi , tylko o napisanie w 

kształcie konia. To samo w sobie powinno mi już 
właściwie wystarczyć,  nawet gdybym nic nie napi-
sał,  sam kształt i samo chcenie, sam pomysł. Korci 
mnie jednak to rozwinąć, choćby o jedno kopyto, 
albo ogon.

Tyle razy pisałem coś, ale zawsze w kształcie psa,  
zająca, kaczki, kury, węża, żaby, może i glizdy, pa-
dalca. Ach, w jakich to ja kształtach nie pisałem? 
Ale, Boże, tak chciałbym napisać coś w kształcie 
konia. Żeby to było silne i zarazem „niesilne” jakieś, 
takie tylko a la końskie, jakby trawiaste trochę, sia-
nowate, słabe i giętkie, ale żeby jednak krył się w 
tym koń. 

Niech to będzie koń o wybuchach bombowych, 
nie tylko tych terrorystycznych w ostatnim czasie, 
lecz także tych które się z nimi splotły, wybuchach 
mikołajowych , bombach czerwonych jak ubranie 
Mikołaja, z pomponem białym na czapce jak ru-
chome oko figlarnego konia. 

      
Taki wybuch zmiótł mnie niemalże ze schodów 

pewnego domu kultury, gdy przeczytałem mikołajko-
wy program – grudzień 2015. W szary, ponury dzień, 
gdy jeszcze dymiły we mnie pogorzeliska niedaw-
nych mordów dżihadystów,  pośród tej krwawej jatki 
codzienności terrorystyczno-emigracyjnej, w mgłach 
podmiejskiego krajobrazu, skrywających raczej gębę 
zamachowca niż coś przyjaznego, nagle ktoś chce 
komuś coś podarować. I to na dużą skalę. To mnie 
jakoś obudziło z tego letargu medialnego piekła. 

W programie tym na kredowym papierze, a 
potem już  na jawie, jak się okazało, podjechała 
dorożka z Mikołajem pod same schody, ciągnięta 
przez psy przebrane za renifery. Za plecami Miko-
łaja, na siedzisku pełno paczek. Ale wkrótce całe 
to przedstawienie przenosi się na scenę teatralną 
owej instytucji. Mikołaj siedzi na środku sceny, wokół 
leżą psy i prezenty. Porządku oczywiście strzeże od-
picowana na całego, najpiękniejsza we wsi laska, 
czyli choinka. W kształcie konia powinno to bardziej 
wybuchnąć moim zdaniem, tyle świeżej energii świ-
druje oczkami po kątach i gdzie się da. Wybucha 
więc Mikołaj rozdający prezenty, wybucha publika 
dzieciarów i ich rodziców. Piosenki, wierszyki, ukryte 
łajania – kto był grzeczny a kto nie?, muzyczne prze-
rywniki. Amok słodkiego dzieciństwa czy normalna 
rzeczywistość? 

Dzieci przechodzą do groty solnej, gdzie wo-
luntariusze czytają im bajki. Potem przechodzą na 
mały basen, gdzie czekają je świąteczne animacje i 
wodne zabawy. Dupa wołowa w tym ukryta jest na 
pewno, bo nie do końca ten rwetes dziecko chce. 
Trochę za dużo tego, myślę,  trochę to na siłę. No, 
ale lepsze to niż odcinanie głów dzieciom. Dobra, 
czepiam się jak stary bajtel. Idźmy dalej. 

Po niebie lata lotnia udekorowana świecącymi 
reniferami. Zewsząd jakby nadlatują prezenty, z nieba 
i z ziemi. Na ulicach miasta małe orkiestry elfów w 
kolorowych strojach. Wszyscy ciągną na rynek, bo 
tam się będzie działo. Ja też tam ciągnę z moją 
córką, wnukiem i z moją połówką, nie lubiącą od 
dzieciństwa czapek. Białe anioły, wielkie, na tea-
tralnych szczudłach kroczą pośród uszczęśliwionej 
dzieciarni. Dorośli zadowoleni, wypchani tymi co-

dziennymi bombami  terrorystów, teraz przynajmniej 
mogą odetchnąć. Pogoda wietrzna, zimnawa, ale 
atmosfera ciepła. 

Na rynku miasta sceniczne występy miejscowych 
zespołów artystycznych. Ściemnia się. Wtem wszyscy 
głośno liczą do dziesięciu i pan prezydent miasta 
uroczyście odpala wielką choinę, która przemawia w 
miejscowej gwarze, że jak zwykle, tego, no, wszystko 
jest okej. Ale jakie to okej, dobrze wiemy. Konfe-
ransjer zaprasza na pokaz magii. Szum telebimów. 
Show magii unosi rozdygotany rynek w powietrze. 
Nikt nie chce sikać ze strachu, bo zimno. Trudno nie 
klaskać. Dzieci na barkach dorosłych podziwiają 
dwie połówki człowieka rozciętego piłą łańcuchową 
na pół. Jedna połówka kręci pedałami na rowerze 
w jednym rogu sceny, a druga  (sam tułów) w dru-
gim rogu, uśmiecha się, obie żyją osobnym życiem.  
Po wypowiedzianym  przez iluzjonistę „hokus pokus” 
połówki znowu łączą się w całość. I znów mamy 
człowieka witruwiańskiego , Homo ad circulum, a 
jakże Panie Leonardo da Vinci. I jak tu nie klaskać. 
Magia artystyczna to chyba jedyna dziedzina, nie-
zależna od polityki, bo jaka partia może jej pod-
skoczyć, by wniknąć w jej tajniki praw optyki i fizyki, 
by nią rządzić? 

Wnuk na moich barkach wciska mnie w ziemię. 
Uwolniła mnie córka. Pijemy grzane wino sprzeda-
wane na stoiskach. Inni wolą gorącą czekoladę, 
maluchy też. Mały, wgnieciony w ziemię i zmarznięty, 
cieszyłem się mimo wszystko. Wszystko dla dzieci w 
tym dniu. Może za dużo tego? Może. Nie wiem. Na 
pewno nie za mało. Mój wybuch w kształcie konia 
pomieścił w sobie wybuch czerwonego Mikołaja jak 
w jakimś  zamkniętym obrazku. Tak mi się wydaje. 
Pełno wybuchów. Napisać coś w kształcie konia 
nie jest łatwo, jak widać, bo niewiele z niego mi 
tu wierzgnęło do tej pory pod piórem. Może tylko 
trochę bobków na drodze by się znalazło.

Jeszcze przez kilka dni akcenty mikołajkowe wi-
rowały w powietrzu i rządziły mediami i okolicą, wy-
pełniały ją. Choć nieco dalej, za murami i rzekami, 
i za różnymi marketami nadal wybuchały bomby 
terrorystów, nadal trwały wojny o kształty. A dzieci, 
zamiast prezentów, dostawały kulkę w głowę, lub 
same strzelały do innych, bo tak im kazali tak zwani 
dorośli, z brodami.

Jaka powinna być tutaj puenta w kształcie ko-
nia? Czy to jakaś małostkowość z mojej strony?, 
bo wokół tyle nieszczęścia, a ja się zajmuję jakąś 
formą artystyczną. Czekać na przypływ sił witalnych? 
A może kopyto? Tak, kopyto to najlepsza puenta. 
Każdy potrzebuje kopyta w życiu. Może to efekciar-
stwo jednak? Ale, jak widać, niezależnie od tego 
jaką tu tematykę bym nie podjął, mnie najbardziej 
ujęła forma konia w tym całym potoku nieszczęść, 
aby w tym kształcie konia wyzwolić się jako pisarz 
i jako człowiek, aby się poprzez nią wyrazić w tej 
wiecznej wojnie o kształty. O tym zaznaczyłem już 
na początku. Może to się komuś nie podobać. To 
naturalne. Ale człowiek rozerwany na kawałki przez 
bombę nie podoba mi się jak cholera i już. To brak 
formy ewidentny, karygodny, wiadomo, z całym 
szacunkiem. Wolę ten mój kształt konia, który mnie 
tak poniósł, przynajmniej jest żywy.

MARIAN LECH BEDNAREK,    
grudzień 2015

W kształcie konia

Ryc. Joanna Michalska
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Powstała w 1988 roku w Toronto Fundacja Włady-
sława i Nelli Turzańskich przyznała po raz ostatni na-
grody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 
polskiej. Laureatami za lata 2013-2015 zostali: Beata 
Dorosz (Polska), Florian Śmieja (Kanada) i Aleksandra 
Ziółkowska-Boehm (USA).

BEATA DOROSZ – profesor nadzwyczajny w IBL 
PAN, historyk i dokumentalista, bibliograf i edytor, 
otrzymała tę cenioną w polskim środowisku arty-
styczno-intelektualnym w kraju i poza jej granicami 
nagrodę za całokształt dorobku naukowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem wydanego w 2013 roku 
tomu Nowojorski pasjans: Polski Instytut Naukowy w 
Ameryce. Jan Lechoń. Kazimierz Wierzyński. Studia 
o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969. 
Nagradzając tę pozycję Fundacja pragnęła – czy-
tamy w komunikacie – podkreślić jego szczegól-
ną rangę intelektualną, rzetelność i maksymalizm 
poznawczy, rozległość wykorzystanej przez autorkę 
dokumentacji archiwalnej i jej wnikliwą interpretację, 
w sposób istotny wzbogacające naszą wiedzę o 
fenomenie polskiej diaspory w wieku XX, jej osiąg-
nięciach literackich, kulturalnych i naukowych.   

FLORIAN ŚMIEJA – poeta, krytyk literacki, tłu-
macz, iberysta, wieloletni profesor na uniwersyte-
tach angielskich, kanadyjskich i polskich, autor kil-
kunastu tomów poezji został wyróżniony również za 
całokształt dorobku poetyckiego i przekładowego. 
Poezja Floriana Śmiei – głosi komunikat – stanowi 

OSTATNIE NAGRODY FUNDACJI TURZAŃSKICH

Michał Jagiełło (1941-2016) absolwent Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie. Debiutował w latach 1964-1974 „Taterni-
czek” „Wierchy”. Pisywał m.in. w Gazecie Krakowskiej, Kulturze, 
Literaturze, Polityce. Autor wielu artykułów w prasie, opracowań 
popularnonaukowych, prozaik i poeta.

Sylwester Gołąb – ur. w 1980r. w Kamiennej Górze. Ab-
solwent Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, autor książek dla 
dzieci, pedagog, animator kultury. Swoje wiersze publikował w 
polskich czasopismach literackich i kulturalnych „Czas Kultury”, 
„Literacje”, „TygiEl” „Nestor” itp.

Tadeusz Zawadowski – poeta, redaktor, krytyk literacki. Uho-
norowany Nagrodą Literacką imienia Klemensa Janickiego za 
całokształt twórczości literackiej. Wydał tomiki poetyckie  mię-
dzy innymi „Fotoplastikon”, „Witraże”, „Demony”, „Przedrośla” 
„Kiedyś” -  Nagroda literacka im. Ryszarda Milczewskiego.

Zuzanna Danowska – ur. w 1997r. w Białymstoku. Absol-
wentka VI LO, studentka I roku filologii angielskiej Uniwersytetu 
w Białymstoku. Wielokrotna stypendystka Prezydenta Miasta 
Białegostoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego w dzie-
dzinie twórczości artystycznej. Wiersze pochodzą z jej debiutu 
książkowego, tomiku „niesnaski”.

Dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, adiunkt w Instytucie 
Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, autorka szeregu 
artykułów dotyczących piśmiennictwa Podlasia, współredak-
torka książek: Alfabet Białegostoku, Szkice i materiały, Prasa 
na terenie województwa podlaskiego, Sokrat Janowicz – pisarz 
transgraniczny.

Anna Markowa (1932-2008) – autorka tomu poetyckiego 
„Ciemny lakier”, prozy „Długożywie”. Głosy to fragment większej 
opowieści o życiu, śmierci zachęcającej do życia. Głosy to 
wymowne milczenie autorki, która wie, że się nigdy do końca 
nie uda wypisać, wszystkiego powiedzieć.

Adam Buszek absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Zajmuje się redakcją i korektą, współ-
pracą dziennikarską i twórczością literacką. Teksty publikował 
w prasie: „Teatraliach”, „Zalewie Kultury”, „Metaforze”, „sZAFIE”. 
Jest laureatem ogólnopolskich konkursów literackich.

Erazm Wojciech Felcyn Fotoreporter, redaktor Ilustrowanego 
Magazynu Studentów Politechniki Gdańskiej „Kronika Studen-
cka”. Zadebiutował w 1965r. w następnych latach wziął udział 
w wielu wystawach zdobywając szereg medali i wyróżnień. 
Zrealizował unikatowe kolekcje portretów ludzi związanych z 
Politechniką Gdańską. Jest autorem szeregu wystaw m. innymi 
„Inwazja-subiektywny portret śmierci” oraz „Rosarium”. 

Autorzy goszczący 
po raz pierwszy
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sugestywny artystycznie wyraz głębokiej refleksji o 
podstawowych dla każdego człowieka wartościach: 
sensie życia, przywiązaniu do tradycji określającej 
naszą tożsamość, mądrości pozwalającej rozumieć 
niepowtarzalne piękno ludzkiej egzystencji. 

Także ALEKSANDRZE ZIÓŁKOWSKIEJ-BOEHM – re-
porterce, eseistce, w latach 1972-1974 asystentce i 
współpracowniczce Melchiora Wańkowicza, redak-
torce i edytorce jego dzieł oraz wielu poświęconych 
mu prac, autorce ponad trzydziestu książek w języku 
polskim i angielskim nagroda przyznana została za 
całokształt twórczości. Fundacja w swym komunika-
cie podkreśla, że dorobek pisarki – ukazując ważne 
epizody z życia Melchiora Wańkowicza – od pew-
nego momentu z każdą nową pozycją portretuje 
skomplikowane i często dramatyczne losy polskiej 
diaspory.

Zamykając swą działalność Fundacja, zgodnie 
z wcześniej wyrażoną wolą jej założycielki, Nelli Tu-
rzańskiej-Szymborskiej,  przekazała swoje zasoby na 
utworzenie funduszu stypendialnego dla doktoran-
tów polonistyki na Uniwersytecie w Toronto. . Fundusz 
ten powstał jako Wladyslaw and Nelli Turzanski Fo-
undation Scholarship in Polish Studies at the Univers-
ity of Toronto. Tym samym, głosi komunikat, dzieło 
Fundacji, której celem było wspieranie i promowanie 
polskiej kultury na obczyźnie, choć w innej postaci, 
będzie kontynuowane. 

(EZ)

Ryc. Joanna Michalska
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Joanna Michalska – rocznik ‘99. Kształci się w za-
wodzie grafika w kaliskim ZSTE. Rysuje właściwie od 
zawsze. Dotychczas największymi jej osiągnięciami były 
mini wystawa na V Ogólnopolskim Festiwalu Poetyckim 
im. W. Karczewskiej w Kaliszu oraz publikacja prac w 
internetowej gazecie „Salon Literacki”. Od 2016 roku 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Promocji Sztuki Łyż-
ka Mleka z siedzibą w Kaliszu jako ilustratorka jego 
publikacji.

W numerze szkicuje Joanna Michalska
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Dla ludzi kultury odznaczenia i medale nie są może 
sprawą najważniejszą, niemniej jednak miło wiedzieć, 

że władza państwowa jakoś tam jednak trochę uwagi 
kulturze poświęca. A że najwyższym odznaczeniem tego 
typu w Polsce jest medal Gloria Artis, przeto ucieszyła mnie 
wiadomość o tym, że przyznano je Bronisławowi Wildste-
inowi, laureatowi nagrody im. Kościelskich, prozaikowi i 
publicyście dość wszechstronnemu, któremu niniejszym 
gratuluję. Jego najbardziej popularnym dziełem jest Lista 
Wildsteina stanowiąca wykaz – jak zwykle, niepełny i czę-
sto wadliwy – osób zanotowanych w „teczkach” IPN. Dla 
mnie jest Bronek jak na razie – bo przecież jeszcze wiele 
przed nim – nieocenionym wprost, rewelacyjnym redak-
torem wydawanego w latach 80. w Paryżu miesięcznika  
Kontakt, którego dział kulturalny dziś mógłby być ozdobą 
każdego z obecnie ukazujących się periodyków. Dlatego 
też – bez względu na ocenę jego utworów prozatorskich 
– uznać należy uhonorowanie Wildsteina złotym medalem 
Gloria Artis za gest ze strony nowych  władz kraju ważny 
i godny. Nie dziwię się też, że odznaczony wyróżnienie 
przyjął – po prostu mu się należało i w dodatku winno 
być mu przyznane już dawno. Tyle, że młyny demokra-
tycznych władz Polski „w tym temacie” mielą niezwykle 
powoli – z punktu widzenia krótkotrwałości ludzkiego życia 
z pewnością zbyt wolno.

Z tym większą uwagą przeczytałem w tygodniku  wSie-
ci  (nr 8/2016), z którym pisarz jest związany, jego artykuł 
zatytułowany „Kto dzieli Polaków”. Zastanawiając się nad 
tym, kto doprowadza do podziału obywateli naszego 
kraju, wskazuje Bronisław Wildstein „dominujące ośrod-
ki opiniotwórcze” oraz „autorytety”. Pisze: „Demokracja 
miała polegać na tym, że Polacy powinni wybierać tych, 
których wskazały im autorytety namaszczone przez ośrodki 
opiniotwórcze III RP. Kiedy się okazało, że nie zawsze chcą 
się podporządkować ich wyrokom, wybory uznawano 
za antydemokratyczne”. I tu muszę wywód Wildsteina 
na moment przerwać, gdyż jako żywo na razie nigdzie 
nie usłyszałem ani nie przeczytałem, nawet w owych 
inkryminowanych „ośrodkach”, by uznano wynik wybo-
rów prezydenckich i parlamentarnych w roku 2015 za 
„antydemokratyczne” i byłbym bardzo zainteresowany 
informacją słowa Wildsteina potwierdzającą: kto i kiedy 
coś takiego powiedział? A jeśli nikt nigdzie, to dlaczego 
Wildstein wkłada to ludziom w usta? I po co to czyni? I 
czy to ładnie tak?

Zawieszam te pytania w oczekiwaniu na odpowiedź i 
kontynuuję wywód autora: „Kampania przeciw władzom 
demonstruje tę postawę w całej rozciągłości. Charakte-
rystycznym jej przejawem jest ostatnio odmowa przyjęcia 
orderu Gloria Artis przez piątkę nominowanych do niego 
ludzi kultury. (…) Odrzucenie Gloria Artis jest próbą upartyj-
nienia sfery kultury, która z zasady powinna się sytuować 
ponad doraźną walką polityczną. Jest sprowadzeniem jej 
do pola bitewnego, na którym zmagają się „nasi” i „nie 
nasi” i zaprzeczeniem idei dobra wspólnego. Bez takiego 
kulturowego fundamentu przestaje istnieć wspólnota. Nie 
twierdzę, że osoby, które odmówiły przyjęcia Gloria Artis, 
przeprowadziły tego typu rozumowanie. Przypuszczam, 
że większości z nich jest obca głębsza refleksja, którą 
zastępują grupowymi odruchami, czyli stadnym konformi-
zmem. Mogą prezentować nawet swoistą „dobrą wolę”, 
ale animowani przez propagandę środowiska zachowują 
się tak, jak ono tego wymaga. A ich zachowanie jest 
jednoznaczne”.

No i masz: nie wiem już czy Wildstein kpi, czy o drogę 
pyta. Czy wreszcie rżnie głupa. Od kiedy to sfera kultury 
wolna jest od uczestnictwa w doraźnej walce politycznej? 
Było tak może w II RP, gdy wyraźny był rozdźwięk między  
Wiadomościami Literackimi  i  Prosto z Mostu ? Było tak 
może w stanie wojennym? Nie brał w tym przypadkiem 
udziału Bronisław Wildstein poddany „propagandzie śro-
dowiska”? Przyjąłby może w latach 70. od władz blaszkę 
zatytułowaną Budowniczy Polski Ludowej – gdyby oczywi-
ście przypadkiem mu ją przyznano? Wolne żarty. I warto 
tu podkreślić, że, o ile mi wiadomo, nikt z wezwanych 
do odznaczenia nie uważa, by wybory w Polsce były 
„antydemokratyczne”. Może natomiast uważać, że an-
tydemokratyczna jest nowo wybrana władza – póki co, 
wolność myśli nie została podważona żadną ustawą sej-
mowej większości, choć można domniemywać, że prace 
nad nią mogą już trwać. Wolność słowa już w pewnej 
mierze została nadgryziona przez z pozoru słuszne prawo 
nakazujące karać za naruszenie godności Polski i Polaków. 
O ile wiem, Amerykanie mogą sobie tą godność u siebie 
naruszać do woli. U nas natomiast prokuratura przesłuchu-
je Bronisława Maja i parę innych osób w sprawie wysta-

wienia przez nie w Krakowie 
spektaklu satyrycznego op-
artego na  Monachomachii 
biskupa Krasickiego i Konra-
dzie Wallenrodzie  Mickiewi-
cza Adama.. Do żadnych 
wyroków pewnie nie dojdzie, 
ale klimacik nieco się jakby 
nadpsuwał.

Tymczasem w bratnim ty-
godniku  Do Rzeczy  folguje swym uczuciom Marcin Wolski, 
który w felietonie „Salon ogłupionych” podnosi ten sam 
problem: „Niebywałe! Można było przyjmować honory, 
talony, nagrody itp. od Motyków, Kruczków, Wrońskich, 
Tejchmów i jeszcze innych rozmaitych półanalfabetów, nie 
mierził PZPR-owski aparatczyk jako „prezydent wszystkich 
Polaków”. (…) A tu nagle jaka niebywała odwaga! I to 
wobec rasowego inteligenta, profesora, kiedyś związanego 
z Unią Wolności”. Chodzi oczywiście o pana wicepremiera 
i zarazem ministra kultury Piotra Glińskiego, z którego rąk 
(o ile wiem, nie on się na uroczystość osobiście pofaty-
gować raczył) przyjmowano Gloria Artis. I kto to pisze? 
Nie miejsce tu, by badać stosunek autora do PZPR (bo, 
rzecz jasna, działalność w jaczejce radiowej była pokazem 
wallenrodyzmu Wolskiego), ani tym bardziej sprawdzania 
czy, a jeśli tak to jakie honory, nagrody czy talony od 
swych dawnych towarzyszy pozwalał sobie oferować – nie 
moje szuflady, nie moja szafa. Warto wszakże zwrócić 
uwagę na dalszy fragmencik cytowanego tu tekstu, w 
którym pyta o postawy koleżanek i kolegów nie mających 
chęci zaszczytów przyjmować: „I co zrobią biedacy, jeśli 
umiłowane przez nich wolność i demokracja znalazłyby 
się w prawdziwych opałach? Jakich użyliby słów, jakich 
gestów? Chyba, że doskonale wiedzą, że to pic, żadnych 
zagrożeń nie ma i nie będzie, a to, co robią, to jedynie 
zabawa we własnym gronie, epatowanie złymi emocjami, 
nakręcanie się własnym nieprzejednaniem i strach przed 
nową Polską, która otworzy się szerzej na nowe elity”.

Nowe elity! Poczytajcie prasę z lat 40. i poczytajcie 
o tych, co to odczuwają „strach przed nową Polską” 
i o konieczności wymiany elit. W peerelii do „wymiany 
elit” podchodzono wielokrotnie, szczególnie brutalnie w 
okolicach roku 1968, kiedy to kandydaci do nich wstę-
powali w szeregi PZPR, a ostatnio tuż po wprowadzeniu 
stanu wojennego, gdy ową „wymianę elit”  postulował 
Mieczysław F. Rakowski. Nie wiedzieć dlaczego, ale do 
takich postulatów zawsze odnosiłem się nieufnie. W moim 
mniemaniu gdy chodzi o elity – zwłaszcza intelektualne, 
bo z politycznymi bywa różnie – warto kultywować ich 
ciągłość. Przecież – och paradoksie! - rówieśny mi a tak 
przez Wolskiego ceniony „rasowy inteligent, profesor” Piotr 
Gliński nie gdzie indziej studiował i zdobywał naukowe 
kwalifikacje, jak właśnie w Polsce określanej mianem „lu-
dowej” - tu miał nauczycieli i co: teraz ma się od nich 
odcinać?

Oba przywoływane tu teksty, choć pozornie błahe, 
zdają się wskazywać na dążenia autorów do jakiegoś 
– wreszcie!, wreszcie! - przewartościowania reguł życia 
kulturalnego w taki sposób, by można było utworzyć jakiś 
nowy „nurt główny” pozwalający zmarginalizować nie 
tylko tych wszystkich Wajdów i Konwickich, ale każdego, 
kto potrafi zademonstrować swoją niezgodę na „dobrą 
zmianę”, która wszak ma przede wszystkim doprowadzić 
do podmiany i wymiany. Cóż – poczekajmy na nowe 
teksty Wildsteina i Wolskiego, w których będą umieli wy-
tłumaczyć, dlaczego próba oskarżenia Bronisława Maja 
i innych artystów jest raczej wyrazem głupoty niż troski o 
„dobre imię Polaków”, więcej – jest tego dobrego imienia 
wystawianiem na szwank. Bo zapewne wolność i demo-
kracja nie znalazły się, póki co, w prawdziwych opałach 
– nic wielkiego się nie dzieje: po prostu istnieją różne, jedne 
mniej, inne bardziej ogłupiałe salony, do innych należą 
Wolski i Wildstein, do innych z kolei ci, którzy lubią pożar-
tować z Polski i Polaków (w konsekwencji także z samych 
siebie), a wreszcie są tacy, których salonowość raczej nie 
pociąga i nie kierują się w swych działaniach innymi wzglę-
dami niż własna, osobista ocena rzeczywistości. Racji jest 
zawsze wiele i póki za demonstrowanie własnych nie idzie 
się na szafot, wszystko gra. Jakość elit nie zależy przecież 
– przynajmniej nie powinna być z tego punktu oceniana 
– od dokonywanych wyborów politycznych, lecz od ich 
profesjonalizmu. I tu, na koniec, ku przestrodze, jedna z 
„nieuczesanych myśli” Stanisława Jerzego Leca: „W jakimś 
narodzie nie widać warstwy inteligencji? Ta przecież nigdy 
nie jest na wierzchu”.

LESZEK SZARUGA

Leszek Szaruga

WYPRASOWAANIIE (18)
POD-LECE

Kto nie umie śmiać się z siebie, nie powinien śmiać 
się z innych.

*
Kto pyta, nie błądzi. Ale bywa zgubiony.

*
Nawet drogi bez wyjścia prowadzą do Rzymu.

*
Bywają też szczere kłamstwa.

*
Dogmaty wiary to wyrok na Boga.

*
Dzwony wielu kościołów brzmią fałszywie. 

*
Na początku było Słowo. I było wieloznaczne.

*
Czasem by dojść do celu, trzeba umieć błądzić.

*
Dopiero gdy brak dowcipów robi się naprawdę 
niewesoło.

*
Don Kichot zaatakowany przez wiatraki...

*
A jeśli definicja prawdy to kłamstwo?

 *
Gdy noc zapada, pora się budzić!

*
Dwukierunkowa droga donikąd?

*
Człowiek nie zegar, by wiecznie przytakiwać.

*
A może system oświaty kształci nas na uczniów 
Czarnoksiężnika?

*
Niewierzącym w piekło wielu chrześcijan 
gotowych jest je zademonstrować.

*
Tylko niepewni swej tożsamości chcą ją nieustannie 
utwierdzać.

*
Bywa, że twórcy praw to ludzie bez zasad.

*
W chwilach słabości władcy dają pokaz siły.

*
Gdy władza leży na ulicy, zazwyczaj podnoszą ją 
ludzie z rynsztoka.

*
Istnieją tajne państwa policyjne.                                                       

*
Fanatyk równości – Prokrust.

*
Prawdziwy poeta używa słów, których nie ma w 
żadnym słowniku.

*
Przeszedł do historii. I przepadł w niej bez wieści.

*
Raj? Plantacja zakazanych owoców.

*
Biografia tego polityka winna trafić do antologii 
satyry.

*
Koniec świata? Są tacy, dla których nastąpi 12 
lutego 2026 roku.             

*
Czcijmy oprawców. To oni tworzą męczenników.

*
Zadekretowane bezprawie.

*
Gdy chcesz dojść do głosu, patrz pod nogi.             

Leszek Szaruga

Nic wielkiego się nie dzieje, 
po prostu istnieją różne 
(…) ogłupiałe salony”


