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Anna Kokot-Nowak 
 

Pisanie królikiem  

z kapelusza 
 
W taki sposób pracuję – mam na pulpi-

cie kilka pomysłów „in statu nascendi”, którymi się 
zajmuję równocześnie, pozwalając im rosnąć, 
pęcznieć. Potem zwykle jakiś czynnik, niespodzie-
wane zdarzenie albo doświadczenie sprawia, że 
jednemu z nich zaczynam poświęcać więcej uwagi        

i pracy niż innym – Olga Tokarczuk w książce „Czu-
ły narrator” odsłania ostrożnie przed czytelnikami 
sekrety swojego pisarstwa. Radzi także, by osoby 
zajmujące się pisaniem, próbowały odszukać                   
w sobie specjalną przestrzeń, gdzie przetransportu-
ją sezam z mitami. Największa trudność polega 
jednak na przeniesieniu mitów z owego sezamu na 
kartki papieru. Proces ich teleportacji jest niezwy-
kle skomplikowany: Obrazy rozpadają się, kruszeją 
i rozsypują w dłoniach. Żeby je wynieść z sezamu, 
należałoby znaleźć specjalny sposób transportu 
albo konwersji. Niekiedy się to udaje – wieloznacz-
ne, skomplikowane i wielopoziomowe obrazy lądują 
w nas, po tej stronie, jako motywy mitologiczne, 
narracje, bajki, dziwne przysłowia, jakieś symbole 
– logo tamtej strony.  

Noblistka przygląda się przez lupę uwagi 
swojemu pisarstwu, ale także innym twórcom. 
Uważnie bada wzrokiem biurka artystów słowa        
i zdumiewa ją ich zwyczajność: proste blaty, kli-
niczny porządek lub twórczy bałagan. Nic na nich - 
ani wokół nich nie zapowiada, że wkrótce wydarzą 
się tam rzeczy niezwykłe, zmaterializują się oto 
światy nierealne. Przecież wystarczy poruszenie 
kursorem myszki na ekranie komputera, parę klik-
nięć klawiszami i już (…) niczym hologramy zaczy-
nają się wyświetlać jakieś odległe światy, które 
przeniesione potem na papier stają się uczestnika-
mi życia psychicznego innych ludzi. Autor zaczyna 
snuć swoją nitkę opowieści, pracują komputerowe 
krosna, tkana jest delikatna materia jakiejś historii. 
Twórca musi być uważny, by nie zerwać nici, nie 
poplątać jej wątków, nie wprowadzić niepasujących 
do całości tonacji. Opowieść jest więc porządkowa-
niem w czasie nieskończonej ilości informacji, usta-
laniem ich związków z przeszłością, teraźniejszo-
ścią i przyszłością, odkrywaniem ich powtarzalności 
i układaniem ich w kategoriach przyczyny i skutku. 
Biorą w tej pracy udział i rozum, i emocje – prze-
konuje Tokarczuk. W każdą opowieść, nawet reali-
styczną, wplecione są drobiny irracjonalności (intu-
icje, obsesje, szaleństwo i fantazja): Język zaś jest 
nożem i widelcem, przy których użyciu z gracją 
konsumujemy tę rzeczywistość.  

 
 

Oto autorka tworzy fikcję, ale nie jest to 
coś wyssanego z palca nicości: Kiedy piszę, muszę 
wszystko czuć wewnątrz siebie samej. Muszę prze-
puścić przez siebie wszystkie istoty i przedmioty 
obecne w książce, wszystko, co ludzkie i pozaludz-
kie, żyjące i nieobdarzone życiem. (…) Do tego 
właśnie służy mi czułość – czułość jest bowiem 
sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc nie-
ustannego odnajdywania podobieństw. (…) Litera-
tura jest właśnie zbudowana na czułości wobec 
każdego odmiennego od nas bytu. To podstawowy 
psychologiczny mechanizm opowieści. Dzięki temu 
cudownemu narzędziu, najbardziej wyrafinowane-
mu sposobowi ludzkiej komunikacji, nasze do-
świadczenie podróżuje poprzez czas i trafia do 
tych, którzy się jeszcze nie urodzili, a którzy kiedyś 
sięgną po to, co napisaliśmy, co opowiedzieliśmy                        
o nas samych i o naszym świecie.  

Czasami twórca zdań i akapitów musi 
maczugą wysiłku oraz oślego uporu przebijać się 
przez dżunglę zdań w swojej głowie, by napisać 
kolejne strony książki. Bywa jednak i tak, że tkwią 
w jego umyśle przez lata gotowe postacie, które 
pod jego palcami ożywają – (…) czekają na właści-
wy moment, żeby się ujawnić, wyskoczyć z pudełka 
całe ze swoją fizycznością i psychicznością, ze 
swoim literackim życiem.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisząc, Olga Tokarczuk stara się choć 
przez chwilę przyjmować perspektywę panoptykal-
ną – obserwując świat i efekty swojej pracy z góry. 
Odnajduje przy tym elementy wiążące ze sobą 
wszystkich ludzi w sposób uniwersalny, bez wzglę-
du na to, w jakiej części świata i w jakiej epoce 
żyją. Ostatecznie jednak po zakończeniu tekstu – 
finalnie go podpisuje i odtąd utwór zaczyna żyć 
swoim życiem, separuje się od niej, wyrywa na 
wolność. Jest niczym nieposłuszny, krnąbrny nasto-
latek – i tak jak on potrafi silnie ranić.    

Każdy, kto odkryje w sobie tyle odwagi, 
by zająć się pisaniem, powinien jednak uważnie 
wczytać się w niezwykle szczere słowa autorki 
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„Czułego narratora”: (…) pisa-
nie jest piekłem, ciągłą torturą, 
gotowaniem się w smole. Mę-

czy, niszczy kręgosłupy, neurotyzuje, każe stawać 
w jakieś szranki, być nominowanym, aplikować, 
komentować, życzyć źle wrednemu recenzentowi,  
a w zdenerwowaniu po nieprzyjaznej recenzji gryźć 
palce. Ale pisanie jest też jednocześnie niebem – 
daje poczucie mocy, zmienia życie w ciągłe upra-
wianie hobby, pozwala obcować z mądrymi, intere-
sującymi sprawami i ludźmi, zmusza do myślenia i 
podchodzenia do różnych spraw            z nietypo-
wej strony, każe stawiać sobie ciągłe pytania o to, 
kim się jest, rozwija empatię                 i sprawia, 
że lepiej rozumiemy innych. No i uwalnia od ko-
nieczności porannego wstawania do pracy                   
i wypruwania sobie żył na cudzą korzyść.   

Rzemieślniczka czy artystka? – Olga To-
karczuk uważa się za rzemieślniczkę słowa, jej 
pracą jest snucie opowieści i oddawanie (…) ich 
gotowych pojedynczemu doświadczeniu czytelnika     
i wspólnym pokładom wyobraźni zbiorowej. To 
praca trudno definiowalna. W urzędach skarbowych 
ja i mnie podobni określani jesteśmy mianem arty-
sty i zawsze powstaje problem, jak skutecznie nas 
opodatkować. Tworzymy bowiem coś z niczego, 
wyciągamy jakieś niewidzialne nitki, z których 
tkamy latające dywany, sięgamy po króliki z kape-
lusza.  

Skoro pisanie to taka ciężka, niedefi-
niowalna praca, to może trzeba się ratować odżyw-

czymi koktajlami z weny twórczej? Nic z tego! Choć 
Olga Tokarczuk nie posuwa się do brutalnego 
stwierdzenia Mario Vargas Llosy, że natchnienie nie 
istnieje, to jednak uważa, że należy nazywać je 
raczej wglądem. I nie ma co liczyć na to, że wgląd 
napisze za autora całą książkę. To autor musi 
uważnie rozglądać się wokół siebie, by zauważyć 
wyłaniające się z nicości postacie literackie. Zda-
niem pisarski - to najbardziej tajemniczy moment 
całego procesu psychologicznego zwanego pisa-
niem. Chwila, gdy towarzyszy jej poczucie epifanii. 
Postacie nie są wymyślane, tylko właśnie wyłaniają 
się (…) z wypełnionej mgłą krainy, najpierw siłują 
się z brakiem formy, migotają, żeby potem pojawić 
się w całej krasie, już gotowe i wymagają tylko 
kosmetycznych zmian. Pozostają przy tym enigma-
tyczne, co znaczy, że nie są do końca poznawalne. 
Nigdy nie wiadomo, czym mogą zaskoczyć. Autorce 
wiele razy zdarzyło się, iż dziwiła się temu, co 
mówią, jakie podejmują decyzje: Wydawało mi się 
również wielokrotnie, że takie postaci mają sporo 
autonomii i nie są w pełni zależne ode mnie.         
W ogóle słowo „twórca” jakiejś postaci wydaje mi 
się sporym nadużyciem. Ja jestem tu raczej doula, 
która sprowadza postać na świat. Tokarczuk posłu-
guje się słowem „sprowadzać”, gdyż zakłada, że 
istnieje gdzieś przestrzeń, w której te postacie 
preegzystują, zanim pojawią się na kartach jej 
powieści. Chętnie przyjmuje za Sokratesem istnie-
nie Krainy Metaksy – świata pośredniego pomiędzy 
bogami i ludźmi, świata pomiędzy, który oddziela 
owe dwa poziomy bytowania, jak również je łączy. 
Twierdzi, że jednym z ważniejszych pejzaży owej 
Krainy Metaksy jest literatura, przede wszystkim 
zaś fikcja, którą to owa literatura tworzy przecież 
od tysięcy lat. Człowiek jest boleśnie rozciągnięty 
pomiędzy historią a fikcją literacką, nieustannie 
pozostaje w ambiwalentnym zawieszeniu między 
jedną a drugą.  

Niestety, wszyscy piszący powinni pa-
miętać, że współcześnie cała literatura i poszcze-

gólni twórcy poruszać się muszą w świecie komer-
cji, są traktowani jako produkt. Według Tokarczuk 
wielkie, lewiatanowe ciało literatury podzielono na 
gatunki, traktowane jak dziedziny w sporcie.          
Z kolei pisarze i pisarki uchodzą za wyspecjalizo-
wanych zawodników. Osoba pisarza staje się mar-
ką, logo: Nie wystarczy już, żeby pisarz dobrze 
pisał, musi też być Fajny, Cool, Szczególny, Kon-
trowersyjny, Kultowy – musi być jakiś. (…) Bardzo 
wam współczuję, młodzi pisarze. Trafiliście do 
świata, w którym będą czytać może jeszcze dwa, 
trzy pokolenia (…). To świat produktu i towaru, 
poza którymi nic w nim nie istnieje, świat, w któ-
rym książka stała się towarem takim samym jak 
pustaki czy skarpetki. Autor jest tylko dawcą po-
mysłu, designerem.  

Czy to jednak nie pocieszające, że nadal 
tyle osób jeszcze chce tworzyć owe… pustaki,         
a jeszcze więcej osób wciąż pragnie przeczytać 
nowe… skarpetki?  

 
 
 
 
 

Zbigniew Kresowaty   
 
Woda 
 
woda nosi pamięć wieczną 

połóż się spać nad wodą 
jak otoczak jej pamięć obejmie 
poniesie w zatokę może rzuci  
uwięzi cierpienie w piasku kłującym 
to tamtędy brzegiem biegł koń 
a więc Perseusz pokonał Meduzę 
biegł biały rumak znaną zatoką 

woda nosi do dziś Jego grzywę 

a ty młody bywasz jedynie  
w starej pamięci na brzegach 
 
w wodzie leży nóż 
nie podnoś go – to lustro zaklęte 
po nim pojawi się złoty talar i perła 

woda nosi pragnienie zmywa i topi  
fale muzyki symfonię ciężkiego dnia 
jęki fruwającej ryby i sen Johna Lennona 
zbiera pamięć w zawiniątko na brzegach 
czasem zmywa ślady morderstwa   
to jej ciężar właściwy otoczak  

Który od Myken w cieśninę się stoczył 
 
póki co w wodzie jesteś młody  
krążysz w starych mitach łowisz plusk  
woda przesłuchuje twarze bez masek 

odbicia twarzy krzywych i ócz błyski 
wielcy i malutcy zbrodniarze zmywają 

swoje winy i grzechy noszą kody na piersi  
nurty i zakazy na sercu ale nie udaje się 
jak w Guantanamo wodą zmyć 
niemożliwe  - wodą można uwolnić 
pamięć i obmyć obecne sny 
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Teresa Tomsia 
 
Chłodne strugi 

 

pamięci Lecha M. Jakóba 
 
W smugach deszczu nieruchome świerki.  

Świat 
nagle zatrzymany. Sierpień miał przynieść  

ukojenie, 
a tymczasem ciało wkładają do ziemi, proch 

sypie się w ciemną gęstwinę pomiędzy  
świece, 

wieńce, wersy na kartkach, portret  
trumienny. 

 
Tak odchodzi poeta, który ukochał mocną  

pointę: 

wiatr od morza, chłodne strugi. Dalecy  
przyjaciele, 

niedopełniona wina, niezapisana radość  
nowego, 

co miało nadejść, a stawało się tajemnicą, 
dnem oka, gdy pragnął dostąpić głębi. 

 
Liście obmyte kroplami wchłaniają wilgoć, 
rozmywają odbicie dawnych chwil, szelesty  
traw, po których stąpał, echa słów, których  
nikt nie jest w stanie rozpoznać, odczytać, 
powierzyć nieskończonemu. 
 

Poznań – Kołobrzeg, 20 sierpnia 2021 roku 
 
 
 

 

Teresa Tomsia 
 

*  *  * 
 

13 sierpnia 2021 roku wieczorem w szpita-
lu w Szczecinie zmarł nagle po operacji Lech Marek 
Jakób – poeta, satyryk, autor powieści i opowiadań 
dla dzieci, redaktor literackiego portalu „Latarnia 
Morska”. Urodził się w Białogardzie 15 grudnia 
1953 roku, lecz całe dorosłe życie związany był                    
z Kołobrzegiem. Wiadomość o śmierci przekazał 
telefonicznie dwa dni później jego brat Krzysztof. 
Na łamach „Recogito” wspominałam niedawno 
współpracę z pisarzem, z uznaniem przytaczając 
jego celne aforyzmy w eseju „Z szarego notatnika 
(9)”. Pytał w nich o poczucie godności człowieka                  
w okolicznościach wciąż zmieniających się i najczę-
ściej nieżyczliwych indywidualiście, jakim się czuł                  
i w istocie był. Trudno się pogodzić z tą smutną 
wiadomością. 

W wierszach z wyboru „Zielony pro-
mień” (Wydawnictwo AULA, 2003) Lech M. Jakób 
napisał o niepokojach poznawania sensu wybranej 
drogi, o wątpliwościach wobec podejmowanych 
decyzji, o próbach zrozumienia własnego miejsca        
w rzeczywistości koniecznej, a nie do końca poję-
tej: moja niewinność zabłądziła / wśród ścieżek 
dzieciństwa // ileż traw  / ileż butów zdeptałem /      
w poszukiwaniu drogi // a i powrotu nie ma // 

zostało zdziwienie // przynajmniej to (Zdziwienie). 
Poeta pragnął ukojenia i znajdował je w rozmowach 
z siostrą Ewą (s. Małgorzatą od Matki Bożej z Kar-
melu w Gnieźnie), która wspierała go w opiece nad 
ich ciężko chorymi rodzicami, odwiedzała w szpita-
lu. Leszek od kilku lat sam potrzebował lekarskiej 
pomocy, a od dawna szukał łączności z naturą – 
wypływał nocą na jezioro łodzią, by wtopić się       
w pejzaż z pierwszym drgnieniem poranka, zosta-
wiał na brzegu trudne sprawy, dręczące rozterki, 
niespełnione nadzieje. Był człowiekiem mocno 
odczuwającym to wszystko, co się wokół dzieje,          
a z czym nie umiał sobie poradzić i ogarnąć wszel-
kich obowiązków odciągających go od książek. 
Metafora stawała się dla niego ochroną przed na-
pierającą ciemnością, rozjaśniała "mroczną dolinę". 

Wiele było naszych spotkań, rozmów, li-
stów, wzajemnych odwiedzin, ale to niewiele wyja-
śnia, bo każdy jest samotny w drodze życia i po 
omacku rozpoznaje znaki, jakie los mu niesie, nie 
można nikogo naśladować. Gdyby nawet ktoś 
chciał to czynić, krocząc śladami mistrzów czy 
przyjaciół, musiałby się w końcu odnieść do kon-
kretów swojego czasu i miejsca, przywołać imiona      
i adresy, zapisać przesłania. Jedno jest pewne, nikt 
nie jest w stanie poznać siebie i drugiego do końca, 
zawsze pozostaje niewiadoma, zagadka, jaka może 
okazać się wieczną niespodzianką, gdy ktoś, o kim 
zapominamy, nagle objawia nam się w jasności 
istnienia, gdy odchodzi, gdy – tak jak kołobrzeski 
poeta Lech M. Jakób – zostawia nam w testamencie 
nie tylko podziw dla świata, w jakim żył, lecz nade 
wszystko pasję poznawania, był bowiem "zjada-
czem książek", najlepszym z czytelników i odkryw-
ców piękna natury, morskich pejzaży. 

Pisarz został pochowany w smugach desz-
czu na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu 20 
sierpnia 2021 roku, pożegnała go rodzina, przyja-
ciele, pisarze i czytelnicy. 
 

 

Lech M. Jakób 

 

15 grudnia 1953 – 13 sierpnia 2021 

 

 

 

Bogusława Latawiec 

 

25 grudnia 1939 – 1 listopada 2021 

 

 

 

Andrzej Górny 

 

7 listopada 1933 – 4 listopada 2021 
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Miron Białoszewski 
 

Namuzowywanie 
 
Muzo 
Natchniuzo 
tak 
ci 
końcówkuję 
z niepisaniowości 
natreść 
mi 
ości 
i 
uzo 
 
 

Dariusz Tomasz Lebioda 
 

OŚCI I UZO 
 

Poezję Mirona Białoszewskiego lokować 
należy w tym samym nurcie liryki polskiej, co do-
konania Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana               
i Ryszarda Milczewskiego-Bruna. Jego innowacyj-
ność językowa wpłynęła też znacząco na kształt 
wiersza Stanisława Grochowiaka, Edwarda Stachu-
ry, Andrzeja Babińskiego, Tymoteusza Karpowicza   
i Stanisława Swena Czachorowskiego. Urodził się  
w 1922 roku w Warszawie, a jego burzliwe dora-
stanie przypadło na czas okupacji niemieckiej. Na 
tajnych kompletach zdał maturę i zaczął studiować 
polonistykę, prowadzić konspiracyjny teatr, a po-
tem przeszedł piekło powstania warszawskiego, 
wydostając się ze Starego Miasta kanałami i trafia-
jąc do niewoli niemieckiej. Po wojnie włączył się    
w nurt życia kulturalnego, stając się ważną osobo-
wością pokolenia „Współczesności”. Po jego gło-

śnym, właściwym debiucie z 1955 roku w „Życiu 
Literackim” (wraz z Herbertem, Czyczem, Droz-
dowskim i Harasymowiczem), zaczęła rosnąć jego 
ranga jako poety i prozaika (Pamiętnik z powstania 
warszawskiego, Szumy, zlepy, ciągi), a także auto-
ra i aktora Teatru na Tarczyńskiej i Teatru Osobne-
go. Przez większość życia borykał się z problemami 
kardiologicznymi i zmarł po kolejnym zawale serca 
w 1983 roku, znajdując miejsce spoczynku na 
warszawskich Powązkach. Zalicza się go nie-
odmiennie do największych innowatorów języka 
polskiego, a jego neologiczne wiersze stają się 
często prawdziwym wyzwaniem dla translatorów    
i edytorów naszej poezji za granicą. Wnikając głę-
boko w materię języka, transponując formuły gra-
matyczne i semantyczne, osiągnął Białoszewski 
niezwykły efekt w postaci ekstraktu lirycznego, 
sięgającego często najgłębszych źródeł polszczy-
zny. To jakby odsłanianie kolejnych warstw języ-
kowych i przybliżanie rdzeni fonetycznych i morfo-
logicznych, a jednocześnie próba dookreślenia 
prymarnych cząstek znaczeniowych (fonemów        
i morfemów, tematów i końcówek, absurdalnej 
syntagmatyki i transformacyjnej neologii).    

W znanym powszechnie liryku pt. Namu-
zowywanie, który trafił nawet do podręczników 
szkolnych, mamy do czynienia z modelowym dzie-
łem Białoszewskiego i jego giętkością neologiczną, 

sondującą głęboko świadomość. Sam tytuł jest 
propozycją określenia stanu, w jakim znajduje się 
poeta podczas pisania wierszy i jakby stopniowego 
wprowadzania się w stan inkantacji – permanent-
nego namuzowywania. Mamy tutaj też do czynienia 
z apostrofą do muzy natchnienia, którą poeta okre-
śla jako Natchniuzę oraz z nawiązaniem do kultury 
greckiej, w której muzy były boginiami sztuki          
i nauki, a ośrodkami ich kultu były przede wszyst-
kim Delfy, Parnas i Helikon. Trudno wskazać, do 
której muzy odwołuje się Białoszewski, bo Grecy 
nie wyodrębnili muzy natchnienia, ale przecież 
prosili o przychylność Aojde – muzę śpiewu i po-
ezji, Nete, Mese i Hypate – muzy trzech antycznych 
muzycznych strun. Modlili się też do Kaliope – 
muzy poezji epickiej, Erato – muzy poezji miłosnej, 
przedstawianej z kitarą, Euterpe – muzy poezji 
lirycznej, grającej na flecie, Polihymnii – muzy 
poezji chóralnej. Zwykle boginki te pojawiały się    
w orszaku Apollina i tylko ich przychylność mogła 
spowodować, że autorzy wydobywali z nicości wie-
kopomne dzieła. Białoszewski zwraca się do opie-
kunki natchnienia, którą sam stworzył i wyodrębnił 
z kilku antycznych kreacji deistycznych. Obłaskawić 
można ją rymowaniem (końcówkowaniem), które 
królowało w poezji przez wieki i dopiero w naszych 
czasach zostało skutecznie zanegowane i zastąpio-
ne wierszem białym. Rymowanie poety powiązane 
zostało z „niepisaniowością”, czyli neologicznym 
określeniem braku natchnienia, niemożności pisa-
nia i metaforyzowania. Neologizm powstał ze zło-

żenia zaprzeczenia „nie” z rzeczownikiem rodzaju 
nijakiego „pisanie” oraz końcówki „-ością”.Razem 
nowy wyraz ma podkreślać bezradność poety                
i niemożność pisania bez wsparcia Natchniuzy. 
Prosi ją zatem o specjalną ingerencję i całkowicie 
zawierza niezwykłej mocy kreatywnej jej tchnienia. 

Muza natchnienia ma „natreścić”, czyli 
przydać treści tematom i końcówkom jego słów,     
a w szerszym kontekście – ma spowodować, by 
powstał sensowny, wartościowy wiersz, iskrzący się 
energiami pomiędzy poszczególnymi warstwami 
semantycznymi.  Także strona wizualna jest tutaj 
istotna, bo ości zawsze wiążą się z rybami, a więc 
przydawanie im treści interpretować można jako 
wypełnianie szkieletu pływającego organizmu cia-
łem. To wydobycie na światło dzienne zasady bio-
logicznej obowiązującej w naszym świecie – orga-
nizmy mają swoje kostne elementy konstrukcyjne, 
ale o ciele możemy mówić tylko wtedy, gdy zosta-
ną one obudowane organami anatomicznymi              
i skórą. W sensie metaforycznym słowa też mają 
swoje szkielety, które poeta musi wypełnić sensem. 
Oczekuje przy tym pomocy ze strony muzy na-
tchnienia, która dookreśli wszystko – „natreści ości 
i uzo”, czyli tematy i końcówki wyrazowe, metafory 
i oksymorony, zdania, równoważniki zdań i całe 
strofy. Zauważmy też tutaj korespondencję z wyra-
zami, które wcześniej się pojawiły: „–ości” to 
cząstka neologizmu „niepisaniowości”, a „–uzo” to 
końcówka nowatorskiego określenia muzy: „Na-
tchniuzo”. To takie puszczanie oczka do greckiej 
boginki i zarazem do czytelnika, który w mig zro-
zumie kod, zastosowany w tym wierszu, a oparty 
na „końcówkowaniu”, czyli dobieraniu rymów. Tak 
wyrazy z wersów 2 i 6 wchodzą w alianse muzycz-
ne z cząstkami z wersów 9 i 11, a początek liryka 
zostaje zamknięty klamrą i skonsolidowany z cało-
ścią. Widzimy wyraźnie, jak ważny dla Białoszew-
skiego był też element zabawowy, dający mu szan-
sę modyfikowania znaczeń wyrazowych i kształto-
wania języka w charakterystyczny dla niego spo-
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sób. Dla jednych interpretatorów będzie to odej-
ściem od kanonów poezji wysokiej, maksymali-
stycznej, dla innych – sięganiem do samego dna 
egzystencji i wydobywaniem na światło dzienne 
ukrytych mechanizmów języka. 
 
 

Mrożek o Miłoszu 
 

Miłosz, Gombrowicz – wywiedli się ze 
świata scalonego. Choć wydawało im się, Miłoszowi 
zwłaszcza, że z rozbitego. To może jest nieznośne 
(dla mnie u Miłosza). Kokietuje tym rozbiciem,      
a zwłaszcza tym, że go Duch dziejów napadł i na-
ruszył. Nic go nie naruszyło i tym lepiej dla niego. 
Ja należę do ofiar Ducha dziejów, on nie. Nie moja 
wina, nie jego zasługa. Tylko daty urodzenia. Miej-
sca urodzenia, okoliczności. Ja należę do gnoju, 
przez Ducha Dziejów jeszcze bardziej zgnojonego. 
On nigdy do gnoju nie należał. Przed wojną należał 
do panów, ja do Dziadów. To nie jest żadna dialek-
tyka, Pany i Dziady. Pany są pany, Dziady to Dzia-
dy i koniec. Ja zawsze miałem dziadowskie kłopoty, 
on pańskie. To nie jest ta sama Polska. Jego D.D. 
uszczknął duchowo, mnie i tylu innych Dziadów 
oszukał nie duchowo tylko, ale i fizycznie. Jemu 
obiecywał jakieś tam fanaberie duchowe, nam – 
Dziadom, że Panami zostaniemy. On dostał tylko   
w Dupę Duchową, my po prostu w Dupę. 

 

Sławomir Mrożek, Dziennik 1980–1989, t. 3, Wy-
dawnictwo Literackie, Kraków 2013. 
Zaskakujące słowa, ale czy prawdziwe? Wszelkie 
generalizacje w przypadku pisarzy skazane są na 
niepowodzenie. To ludzie, ale też wdzięczące się 
panienki. Mrożek nie mniej wdzięczył się od Miło-
sza… I to jego kepi jako znak firmowy, rodzaj styli-
zacji, czy skrajny infantylizm? Na pewno jakaś 
oryginalność… 
 

Helphine 
 

Przebudzenie w środku nocy, około godzi-
ny czwartej… Niegdyś w takich przypadkach sięgało 
się po książkę, oglądało się jakiś film w telewizji.              
A teraz jest tylko jeden kierunek po podniesieniu 
się z łóżka – podejście do komputera i wejście do 
sieci internetowej. Sprawdzenie e-maili, bo wiele   
z nim przychodzi do mnie w nocy, szczególnie       
z Chin i USA, a potem przeglądanie stron, zapo-

znawanie się z nowymi postami w mediach spo-
łecznościowych. W Internecie widać, że świat nigdy 
nie zasypia i tyle wciąż się wydarza, tyle w nim 
zaskakuje  i oszałamia i nie zwalnia licznik narodzin 
i zgonów. Czasem podczas takiej nocnej warty 
docierają do mnie informacje dobre i krzepiące, ale 
niestety za każdym razem przeważają złe. Teraz 
też taka pojawiła się nagle – młoda, piękna dziew-
czyna o imieniu Helphine, którą poznałem w Kenii 
w 2018 roku, zginęła w wypadku samochodowym. 
Była tak subtelna i żywotna, uczestniczyła w wyda-
rzeniach festiwalu literackiego w Nairobi i opowia-
dała o swoim małym synku, który teraz pozostał 
bez mamy. Śledziłem jej działania na Facebooku     
i czasem zaznaczałem, że coś mnie poruszyło, coś 
zastanowiło lub dotknęło. Teraz paskudna wiado-
mość przygnębiła mnie ogromnie i nie pozostało nic 
innego, jak tylko wrócić do łóżka i dospać kolejne 

godziny do rana. Zdruzgotany      
i zszokowany, zasnąłem natych-
miast… 
 
 

Dwie głębie   (fragment) 

 
Dzieła Williama Szekspira od ponad czte-

rystu lat zachwycają wielowarstwową konstrukcją, 
w której największą rolę odgrywa żywa akcja, 
sploty autonomicznych wątków, niezwykła głębia 
psychologiczna pojawiających się postaci, a także 
plastyczność przestrzeni, w której operują. Osobną 
kwestią jest też fantastyka tego autora, która się-
gnęła wyżyn artyzmu dramaturgicznego w kilkuna-
stu tragediach, kronikach i komediach i w później-
szych wiekach zapładniała wyobraźnię takich auto-
rów jak J. R. R. Tolkien, Lewis Carroll czy Edward 
Lear. Nigdy wszakże ów twórca nie przekroczył 
granicy prawdopodobieństwa, kreując postaci fik-
cyjne, ale też prawdziwe, mające jakieś odniesienia 
do żyjących osób, łatwo rozpoznawalnych w cza-
sach elżbietańskich, a potem będące przedmiotem 
dociekań licznych szekspirologów. Badacze wska-
zywali też najważniejsze powinowactwa literackie 
Szekspira i w przypadku zajmującego nas tu-
taj „Snu nocy letniej” pomysłów genealogicznych 
było sporo. Po uważnej weryfikacji warto powtórzyć 
za Stanisławem Helsztyńskim, ze źródłem niektó-
rych wątków był „Żywot Tezeusza” Plutarcha, tłu-
maczony na język angielski przez Thomasa Northa 
w roku 1579 oraz „The Knight’s Tale” z „Opowieści 
kanterberyjskich” Geoffreya Chaucera. Z kolei 
epizod o Pyramie i Tysbe zaczerpnięty został         
z „Przemian” Owidiusza, które Szekspir czytał        
w angielskim tłumaczeniu Arthura Goldinga. Jakie-
kolwiek by jednak nie wskazywać koneksje charak-
terologiczne i tekstowe, nie ulega wątpliwości, że 
postaci elżbietańskiego dramaturga zyskują walor 
integralności i stają się nowymi kreacjami literac-
kimi, jakże silnie oddziałującymi na wyobraźnię 
odbiorców w kolejnych wiekach. Praktycznie                      
w każdej językowej przestrzeni literackiej powsta-
wały dzieła, które były kryptocytatami szekspirow-
skiego mitotwórstwa i fantastyki, lub polemizowały 
z nimi. 

Na polskim gruncie najwyraźniej zamani-
festował to Juliusz Słowacki, gdy wprowadził do 
swojego podaniowego dramatu pt. Balladyna mor-
derczą heroinę o profilu mentalnym Lady Makbet,                    
a zarazem kilka postaci fantastycznych, których 
rodowód jest bezsprzecznie szekspirowski. Sen 
nocy letniej, rozgrywa się w dwóch przestrzeniach 

wyobraźniowych – w czasach antycznych (Ateny                
i las nieopodal stolicy) i w rewirach fantasmago-
rycznych, przypominających malowniczy sen                    
w chwili przesilenia letniego, czyli podczas nocy 
świętojańskiej. Szekspir opowiedział tutaj historie 
miłosne trzech par Hermii i Lysandra, Demetriusza 
i Heleny, a także króla elfów Oberona i królowej 
leśnych stworów – Tytanii. Choć skomplikowanie 
wątków jest tutaj ogromne, a kochankowie pozo-
stają we wzajemnych, wymiennych zależnościach, 
to wszystko łagodzą wątki fantastyczne i poetyka 
snu.  

Teksty D.T.Lebiody pochodzą z jego bloga „Dzien-
nik ornitologa”.   https://lebioda.wordpress.com 
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Marek Słomiak 
 
z czasu w czas 
 
przyszedł Witek 
krótko przed świtem 

rozpoczął swój rytualny 
wiersz chodząc po pokoju 
uśmiechał się jak zwykle 
- niezwykle poważnie słowo 
ostatnie wypowiedział obudził 
mnie 

szmer czasu przetańczył  

po sprzętach jakby Beethovena 
wstępem do symfonii 

jakby źródlanym 
poszumem lekkiej kawalerii zdania 
niezwykle przyjaznego z szczęśliwości 
przestrzeni  

otwarte oczy przesunęły 
przymuskały ciało kobiety z błękitów 
Witek niezwykle poważnie i wyraźnie 
patrząc w oczy powiedział – kochaj ją - 
 
 
 
 
 
 
 

Piotr Bagiński 
 
Dojrzewanie 

 
W końcu wiosna wydaje się być banalną 
jak wiersze nowych poetów, 

 
kobieta jest jak Wenus z Milo, 
a wódka ma smak kurzu. 
W końcu pojmujesz –  
ta ciasna przestrzeń to miejsce na ciebie 
– twój dom. 
Jego ściany z cienkiego papieru. 

Jego ściany z grubego szkła. 
I tylko czasem zacieki ptaków  
na krawędziach światła 
i tylko czasem snu biały atrament 
budzi twój niepokój. 
Wtedy widzisz jasno 
wysokie trawy, 

rzekę u wędki, 
bielone sady nad miasteczkiem. 
Wtedy słyszysz wyraźnie: 
drżenie słów i szum 
krwotokiem upływania czasu. 
 
 
 
 
 

 

Aleksander Talarkiewicz 
 

Les Champeaux 
 
Na Les Champeaux w Montmorency - 
listopadowy dzień 
zatopiony w szarościach, 
szklane krople deszczu 
wykonują na smukłych strunach 

preludium deszczowe 
spłukują z grobowców chwały 
martwe liście, 
spopielałe kwiaty, 
pył uczuć … 
odsłaniając nikłe wspomnienia 
zamknięte w granicach 

zacierających się dat ... 
 
 
 

Zdzisław Zieliński 
 

Szuflada 
 
Na dnie szuflady 
zapisane słowa miłości 
ciche bezwonne 
oplecione pajęczyną 
papier pożółkły starością  

oczekuje jutra 
powiewu wiatru 
blasku słońca 
dotyku dłoni 
ciepłych słów 
- przebudzenia. 
 
 

 
 
 
 

Małgorzata Szczęsna 
 
Do… 
 

… Szczególnie mewy wyglądają pięknie 
podświetlone południowym słońcem 
W podniebnym tańcu świecą bielą 
kuszą 
Tak chciałabym opuścić cielesną materię 
poskrzydłować z nimi ponad ten staw 
w sercu miasta mego 

Duszy gdzieś się chce… 

i Słowacki by się zadziwił 
kamiennym wzrokiem spojrzał 
w górę może choć raz 
wzloty… upadki 
odloty… 

przyloty to tu 
to tam 

i z powrotem 
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Józef Zdunek 
 

Rozmowa z ptakami 
 

Wszyscy chcą rozumieć malarstwo, 
dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu  
ptaków?  

Pablo Picasso (1881-1973)  
 

w ogrodzie 
w cieniu pod jabłonią 
rozmawiam z ptakami 
ich mową jest śpiewanie 
 
niewiele rozumiem 
 

na moje pytania 
reagują logicznie 

ćwierkają 
śpiewają 
przytupują nóżkami 
trzepocą skrzydłami 

kręcą główkami 
 
i patrzą na mnie 
zdziwione 
 
pewnie wiedzą 
że ja ich mowy  

nie rozumiem 
 
 
 
 
 

Janusz Urbaniak 
 

Złota jesień 
 
nie trzeba strzelać w słoneczne dni  
polskiej jesieni  
wystarczy wypchnąć 
przez wyłom w drutach  

gdzie polski już nie ma 
i nie ma nadziei   
zrobią to rośli moi rodacy 
z tarczami na piersiach  
marni wnukowie prawdziwych 
wojów posłuszni komuś 
kto nie jest królem  

ani etykiem 
ani siłaczem  

w tym dumnym kraju europy  
w którym odbiera się matkom dzieci  
w te oszukane dni złotej jesieni 
gdy bezdomni leżą na ziemi  
a brzozy płaczą 
 
 
 
 
 
 
 

Dorota Nowak 
 

jutro już było  
 
to kwestia wyobraźni powróćmy do dnia 
w którym pod dębem układaliśmy ścięte 
przez piorun gałęzie w ten sposób by móc 
oglądać z wnętrza szałasu duży wóz 
 

przez świetliki między słojami drewna 
obserwowaliśmy rozbłyskujące i gasnące 
fragmenty materii to właśnie wtedy  
nasze ciała spotykały się i świeciły  
 
zadziwiające z jaką prędkością przyrastają  
słoje dębu wystarczy trochę wprawy by móc 

obliczyć ile światła przenoszą nasze dzieci 
do wnętrza szałasu gdy oglądają duży wóz  

 
 
 
 

Sergiusz Adam Myszograj 
 
Jak dobrze 
 
Och jak dobrze rzucić się w chmury 
- o kant nieba gdzieś roztrzaskać swój łeb, 
mijać ptaki nogami do góry 

łamiąc żebra i dłonie i grzbiet, 
ptasie skrzydła z piór poodzierać, 
gwiazdy mijać w locie o włos. 
Spadać wyżej i jak można najmocniej, 
tęczą bladą gdzieś rozkwasić swój nos! 
Na cukrowej wacie chmur niepochmurnych, 

kolanami pozadzierać ich smak! 

Skokiem jednym się odbić od Luny 
Księżycowej a dalej już Mars… 
Tam już dno czeka mnie czarnej dziury, 
co mnie wciągnie i złamie mi kark 
- żegnaj Ziemio kochana tu z góry, 
widzę w oczach jak niknie Twój blask… 

Gondolami poharatać w błękicie, 
ikarowych dusz słyszę już trzask 
- gdy mi w oczach przeleci to życie 
z hukiem runie i zamieni się 
w plask… 
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Artur Dudziński 
 

Wyrzut 
 
 ...bezwzględnie wszystkie te sprawy, czy 
dotyczą ogrodu, czy budynku, ogrzewania tegoż 
budynku, czy porządków w budynku bądź ogrodzie, 
absolutnie wszystkie te sprawy posuwają się, co 
najmniej o krok, kroczek, posuwając się zaledwie   
o ćwierć kroku, najmniejszą cząstkę kroku, posu-
wają się jednak i czynią to bezwzględnie, i nie 
wolno przy tym, nie można silić się na ocenę wagi, 
powagi tychże spraw, bo przecież nie ma spraw 
poważniejszych od ograniczenia wybiegu dla psa, 
który tylko dzięki brakowi wyobraźni sąsiada obda-
rzy nas czeredą maleńkich pociech, przy tym do-
brze wiemy, do czego takie pociechy są zdolne, nie 
ma spraw poważniejszych od procesu czyszczenia 
wiecznie zapychającego się pieca, gnijącego już 
pieca a jednak wciąż wymagającego czyszczenia, 
od cięcia taniego i zastępującego inny opał drewna, 
od ścinania sierpem przerosłych chwastów, od 
palenia w piecu, od wszystkich tych niezbędnych    
i wymykających się wartościowaniu spraw, zatem: 
bezwzględnie wszystkie te sprawy oraz cały szereg 
innych nie mniej ważnych i przy tym nie mniej 
bezwzględnych, nie stoją w miejscu, podczas gdy 

praca nad osobistym rozwojem stoi w miejscu... 
albo, aby nie zadawać kłamu, praca nad osobistym 
rozwojem już nie stoi w miejscu, ona oddala się, 
tak, oddala się, gdy spojrzeć na nią z perspektywy 
porządków w budynku, czy procesu ogrzewania 
budynku nie do ogrzania, czy może zabezpieczenia 
tej całej chmary kundli zdolnych zniszczyć wszyst-
ko w ogrodzie, którego nie da się już naprawić, bo 
przecież ogród również może się zepsuć, jak 
wszystko inne może się popsuć... 
 
 

Jańskie Łaźnie 
 

Skwar stygł. Skwer po żołniersku przystrzy-
żonej trawy, z klombem krwistoczerwonych centy-
folii, okrążały elektryczne wózki inwalidzkie, poje-
dyncze bądź połączone w pary, kuracjusze zdolni 
poruszać się o własnych siłach, młode kobiety ze 
spacerówkami, przebiegające drogę dzieci, parę 
zakonnych sióstr, starców, wreszcie — kilku tury-
stów poszukujących obojętnie, a może dyskretnie, 
skrawka wolnego miejsca w szeregach ocienionych 

dopiero i okupowanych ławek. „Senna atmosfera 
uzdrowiska” — jak czytamy w bedekerze: „na tra-
wiastym rynku gra kapela ludowa a w herbaciarni 
na ławkach dokoła przesiadują pacjenci”. W zalud-
nionym ustroniu, jak dopowiadamy sami, uwaga 
przybyłych koncentruje się na chwili obecnej                  
a najbardziej uprzywilejowanym zmysłem jest 
wzrok: poddany zostaje pieszczocie i zarazem 
estetycznej kuracji: raz, gdy muska detale, innym 
razem, gdy obejmuje całość kształtu secesyjnej 
hali spacerowej, sali koncertowej, kawiarni i krytej 
promenady, zwanej kolonadą, położonej przez 
budowniczych u stóp karkonoskich gór. Meisters-
tück architektury, perła stylu. 

Piękno — to zdrój. 
 

 
 

Juliusz Rozmiłowski 
 

Nostalgia 
 
Jest pochylona  
w zaplątane smutki 
z obolałym czasem 
 
pozłacane liście 

w alejach i rowach 
bez adresu 
 
konary i gałęzie 
sterane wiekiem 
milczą w prześwicie 

 
szare chmury 

odsłonią minutowe słońce 
 
jabłko – insygnium na ziemi 
Oskarżone drzewo w trybunale 
 
 
 
 
 

Stefania Pruszyńska 
 
Opium 
 

Po śladach dnia błądzi 
jeszcze echo i tańczy 
jak ćma odurzona 
słońcem w krysztale  

z uwięzioną różą 
 
opium na nagłą 

porę milczenia 
wrastania w sny 
kosmykiem iluzji 
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Stefan Pastuszewski  
 

Szeroki uśmiech 
 

Czułem się nieswojo w tym mieszkaniu. 
Wiedziałem, że gdy wyjdę, to gospodyni zaraz 
zacznie sprzątać po mnie. Odkurzacz, mop, dez-
odorant. Stół był nowomodny, szklany, krzesła 
wysokie, z metalowymi oparciami, ale wygodne. 
Elegancja-Francja. Chciałem iść. 

- Ale niech pan jeszcze zostanie, niech pan 
zostanie. 

Paliło mnie to siedzenie, więc się pożegna-
łem, ale słysząc, że nie zamknęła drzwi wejścio-
wych na klucz, po dwóch, trzech minutach powróci-
łem, bezczelnie, bez anonsowania się dzwonkiem, 
wchodząc do mieszkania. 

- Chciałem jeszcze powiedzieć… 
 - Niech pan siada, niech pan siada – za-

praszała, wycierając szmatką blat szklanego stołu 
w miejscu, w którym siedziałem. Na środku pokoju 
stał już wyciągnięty zza kotary odkurzacz. Nie była 
speszona, nie widziała niczego niestosownego                    
w swoim postępowaniu. Nawet wtedy, kiedy po-
wiedziałem: 

- Nie będę przeszkadzać, pani sprząta. 
- Trzeba – uśmiechnęła się szeroko. 
- Trzeba – przytaknąłem, ale ze smutkiem, 

bo moja myśl zaczęła wybiegać w bliższą lub dalszą 
przyszłość. 

- Kiedy? 
- Tak, trzeba po każdym z nas posprzątać 

– prowokowałem. 
Popatrzyła na mnie uważnie, chyba nawet 

po raz pierwszy mnie zauważyła i znów uśmiechnę-
ła się szeroko. Dostrzegłszy pod tą maską coś 
niepokojącego, groźnego nawet, uciekłem gdzie 
pieprz rośnie. 

- Udało się!  
 
 
 
 

Stefan Pastuszewski  
 
Przestępstwo Emanueli  

 
namalowała mi paproć na szkle 
palcami z paznokciami w kolorach 
każdemu tak malowała 
mijając go w biegu 
z wysokości 

mercedes miał czerwone lamówki na kołach 
a ona niebieskie szlary wokół szarych oczu 
słońce wciskało się zewsząd 
roztapiając słowa i myśli 

na uczucie nie było już miejsca w tej powodzi 
 znaków  

byłem jak Bruno Schulz głazem strachu  

przygnieciony 
kobiecość zalała mnie jak alkohol wiśnie 
przestępstwo było oczywiste 
a jednak sąd poranka orzekł 99 procent  

niewinności 
 
 
 

 
 
 

Lesław Nowara 
 

 
Dwie kopie 

 
    dla S. 

Z upływem lat pozacierały się nasze twarze 
Kontury ciał nie są już ostre 
 

Z twojej skóry na moją bez trudu przechodzą  
dreszcze 

Mój pot zmieszał się z twoimi łzami 
Oddychamy na przemian sprawiedliwie  

dzieląc się powietrzem 
 

A nasze cienie tak dokładnie nakładają się  

na siebie  
Jak dwie wierne kopie  
Którym do szczęścia zupełnie nie brakuje już  

oryginału 
 
 
 
Lesław NOWARA  
 

Urodzony16.III.1963 w Gliwicach. Prawnik z wy-

kształcenia, absolwent Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  

Poeta, aforysta, felietonista, recenzent literacki.  

Debiutował na łamach prasy literackiej w 1983 

roku.  

Opublikował osiem tomów wierszy: „Zielona mi-

łość”, „Dom o zielonych oknach” „Trzecie oko”, 

„Rosyjska ruletka”, „Kokon”, „Cichociemno”, 

„Ciemna strona światła” (wybór wierszy), „Ość 

wieloryba” oraz kilka tomów aforyzmów i epigra-

matów.  

Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 2014 

roku pełni funkcję wiceprezesa Śląskiego Oddziału 

SPP.  

Mieszka w Gliwicach. 
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Alicja M. Kubiak 
 

Wczoraj i dziś –  

słowiańskie opowieści 
 

Każda kolejna antologia z opowiadaniami 
słowiańskimi wprowadza odbiorcę w świat, który 
przywraca literaturze długą nieobecność opisów 
wierzeń naszych przodków. Na nowo poznajemy 
imiona, zwyczaje, demony, zjawiska naturalne, 
czary oraz – moim zdaniem najważniejsze – szacu-
nek, pokorę wobec przyrody, zwierząt   i świata,           
w którym żyjemy od milionów lat. Dzisiejsze czasy 
okrywają się złą sławą niszczenia natury przez 
człowieka, zatem przypomnienie skąd się wywo-
dzimy, komu i czemu zawdzięczamy życie, uważam 
za bardzo ważną przesłankę, którą zawarto w wielu 
opowiadaniach. Demony to choroby, nieszczęścia, 
ale także ludzie czyniący zło. Łatwiej ich przedsta-
wić jako straszną bestię niż sąsiada zza płotu, 
który na co dzień wydaje się zwykłym człowiekiem, 
jak w tekstach Wojciecha Guni „W dół rzeki” lub 
Marka Zychli „Zawżdy zwyciężny”. 

Niektóre z opowiadań odznaczają się podo-
bieństwem prowadzenia narracji do powieści zna-
nych i cenionych pisarzy, jak H.P. Lovecraft, Stefan 
Grabiński, Edgar A. Poe, czy nawet Umberto Eco. 
Traktuję ten zabieg jako poszukiwanie swojego 
języka lub próby zmierzenia się z własnymi odkry-
ciami, fascynacjami literackimi. Każdy pisarz prę-
dzej czy później odszuka swoją ścieżkę i sposób 
prowadzenia narracji. Niemniej należy pamiętać, że 
każda nowa opowieść zapisywana przez autora jest 
odkryciem jego możliwości, a także walką ze słabo-
ściami i ograniczeniami. 

Kazimierz Kyrcz i Maciej Szymczak nie stro-
nią od umieszczenia akcji w teraźniejszości, na-
stępnie przenoszenia jej do przeszłości słowiańskiej           
w „Prawdziwym powołaniu”. Z kolei wspomniany 
wcześniej Marek Zychla z odwagą stawia bohatera 
z obecnych czasów przed obliczem samego Welesa. 

Temat wiedźm i czarownic – słusznie ukaza-
ny dwojako. To istoty ambiwalentne, pomagające 
ludziom za wygórowaną cenę, jak w opowiadaniu 
Piotra Borowca „Tylko trzy noce”, potrafiące upo-
mnieć się o zapłatę bytując już w zaświatach. Koszt 
przysługi był bardzo wysoki, zapłatą zdarzało się 
czyjeś życie. Inną czarownicą mogła okazać się 
kobieta rozmawiająca ze zwierzętami. Ceną za tę 
umiejętność – jak się domyślam – było naznacze-

nie kobiety brakiem porozumiewania się z ludźmi 
za pomocą mowy, co skutkowało niemożnością 
obrony przed sądem i skazaniem rzekomej wiedź-
my na próbę wody. 

Na szczególną uwagę zasługują opowiadania 
Dagmary Adwentowskiej, która czerpie garściami    
z wiedzy historycznej, by umieścić swoich bohate-
rów w środku rozgrywającej się tragedii na pogra-
niczu światów – słowiańskiego i chrześcijańskiego. 
W tekstach występują postaci znane z historycz-
nych źródeł: Olga, Igor, Mał, Drewlanie i Warego-
wie z „Powieści minionych lat. Najstarszej kroniki 
kijowskiej” Nestora. W innym opowiadaniu pozna-
jemy fantazyjną opowieść o Romanie, biskupie 
sandomierskim, który zatracił się z powodu Dzie-
wanny. Uznany za grzesznika i wiarołomcę. Wyma-

zano jego imię z kronik. Kolejny tekst uświetniony 
został królem Zygmuntem Augustem, który po 
utracie Barbary Radziwiłłówny postanawia wywołać 
jej duszę z zaświatów, nie bacząc na zastosowanie 
metod czarnoksięskich i ich konsekwencji. W ostat-
niej antologii poruszony został problem Mieszka I, 
zakochanego w Dąbrówce. W księgach zapisano, że 
żony władcy zostały odprawione z dworu, ale au-
torka dała upust wyobraźni i za sprawą czarów 
wiedźmy postanowiła wplątać w fabułę wilkołaka. 

Od momentu przeczytania „Sinobrodego      
i innych opowiadań” cenię sobie twórczość Macieja 
Szymczaka. Świetnie czuje się w tematyce słowiań-
skiej, bogowie i rytuały nie stanowią dla niego 
tajemnicy. Wydaje się, jakby autor przechodził 
przez twory swojej wyobraźni bez wahania i z ma-
pą w głowie. Doskonale wyczuwał momenty budo-
wania napięcia i przechodzenia do punktu kulmina-
cyjnego, by zaskoczyć czytelnika pomysłem gwał-
townych bitew, dzikich rytuałów, krwawych ofiar. 
Bohaterowie opowiadań Szymczaka to odważni       
i zaprawieni w bojach wojowie. Każdy z nich stawał 
oko w oko z niebezpiecznym przeciwnikiem i nawet 
jeśli czuł lęk, nie okazywał słabości,  parł do przodu 
na niechybną śmierć. Tylko biskupi i zakonnicy, 
zatraceni w swojej próżności prowadzili ludzi ku 
zgubie. Chramy, święte gaje, uczty i rytuały prze-
platały się z opisami krwawych ofiar, składanych    
z wrogów najeżdżających ziemie dawnych bogów. 
Czasami mord obrzędowy stawał się sposobem na 
objawienie i uwolnienie słowiańskiego miejsca 

rytualnego spod jarzma chrześcijańskiego kościoła, 
wzniesionego na miejscu niegdysiejszego świętego 
gaju. Motyw ognia trawiącego kościół pojawiał się 
w opowiadaniach Macieja Szymczaka i spełniał rolę 
oczyszczenia. 

W antologii „Słowiański horror” uwagę przy-
kuwa opowiadanie Franciszka M. Piątkowskiego 
„Poroniec”. Opisuje jedną z przygód mecenasa 
Marka Lichockiego, który jest Widzącym i z pomocą 
strzygonia Bezmira rozwiązuje problemy. Najczęst-
szą przyczyną nieszczęść ludzkich są demony świa-
ta wierzeń słowiańskich. Cykl opowiadań o niezwy-
kłych przygodach mecenasa został zawarty w kilku 
książkach tegoż autora. 

 

Antologie: „Krew zapomnianych bogów”, Wydaw-
nictwo Horror Masakra 2016, „Słowiańskie koszma-
ry”, Wydawnictwo Horror Masakra 2017, „Licho nie 

śpi”, Wydawnictwo Horror Masakra 2018, „Słowiań-
ski horror”, Wydawnictwo Horror Masakra, Sucha 
Beskidzka 2019, „Żertwa”, Wydawnictwo IX, Kra-
ków 2021. 
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Marek Słomiak 
 

Trzy przestrzenie Poezji 
 

Dla różnych jednostek miar istnieje wzo-
rzec - złożony w Sevres. Poezja takiego wzorca nie 
posiada. Od tysiącleci Poezja nie ma swojej do-
kładnej definicji, ale istnieją różne formy kształto-
wania poetyckiego, a więc będą to symetryczne lub 
rytmiczne sposoby wypowiedzi, utrafianie rymem 
lub asonansem w sens znaczenia, względnie – jak 
to określił Paul Valery – będzie to gra słów i mowy, 
ale również posługiwanie się znaczeniową metaforą 
oddającą istotny sens słów – czyli, jak to ujął                   
w pracy noszącej tytuł „O kategorii podmiotu li-
rycznego” - prof. Janusz Sławiński, będzie to po 
prostu funkcjonowanie w semantycznej materii 
utworu. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że każdy 
z autorów powinien (i tak w większości przypadków 
się dzieje) różnić się swoją poetyką, a więc użytymi 
środkami artystycznego wyrazu od innych - być 
oryginalnym w poetyckim przekazie. Sądzić należy, 
że w przypadku książek, które w niniejszym omó-
wieniu są prezentowane, właśnie tak się dzieje – są 
różne w sensie użytej formy, jak i leksyki i to jest 
ich walorem niezaprzeczalnym.  

I tak Anna Landzwójczak prezentuje czy-
telnikowi książkę noszącą tytuł „Wystarczy klik-
nąć”, Radosław Grzegorczyk zbiór wierszy pod 

znaczącym tytułem „Czarny tomik”, natomiast 
Kalina Izabela Zioła własne tłumaczenie z języka 
rosyjskiego utworów poetyckich Igora Jelisijewa 
zawartych w książce noszącej tytuł „Wszystko jest 
przypadkiem”. 

Anna Landzwójczak – poetka już znana, 
autorka 8 książek – znakomicie czuje się w for-
mach wiersza zwartych, skondensowanych. Przed-
stawia w swojej książce utwory rejestrujące różne 
zdarzenia dokonujące się wokół, a tytułowy wiersz 
bez tytułu brzmi niemal jak wyrzut wobec wirtual-
nego świata… A oto i on: w wirtualnym świecie / 
rodzą się / wielogłowe smoki strachu // a przecież / 
wystarczy kliknąć. Zawarte w książce utwory cha-
rakteryzują się wrażliwym pojmowaniem zdarzeń 
świata teraźniejszego. Autorka reaguje na wszyst-
kie spotkane na swojej drodze życia zdarzenia: 
chleb życia jadłam / małymi kęsami…, by zakoń-
czyć wiersz puentą: …trzymam w palcach/ wy-
schniętą skórkę – a więc refleksja wyartykułowana 
wyraziście i z goryczą. Z takich wierszy składa się 
zdecydowanie większa część książki. I tak autorka 
przemierza przymierze z Poezją takimi aforystycz-
nymi  perełkami”, jak utwory: „przemijanie”, 
„prośba”, „w milczeniu” oraz wieloma innymi. 

Jednakże na uwagę zasługują również tek-
sty dłuższe, wśród których znajdują się utwory 
dedykowane – tak sądzę – osobom najbliższym. 
Wiersze uzyskują tutaj dłuższą wypowiedź i piękne 
puentowanie. Dla przykładu wiersz noszący tytuł 
„ogrodnik”, w którym autorka zastosowała prze-
piękne zakończenie: …czy Ty Panie nie wiesz / że 
wiosną nie zabiera się / ogrodników / że z tęsknoty 
ziemia wyschnie / zamieni się w pył. W ostatniej, 
trzeciej części książki autorka zawarła wiersz pod 
tytułem „nie ma spokoju”. Kończy ten utwór bardzo 
sugestywnym stwierdzeniem: …nie ma zgody // nie 
ma też spokoju / gdy szalejący żywioł łamie gałązki 
/ pieczołowicie składane / na domowe ognisko,                    
a więc zakończenie bardzo pięknie zbudowane 

metaforą pełną symboliki,                   
a jednak i  tęsknoty za domem 
pełnym miłości. Kończy książkę 
krótki wiersz bez tytułu: pomieszkać TU / w TEJ 
chwili / w wysunięty język zatknąć / białą flagę. 
Oby nie! Może jest ta biała flaga zatknięta – tylko! 
- w słowach wyróżnionych wersalikami tj. TU          
i w TEJ chwili, bo ta poezja domaga się kontynu-
acji. 

Radosław Grzegorczyk przedstawia książ-
kę noszącą tytuł „Czarny tomik”. To druga książka 
publikowana przez autora. Zamiast motta autor 
pomieśił przed treścią tomiku „uwagę” ostrzegając 
czytelnika w ten sposób - cytuję: 1. Nie zaleca się 
by tomik czytały osoby o skłonnościach samobój-
czych lub mające w tej materii jakiekolwiek pro-
blemy. 2. Celowo incydentalnie użyto wyrazów 
potocznie wulgarnych. Jeśli cię to razi nie czytaj 
choć może będziesz żałować. Przeczytałem wiersze 
autora i… raczej niczego wulgarnego, mrocznego 
lub przerażającego, a zawartego w utworach po-
etyckich nie znalazłem. Wiersze są konstruowane   
w konwencji spowiedzi, potem buntu, potem dobrej 
rady (?). Kłopoty ze sobą jakie przedstawia autor  
w swoich wierszach dotyczą problemów większości 
ludzi żyjących od (prawdopodobnie) dwustu tysięcy 
lat… i co (?) – nic się w nich nie zmienia, świat 
istnieje nadal. Sądzić jednak należy, że dezyderaty 
przekazane obrazowaniem poetyckim, w większości 
użyte lub wyrażone przez autora zostały „językiem 
wprost”. Użycie języka wypowiedzi „nie wprost”,                

a więc poprzez korzystanie z różnych środków 
artystycznego wyrazu występuje dość rzadko, co 
sprawia, że teksty uzyskują częściowo postać skró-
towej prozy poetyckiej, podzielonej na wersy              
i strofy. Można i tak uzyskiwać pewien efekt prze-
strzeni poetyckiej, jej dramatycznego wyrazu oraz 
osiągnięcia odpowiedniego obrazowania.  

„Czarny tomik” pełen jest niepewności, 
pytań egzystencjalnych, rozczarowania sytuacją, 
która staje się dla piszącego wiersze zaskocze-
niem…  a więc autor kończy poszczególne utwory 
tak: …Ty jesteś jego prostą kalkulacją / Poczekać 
czy zerwać… (wiersz: ”Rozpacz”), by następnie: 
…Kto bez nadziei / Całe życie przejdzie w męce 
(wiersz: „Nadzieja”), lub …Cichy niemy bez ruchu / 
To nie może być straszne (wiersz: „Walka”), by                
w ostatnim wierszu książki zapisać: Nieśmiertel-
ność jest tylko dla tego / Kto sprzedał swoje życie / 
Najszlachetniejsze / Reszty tu nie ma. Nieśmiertel-
na jest tylko nieskończoność, a czym jest nieskoń-
czoność (?) – nie wie nikt, a więc niech autor pyta 
dalej. Może nieskończoności doszuka się w poezji? 

Książka Igora Aleksandrowicza Jelisijewa 
nosi tytuł „Wszystko jest przypadkiem”. To zbiór 
dwujęzyczny wierszy w tłumaczeniu Kaliny Izabeli 
Zioły. Tomik otwiera wiersz bez tytułu, który posia-
da bardzo intrygujące i eschatologiczne zakończe-
nie: …księżyc – przedłużeniem Słońca / śmierć – 
przedłużeniem życia / I, umierając my nie przesta-
jemy żyć”.  Oprócz wierszy prezentujących pewną 
refleksyjność wobec świata zastanego, znaleźć 
można w książce sporo utworów przebywających 
swoim sensem w obszarach ironii drugiego planu, 
wynikającej jakby z podtekstu, lecz nigdy dosad-
nej. Między innymi, są to wiersze: xxx („Kocham 
Rosję”), „Błoto”, „Stara bajka”. Wiersz noszący 
tytuł „Słowiańskie runy” w ciekawy sposób nawią-
zuje do historycznego pochodzenia właściwie nas 
wszystkich.  
 

Dokończenie na str. 12. 
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Rudy Alfonso Gomez Rivas 
 
 
I 
Stradivari zamienił pająka w skrzypce. 

Gidon Kremer wyraża swoje obawy 
intonując melodie.  
 
II 
Niektóre pająki popisują się 
swoją radioastronomiczną wiedzą  
budują anteny 
by rozpocząć komunikację międzygwiezdną 
inni nie rozumieją swoich celów 
i w efekcie końcowym stają się zdobyczą.  
 
III 
Jakie niewidzialne sieci uratowały nas od śmierci?  
 
IV 
Oscar de la Renta i "Victoria’s Secret" 
używając jedwabiu ubierają nas według mody  
czy otulają nas nowymi lękami?  
 
V 
Przestawiam rzeczy w swoim pokoju 
jedynymi lokatorami - pająki.  
 
VI 
Pająk opuszcza się 
do poziomu moich kroków 
chodzi po moich śladach 
 
VII 
Z miłości 
strach szuka schronienia w pięknie 
złudzenia 
liście jesienią opadają. 
 
VIII 
Nieustraszenie przepycham się w chaszczach życia 
strach roztacza przede mną swoje otchłanie.  
 
IX 
Strach niszczy cynk w moich kościach 
podczas gdy wymiociny popiołów odkrywają mnie 
na nowo 
Ile czasu jest w lustrach?  
 
XVII 

Twarze mojego kraju 
chude 
nieobecne 
odległe 
czasem 
- by nie powiedzieć zawsze - 
niewidzialne. 
Ale nawet takie nocami 
wołają o miłość.  
 
 

Z książki „Cisza jako wynalazek”, Wydawnictwo 
Letra Negra, Gwatemala 2012. 
Tłumaczenie z języka rosyjskiego Kalina Izabela 
Zioła 
 
 
 

Dokończenie ze str. 11. 
 
Ludy przemieszczały się, zakładały swoje kultury             
i odchodziły dalej – pytanie – ile z tamtych tradycji 
i obyczajów w nas pozostało (?). 

Przestrzeń poezji Igora A. Jelisijewa jest 
skondensowana w relacjach: ja podmiot – ty, świat 
teraźniejszy istotności, a więc będą to odczucia 
zawarte w oglądzie krajobrazu, niepewności wobec 
swoich rozwiązań sytuacji miłości, czy też wobec 
wspomnień przemykających jak miraż. 

Pod koniec książki autor zamieścił kilka 
utworów nawiązujących do tradycji poezji rosyj-
skiej. W wierszach – na przykład: „Imię Twoje”, 
xxx („Gdzie mi zniknęłaś”), czy też „Dary” - stosuje 
podział na strofy, wyprowadza sens wypowiedzi na 
rym, akcent kładzie, tworząc odpowiednie metrum, 
wyraża się w wierszu intonacyjnie. Tonika przypo-
rządkowana jest formie ballady (może Okudżawy, 
Achmatowej, a może Wysockiego). Wykorzystuje 
więc naturalne właściwości języka rosyjskiego – 
nawiązując do romantycznych cech metrum wypo-
wiedzi. Ostatni w tomie wiersz „Podróż” kończy 
takim dwuwersem: …wznosimy ten toast zgodnie               
i bez kłótni / za tych, co na morzu. 

Poezja – co prawda – nie jest morzem. 
Jest natomiast sztuką myśli, a ta przypomina mor-
ski  bezmiar  lub to ciszę, to znów sztorm. Nieza-
leżnie od tego trzeba stwierdzić, że oryginalność 
poezji polega na jej zróżnicowaniu – co wynika                  
z tych oto prezentowanych powyżej trzech książek 

– a więc „…za tych co na morzu”. 
 

Anna Landzwójczak: „Wystarczy kliknąć”, Wydaw-
nictwo TAWA, Chełm 2020. 
Radosław Grzegorczyk: „Czarny tomik,” Wydawnic-
two Kontekst, Poznań 2019.  
Igor Aleksandrowicz Jelisijew: „Wszystko jest przy-
padkiem”, Wydawnictwo Artystów i Pisarzy TEMAT, 
Bydgoszcz 2021. Tłumaczenie – Kalina Izabela 
Zioła. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rudy Alfonso Gomez Rivas (ur Aguacatan, Hu-
ehuetenango, Gwatemala. 2 lipca 1977). Pedagog, 
pisarz, redaktor, menedżer kultury. Laureat wielu 
nagród literackich. Publikowane zbiory poezji: „Mo-
rze w sercu psa”, „Tęsknota”, „Arena śmierci”, 
„Zero minut”, „Śmierć nie do zniknięcia”, „Milczenie 
jako wynalazek”, „Papierowe ptaki”, „Zimny ogień 
Słów” oraz zbiór prozy „Wydziedziczeni lokatorzy”. 
Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych 
kongresach, spotkaniach, targach książki i festiwa-
lach. Dyrektor magazynu literackiego Voces 
Convergentes i wydawnictwa CAFEÍNA EDITORES. 
Założyciel i organizator Międzynarodowego Festi-
walu Poezji Aguacatana FIPA.  
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Jacek Juszczyk 
 

Jak kochać taniec 
 

W Wenecji, na Wyspie San Michel (nazy-
wanej w przewodnikach Wyspą Cmentarną lub 
Wyspą Umarłych) znajduje się grób Siergieja Diagi-
lewa, zmarłego w r. 1929 (zresztą właśnie w We-
necji), twórcy nowoczesnego baletu; bez jego na-
zwiska o tej sztuce dzisiaj w ogóle trudno byłoby 
mówić.  

Pochylając się nad utrzymanym w klasycy-
stycznym stylu nagrobkiem z wypisanym powyżej 
cyrylicą, a u podnóża łacińskim alfabetem imieniem 
i nazwiskiem wielkiego człowieka naszej kultury, 
we wnęce zauważyłem kilka prawie jednakowych, 
białych i biało-szarych przedmiotów.  

Był prawie zmrok, lecz - z zaskoczeniem - 
rozpoznałem je: to puenty baletowe. Kilka ich par 
złożonych w hołdzie w różnym czasie; stąd spek-
trum bardzo cmentarnych barw: od ciemnych sza-
rości po biel kalii. W zależności od upływu czasu ich 
złożenia: może wczoraj, a na pewno również daw-
no temu.  

Oglądając wystawę Wojciecha Malika                 
w sucholeskim domu kultury i przewracając kartki 
książki poetycko-malarskiej tego autora pt. Ko-
cham taniec (rok wydania 2021), pomyślałem ze 
wzruszająca pewnością i  przekonaniem, że jeden     
z kilku obrazów o rozmiarach 30 x 30 cm w kształ-

cie symetrycznego serca, takiego jakie wycina się 
na drzewnej korze dla ukochanej, powinno  się 
złożyć obok tych baletek na weneckim cmentarzu. 
Byłyby bezdyskusyjnie na właściwym miejscu. 
Myślę o tych obrazach w ciemnych błękitach tła, 
rozjaśnianych dynamicznymi bielami sylwetek par, 
„Jego i Jej” w typowym, zwiewnym (a więc - 
wzniosłym) układzie tamecznym.  

Anonimowi miłośnicy sztuki Diagilewa, 
sztuki najwyższego lotu, być może tancerki i tance-
rze, oddający w taki sposób poprzez ofiarę z sym-
bolu ich profesji – hołd swemu rzeczywistemu lub 
już tylko duchowemu mistrzowi – złamali coś, co 
nazwałbym innym standardem żalu: nie wieniec, 
nie kwiat, lecz „siebie ze sceny”, uduchowionych 
przez Mistrza, wbrew obowiązującym wtedy kon-
wencjom; a więc czczą Jego pamięć też niekon-
wencjonalnie, jak to czynił był z baletem za swego 
życia. Może tak, jak nakazuje tradycja, aby padłe-
go w walce towarzysza broni uczcić (jeszcze                    
w polu, tam, gdzie był zginął) hełmem zawieszo-
nym na krzyżu (Nb. motyw żołnierskich hełmów – 
niezależnie od ich „barwy” - dawno pojawia się                   
w malarstwie J.W. Malika [np. Pokonani, Zwycię-
stwo, oba obrazy z r. 2018).  

Cytowany tom Kocham taniec i przywoły-
wana wystawa w tym mini-eseju powinny być trak-
towane równorzędnie. Właściwie, lecz nie do końca 
(różnica konwencji) zawierają te same treści:                    
z akcentem na wizualność typu wystawienniczego 
versus dzieło drukowane. Obcując z obydwiema 
formami artystycznej ekspresji, mam poczucie 
dopełniania się emocji. W części wizualnej, a więc 
mówiąc o wystawie, chcę podkreślić kreatywność 
koncepcji ekspozycji. Nie liczyłem ani obrazów, ani 
tekstów rozrzuconych hojnie wśród płócien, o któ-
rych kolorycie autor mówi w swoistym diapazonie: 
akwamaryna – ultramaryna.  

Ultramaryna to niegdyś najdroższy (tuż po 
złocie) pigment do malowania szat Matki Boskiej 

i/lub Aniołów, od XIX w. już 
wytwarzany syntetycznie (nadal 
drogi, skoro w dwóch „sercowa-
tych” obrazach z sucholeskiej ekspozycji, jako 
element kompozycji, występują srebrne tubki po 
tej Farbie [z uszanowaniem – z dużej litery]).  

Z ultramaryną kojarzy mi się inny motyw, 
nb. życiorysowo, w tle, ze mną powiązany. Dawno 
temu (a ja jednak to pamiętam, lecz tak lekko-
półśredniodawno), przynajmniej na kielecczyźnie, 
na niebiesko, ultramaryną (w Wielkopolsce mówio-
no o tym kolorze modre) malowano ściany domów, 
w których były dziewczęta na wydaniu.  

Ultramaryna jest barwą bardzo ludową. 
Tak, jak powszechnie wiadomo, jest nasz ulubiony 
– taki lub inny, w zależności od regionu, ludowy 
taniec. W tym duchu pisała o nim wiersze Maria 
Konopnicka, a przywołuję to tutaj, aby poprzez 
inne wersy poezji polskiej, jak rozsławiony przez 
niezapomnianą Ewę Demarczyk tuwimowski Gran-
de Valse Brillante, nawiązać do zupełnie innej eks-
presji wierszy Malika o tej samej tematyce. 

Ani ludowy „podcień”, ani poetycka kre-
acja i jej interpretacja nie są bezpośrednio przyle-
głe do twórczości bohatera tej analizy. Przede 
wszystkim Malik dokonuje przetwarzania w tzw. 
ekspozycyjną (w rozumieniu: wystawową)  „wi-
dzialność” bardzo rzadko stosowanego zabiegu,              
o ile w ogóle ma, przynajmniej w mojej pamięci, 
prekursorów. Na wystawie obrazy są harmonijnie 
przeplatane wierszami o balecie w pełnej proporcji 

powierzchni zajmowanej przez dzieło malarskie                  
i zapis poetycki. Z punktu widzenia odbiorcy tak, 
aby w tej werbalnej części nie omiótł jej tylko 
wzrokiem, ponieważ nie są to karteczki podklejone 
pod (lub obok) obrazu w formacie A4 ze standar-
dowej drukarki.  

Mamy bardzo złożony system odbioru pre-
zentowanych treści (emocji, de facto, skoro przy-
szliśmy na wystawę sztuki!). Wrażliwość pikturalna 
nie musi (na szczęście) pokrywać się w 100%                   
z wrażliwością werbalną. Pomiędzy 100 % wrażli-
wości tej, lub innej, nie ma żadnej skali; to co 
napisałem – to tylko zabieg retoryczny; a przecież   
i bez tej „wskazówki” wiemy, o co chodzi. Bez 
takiej rozpiętości nie byłoby ani artystów, ani od-
bioru ich dzieł. Ktokolwiek ogląda przedstawienie 
„sceniczne” (miejsce do uzupełnienia, jakiego ro-
dzaju), zwiedza cokolwiek gdzieś (patrz wyżej), 
ogląda „na żywo” lub „na martwo”, czyli pseudo-na 
żywo (różne nośniki, od czasu braci Lumiere do 
dziś z modyfikacjami) uczestniczy w wydarzeniu 
naszej kultury (bez szkolnych ocen jej jakości). 

JWM mówi nam (i sobie, pokornie): Ko-
cham taniec. Jednak abstrakcyjna miłość istnieje 
chyba wyłącznie w wypisach szkolnych. Kiedy czy-
tałem opowieść o Tristanie i Izoldzie bardziej aniżeli 
Jej i Jemu przeszkadzał mi miecz pomiędzy nimi. 
Konieczny dla dobra dziedzictwa kultury z jej etyką 
i wyrzeczeniami.  

Szanujmy tradycję, pomyślmy, jakie prze-
słanie niosą ze sobą dwa (wybrane) desygnaty-
symbole i z wystawy i z książki wzięte. Pierwszy to 
obecność w balecie dwojga na ekranie naszej siat-
kówki: widzimy, jak w ruchu ciała / biel zmienia się 
w srebro, jak można zatracić się w tangu; powinie-
neś przechowywać w sercu bardzo romantyczną 
nadzieję: zatańczysz kiedyś / solo / w duecie…./ 
Balet, taniec / Twoim przeznaczeniem.  

 
Dokończenie na str. 14. 
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Dokończenie ze str. 13. 

 
Pamiętaj, że patrząc na łabędzie (scenicz-

ne i jeziorne) nie utopcie się w wodzie, podziwiajcie 
/ jezioro łabędzie / to taniec królewski. A więc to 
nie tylko bycie świadkiem, trzeba coś ze sobą zgar-
nąć do serca, z tego co w tej chwili tworzy tylko 
widowisko / pełne nowych znaczeń. Odczytaj je, 
zapisz i czekaj wytrwale na objawienie się w tobie, 
tego, co masz najlepsze, do tej pory dobrze ukryte. 
Przed monotonnym rytmem dnia.  

Wybranie przez autora tych dzieł barw dla 
jego obrazów poza omówioną już ultramaryną ma 
jeszcze drugi człon. To „akwamaryna”, o czym 
wspominał w naszych rozmowach. Te dwa określe-
nia błękitów mają różne konotacje. Jednak akwa-
maryna niesie ze sobą powiew dostojności. Ten 
szlachetny kamień (dokładnie potrójnie) jest m. in. 
w berle królewskim Stanisława Augusta. Kiedy 
patrzę na trójkątne obrazy – sceny baletowe,                  
w tym właśnie błękitnym tle, w kształcie serc,         
z ruchem piękna zamrożonym decyzją autora (ina-
czej nie można; nie filmuje przecież, lecz kreuje 
ruch z rzeczywistości w „nieruchomą trwałość”), 
myślę, że jego marzenie wybierającego barwy do 
swoich zwiewnych dzieł jest bliżej akwamaryny, 
aniżeli wersji innej, banalniejszej wersji błękitu, 
ultramaryny. To nie tylko kwestia technicznego 
wyboru palety. Sztuka nie istnieje bez ducha emo-
cji i ich symboli: barw, słów, tonów, etc.  

 Reszta to kwestia porządku i – gdy się go 
osiągnie – odbioru przez bliźnich, którzy poczują - 
po kontakcie z prawdą sztuki - nowe tchnienie                 
w swej duszy. 

 
 

Jerzy Grupiński 
 

Czy świata jest za dużo? 
 

Kazimierz Grochmalski to twórca ekspe-
rymentalnego Teatru MAYA (w latach 1976-1998 
zrealizował 16 premier według własnych scenariu-
szy). Ostatnio wydał dwa tomy poezji: „Teatr, 
którego nie było” (2016) oraz „Traktat o marionet-
kach” (2018). Autor własnej metody teatralnej 
nazwanej „kompozycją komediową”, którą prezen-
tował na kilkunastu uniwersytetach całego świata. 
Twórca legendarnego teatru, konkurującego                 
z „Teatrem Ósmego Dnia” Lecha Raczaka. Po latach 
pracy w biznesie (między innymi współkreacja sieci 
sklepów „Żabka” na zlecenie „Elektromisu”) Kazi-
mierz Grochmalski wraca w objęcia muz dwoma 
tomami poezji i ostatnio wydanym zbiorem 14 
utworów prozatorskich pt. „Uśmiech”.  

Hotele. Podróże. Lotniska. Ciągle nowe 
miejsca. Nowe sytuacje. Tak zaczyna swe opowie-
ści Kazimierz Grochmalski. Bo świat tej prozy jest 
przebogaty, a jego bohater ciągle otwarty i niena-
sycony, głodny nowych spojrzeń, ludzi, doświad-
czeń. Ale nie wszystko, nie wszyscy są aż tak pięk-
ni… Oto tytułowy „Bohater miesiąca”, przysłowiowy 
„NIKTO”. W „Uśmiechu losu” galeria typów tandet-
nych, łatwych, karykaturalnie skreślonych: Los 
Fortunatus, Happiness, Duo Kurduplos, Los Duptas, 
Los Ślepos, Los Kretinos… Oszczędzone zostają 
kobiety. Najczęściej piękne, dobrze zbudowane, 
towarzyszące swym samcom. Żal mi uśmiechu 
Giuletty Masiny, którym kupczą niegodni. „La Stra-

dę” ongi przeżyłem głęboko i do dziś… Może pomo-
że nam w egzystencjalnej szarpaninie „Humana 
Manekinoplex” – lek na wszystko według genialnej, 
autorskiej receptury? Może właśnie to panaceum                   
z „Uśmiechu manekina” pomoże nam strawić świat 
zbyt bogaty, nieobjęty, niezrozumiały? 

Ta podróż obejmowała wiele krajów, 
dziesiątki wielkich i małych portów, setki lotnisk                 
i jeszcze więcej dworców kolejowych.  

Z opresji (bo już i zaczynamy nie lubić 
ludzi i autora), ratują nas tytułowi bohaterowie: 
konsjerż i osioł, postacie ciepłe, ludzkie, że do 
serca przyłóż… Także i bohaterowie świata sztucz-
nego – sztuki, ludzie cyrku, karuzeli, sceny. Ten 
przebogaty świat, który sam siebie nie rozumie                  
i nie wie po co jest – trwa, ratuje od zupełnej de-
strukcji postać z dzieciństwa – Maksymka („Za-
chwyt”), to on ratuje nas od przysłowiowej pętli 
Kierkegaarda.  

Demiurg kurdupel i Długas kartofel – 
dwie skrajne formy śmiechu samego w sobie. Pa-
rodia z Groteską maszerują przez świat przed-
mieść! Ludzie patrzą i się śmieją. Ich śmiech jest 
dogłębny, sięgający dna trzewi, jakby tam, w tej 
pustce otchłani ludzkich kiszek, rodził się najczyst-
szy, głęboki śmiech, co wybuchał nieskoordynowa-
ny, chaotyczny, pełen niszczącej siły życia! Samo-
oczyszczącej się siły życia.  

W tradycyjnej prozie, w owym lustrze 
przechadzającym się po drodze (cytując klasyka), 
autorzy posługują się często behawiorystyczną 

metodą analizy postaci, jej reakcją na bodziec. Tu 
inaczej. Rzeczywistość mimo, że jest jej „za dużo”, 
stwarzają kreatorzy. To świat sztuki, sceny, „zro-
biony” przez klaunów, aktorów, ludzi estrady, we-
sołego miasteczka i osobnika kręcącego korbą 
karuzeli jak Rzecki w „Lalce”, starzec bawiący się 
ruchomymi figurkami. I nad tym wszystkim unosi 
się tytułowy uśmiech.  

Uśmiech, który łączy, ale i uśmiech, 
który przerywa subtelnie tkane nici połączeń, 
struktury wspólnej konstrukcji chwil życia, które 
jest, dopóki trwa, ale kończy się nadspodziewanie 
szybko, kiedy nici te się przerywają. (…) 

Uśmiech może zmienić całe nasze życie. 
Odwrócić koleje (…). (Uśmiech losu) 

Brak w książce wątków metafizycznych, 
odniesień do sacrum. Ale to inna opowieść, inny 
narrator. Liczy się „tu i teraz” i wielokrotnie zazna-
czane, powtarzane przez bohatera „Nigdy tu nie 
wrócę”: 

Odcisk dwóch butów na ziemi to całe 
twoje imperium posiadania. Przemieszczane                      
z miejsca na miejsce i tam, gdzie je postawisz, 
ustanawiasz swoje panowanie. Chociażby na jeden 
dzień, chociażby na chwilę i niech tak trwa, i niech 
tak będzie, chociaż na ten jeden moment… („Bab-
ka”) 

Ta książka jest jak film, pełna obrazów, 
których nie da się szybko zapomnieć. Jest jak po-
dróż, która wciąż trwa i nie chcesz, aby kiedykol-
wiek się skończyła.  

Czytając „Uśmiech” znalazłem trzy przy-
słowiowe „kotwice”, punkty oparcia – nadziei:                      
w oczach portiera u wrót lokalu („Konsjerż”),                    
w postaci babki – Kasandry („Babka”) i w sylwetce 
więźnia uratowanego z obozu koncentracyjnego 
(„Miejsce”).  

Kazimierz Grochmalski, „Uśmiech”, Wydawnictwo 
Poligraf, 2020.  
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Krystyna Konecka 
 

Konrada Sutarskiego 

obecność nieustająca 
 

Zdarza się tak, że zainteresowanie osobo-
wością jakiegoś twórcy wzrasta w momencie, kiedy 
uświadomimy sobie istnienie niewidocznej nici 

łączącej nas za sprawą topografii, genealogii, wy-
darzeń historycznych, podobnych pasji, odniesień 
kulturowych… Z nazwiskiem TEGO Poety łączą 
mnie konteksty przeróżne. Najwcześniejsze, może 
zaskakujące, związane z Poznaniem i… Węgrami.  

Odkryłam poezję Konrada Sutarskiego, 
kiedy w kolekcjonowanej serii Wydawnictwa Lite-
rackiego postawiłam – obok książek „Pędy i pęta” 
Józefa Barana, „Dzieci Leonarda Cohena” czy „Na-
gła wieczność” Adriany Szymańskiej – „Zgęstniałe 
powietrze” Konrada Sutarskiego. Wtedy (jak zwy-
kle rozpoczynając lekturę książek od końca) natra-
fiłam na jeden z wczesnych wierszy poety pt. „Po-
witanie Budapesztu”. Wykreowane w nim trauma-
tyczne obrazy przeszłości tego przepięknego miasta 
nad Dunajem przywołały wtedy wspomnienia wła-
snych wędrówek z lat 60. (Włącznie z… nocą po-
ślubną przy Bela Bartok utca).  Ale przede wszyst-
kim z zachowaną dotąd korespondencją brata mo-
jej matki, polskiego żołnierza internowanego                   
w 1939 roku w Lengyel tabor (Bellingerantinterne) 
w Tornanadaska. I piszącego w roku 1940 także                      
z Budapesztu… I także rymowane liryki… 

Kilka wierszy drugiego cyklu w tej książce 
po latach uświadomiło mi, iż powstawały one                        
w czasie, kiedy młody poeta, student poznańskiej 
Politechniki wraz z przyjaciółmi (przez lata mieli-
śmy kontakt z Ryszardem Daneckim, potem było 
spotkanie z Marianem Grześczakiem oraz nasze 
wiersze we włoskiej antologii…) tworzył historię 
polskiej literatury, należąc do najaktywniejszych 
członków grupy poetyckiej „Wierzbak”. To oni za-
inicjowali w roku 1956, jeszcze przed wydarzeniami 
października, Ogólnopolski Festiwal Poezji w Po-
znaniu, który zaszczycali twórcy o najbardziej zna-
czących nazwiskach. To z tej imprezy wyłonił się po 
latach – organizowany do dzisiaj Międzynarodowy 
Listopad Poetycki, gdzie mam zaszczyt gościć od 
ponad dwudziestu lat, dokumentując spotkania na 
tym literackim Parnasie i eksponując fotografie na 
listopadowych wystawach.  

Jakżeby inaczej: przecież w metryce 
dziecka urodzonego w rodzinie repatrianckiej  Wi-
leńszczyzny, zachowanej w archiwach USC w Do-
biegniewie, wyraźnie jest zapisane województwo 

poznańskie. To kolejny pretekst do odczuwania 
emocjonalnych, chociaż niewidocznych połączeń                
z Osobistością o ogromnym dorobku poetyckim                
i publicystycznym, tłumaczem literatury węgier-
skiej, dyplomatą i działaczem polonijnym nad Du-
najem. 

Wśród skarbów, zachowanych na najważ-
niejszych półkach odnalazłam niedawno tom wier-
szy z roku1984 - „Zgęstniałe powietrze”. Jak sądzę, 
edytor przygotował książkę na jubileusz 50-lecia 
Konrada Sutarskiego, który wtedy już od blisko 
dwudziestolecia zajmował się na Węgrzech zgoła 
niepoetycznym konstruowaniem maszyn rolniczych 
i technicznymi wynalazkami. Jednocześnie, pod 
czujną opieką Muz zdawał przed sobą i czytelnika-
mi egzamin liryczny z „”Lekcji geografii”, „Historii 

naszego kraju”, „Godziny 
historii powszechnej”, bo 
pierwszy cykl wierszy zawiera 
te napisane od roku 1970. Frazą szeroką, swobod-
ną, zbliżoną do prozy poetyckiej, w swojej własnej, 
rozpoznawalnej poetyce, często w tonacji kasan-
drycznej poeta mówi, objaśnia, przestrzega: 

 …zapominając języka pojednania wiesza-
my się na źdźbłach / traw kolcach kaktusów /                    
z głodu i przerażenia / w żółci coraz większych ogni 
w czerni totemów 

Ale może jeszcze bardziej znacząca,                     
z odrobiną nadziei, może okazać się z lat wcze-
śniejszych pointa wiersza „Matka”: 

weź synu gorący dzień / znajdź dobrych 
mądrych ludzi / może twojego owada nikt nie po-
trafi zatopić 

Jeżeli upływ czasu  rozprawia się z dzieła-
mi literackimi na swój okrutny sposób, to tutaj 
zostały strofy poety „zresetowane” i czyta się je 
dzisiaj jak zupełnie świeżo powstałe.  

Internetowe komunikaty niosą wieści                     
o rozlicznych publikacjach Poety po dziś dzień.                     
O czujnej, nieustającej obecności w przemianach 
świata i rejestrowaniu  jego zaskakujących zacho-
wań.  

Warta uważnej lektury była rozmowa Vil-
mosa Gala z Konradem Sutarskim na łamach „Pro-
tokołu Kulturalnego”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatnia książka Konrada Sutarskiego zawiera apel 
w obronie wartości chrześcijańskiej Europy. 
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Danuta Ewa Dachtera 
 

Rozpaczy cichy krzyk 
 

„Czarny tomik” to druga książka poetycka 
Radosława Grzegorczyka po niedawno wydanej                   
w 2017 roku „Contrze”. Każda z nich stanowi od-
rębną całość, a jednak obie ukazują nam świat 
współczesny bez lukru, prawdziwie. „Czarny tomik” 
przedstawia jedną z możliwych reakcji współcze-
snego człowieka na otaczającą go rzeczywistość – 
rozpacz. 

Autor kreuje świat podmiotu lirycznego - 
rozpaczy, bezradności, braku nadziei na zmianę, 
osamotnienia, bezczynności. Bohaterowi towarzy-
szy rozpacz, do której zwraca się: jesteś i nie od-
chodzisz; dodaje: Jak nocny ptak co umościł swe 
czarne gniazdo w sercu / kogoś kogo nie da się już 
uratować (Rozpacz III). Konsekwencją jest „czarne 
myślenie”, myślenie o śmierci, obumieraniu, zamie-
raniu wszystkiego.  Pozostaje tylko śmierć i taniec 
(Śmierci taniec). W tym świecie zamierania i rozpa-
czy można znaleźć się nie tylko z powodów zdro-
wotnych – Bo jestem schizofrenikiem i mam depre-
sję... (Nie ma nadziei). Przyczyną może być po 
prostu brak szczęścia w życiowych zmaganiach                   
o sukces, skutkujący ucieczką w alkohol, utratą 

żony, dzieci, „wszystkich” - został sam odeszli 
wszyscy, wreszcie życia - Więc się poszedł i powie-
sił (Zabrakło szczęścia). 

Pozostałym przy życiu pozostaje żyć bez 
nadziei, radości w świecie okrutnej przewrotności, 
gdzie: W imię wolności człowiek zniewoli człowieka 
/  W imię prawdy okłamie (…) W imię postępu 
zamorduje Kain Abla (W imię). Ale... czy taki obraz 
człowieka i jego świata nie jest jednostronny? Jest 
niewątpliwie. To obraz świata widziany oczami 
człowieka w stanie rozpaczy, zawężenia świadomo-
ści – pojawiających się myśli o śmierci i samobój-
stwie, gdzie praca nie ma sensu, bo choćbyś się 
naprodukował biliony czegoś (…) To co z tego 
(Przemysłowiec – przedsiębiorca). Jest to też świat 
ludzi pijących z rozpaczy, poszukujących utraconej 
radości, którzy nie mogą zbudować niczego Bo nic 
się nie potrafi (Piję).  

Autor kreśli obraz świata bez wsparcia ze 
strony ludzi, bez nadziei na zmianę swojego trud-
nego położenia, kiedy to towarzyszy mu Ogromny 
strach jutra / Jednoczesny taki sam potworny lęk 
przed życiem / Jak i przed śmiercią (Rozpacz X). 
Ludziom przeżywającym stan rozpaczy pozostaje 
tylko krzyk. Jednak i to zachowanie nie może przy-
nieść zmiany status quo: Trzeba krzyczeć tak, żeby 
nikt nie usłyszał / Bo jak krzyczysz głośno to wszy-
scy udają że nie słyszą (…) Że nie tak miało być / 
Że nic nie wyszło (Krzyk).  

„Czarny tomik” Radosława Grzegorczyka 
to wypowiedź przytłaczająca autentyzmem, tragi-
zmem losu człowieka w stanie rozpaczy i właśnie 
dlatego zasługująca na jej wnikliwe odczytanie. 
Wiersze tchną autentycznością także z powodu 
języka jakim operuje autor – prostego, z użyciem 
kolokwializmów, niekiedy wulgarnego - z uzasad-
nionych powodów. Radosław Grzegorczyk, podob-
nie jak w „Contrze”, gdzie pytał: Co jest ważne?, 
prowokując do przemyśleń (nie pozbawiając jednak 
nadziei na znalezienie odpowiedzi), w „Czarnym 

tomiku” porusza fundamentalne zagadnienia doty-
czące bytu, istnienia Boga. Jednak w drugim tomie 
wierszy przedstawia katastroficzny punkt widzenia 
co do sensu naszych wysiłków: Wszystko pochłonie 
wiatr woda i ogień / Nic z tego nie zostanie 
(Wszystko), tym bardziej, że Nadchodzi koniec (…) 
koniec świata (Koniec). 

A może jednak ratunkiem jest twórczość?  
Poeta pisze, zwracając się do czytelnika: Sztuka to 
jest transakcja wiązana / Ja artysta sprzedaję wam 
moje życie /  Wy w zamian bijecie brawo // … Nie-
śmiertelność jest tylko dla tego / Kto sprzedał 
swoje życie / Najszlachetniejsze / Reszty tu nie ma 
(Sztuka). Sztuka rozumiana jako autentyczny 
przekaz życiowych przeżyć i doświadczeń może 
ocalić przed przemijaniem. Takie właśnie jest pisa-
nie Radosława Grzegorczyka i dlatego ma ono 
niepodważalny sens.  

 

Radosław Grzegorczyk, CZARNY TOMIK, Wydawnic-
two Kontekst, Poznań 2019.  
Tekst zamieszczony w kwartalniku „Magazyn rzeczy 
różnych KAMENA”, 3-4/2019. 
 
 
 
 
 
 

Jolanta Szwarc 
 
Bezradność 
 
Stałam się w uniesieniach 
dlaczego 
nie gdzieś tam czy tam 
tylko tu i wtedy 

i dlatego  

jestem kim jestem 
bez wpływu 
na początek 
i koniec 
 
 
 
 
 

 
 

Gabriel Roszak 
 
Taniec z obłokami 
 

Chwile wplątane w promienie słońca 
błękitem nieba 
płynące 

odbijają się w lustrach oczu 
 
rozpostarte dziewczęce ramiona 
i włosy w światłocieniach ombre 

niczym skrzydła łabędzia 
gotowe do lotu 
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Jerzy Marciniak 
 

pieśni poranne i wieczorne 
 
od świtu 
słuchałem kląskania słowika 
byłem z nim rankiem 
gdy opowiadał mi o dzieciństwie 

moim 
i wieczorem  
gdy nucił pieśni o naszej starości 
a nocą patrzyłem   
jak w mroku jego głos zanika 
 
 
 
 
 

Stanisław Chutkowski   
 
Mowa srebrem 
 
Zawiesiłem poezję na kołku, 

zapętliły się sznurówki. 
Szukam sposobu ich rozsupłania 
i coraz bardziej niecierpliwię się. 
 
Jesień już w progu się kłania, 
a ja goły, bosy, jakby mowę zabrało 

i wołać nie mogę w potrzebie. 
 

Chociaż – widzę i serce ściska, 
że to nie tylko ja, 
ale i inni mówić nie mogą. 
Czyżby milczenie sztuką się stało? 

 

 

 

 

Anna Staśkowiak 
 
Urodzinowa refleksja 
 
Przez uchylony świt 

zobaczyłam 
gaj mimozy 
Chociaż przeszłam już 

połowę 
ciągle niosę 
wschodzące słońce 
w zamkniętych listkach 

dłoni 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sławomir Krzyśka 
 

Wiersze poetów 
 
wiersze poetów nie krzyczą 
nie płaczą 
nie śmieją się radośnie 
 

nie mówią 
nie zobaczysz ich 
we śnie 
 
wiersze poetów milczą 
oczami starej 

dobrej pamięci 

 
 

Brygida Mielcarek 
 

* * * 
 
Jesteśmy! 
tacy niestabilni 
zmagamy się z życiem 
zagubieni w wyścigu do nikąd 
 

Chcemy wymazać z pamięci 
nasze pomyłki 
Półprawdą jest – że zapomnieniem  
się leczy – że upływ czasu uzdrawia 
 

Prawdą jest – gdy trafimy na miłość 

doznajemy nieśmiertelności 
Każdego dnia z martwych powstajemy 
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Anna Landzwójczak 

 

Wizyta 
 

To musiało się zdarzyć przed północą, bo 
sen jeszcze miałam cienki jak pergamin. Była pora 
jesiennej ciszy, w której nie szeleszczą nawet liście 
spadające z drzew. Gdzieś w oddali wył pies. Do 
księżyca? Do pustej miski? Przez chwilę zajęło to 
moje senne myśli, ale tuż przed północą usłysza-
łam głosy. Było to na pewno przed północą, bo 
wkrótce dzwon w drewnianej wieży przy kościele 
wybił północ. Usłyszane głosy wydały mi się dziw-
ne, brzmiały jak przeplatane skrzeczenie z miau-
czeniem. Słychać je było tuż za oknem od strony 
sąsiada, który niedawno pochował teściową. Poplą-
tane głosy wyraźnie wskazywały na gorącą dysku-
sję albo wręcz kłótnię. 

Noc była jesienna, ale zadziwiająco ciepła, 
jedna z tych pogodowych anomalii, które ostatnio 
stają się normą. Postanowiłam narzucić coś na 
piżamę i sprawdzić, co się dzieje na przylegającym 
do domu terenie. Nie zapalałam światła, nie brałam 
latarki, wykorzystałam jedynie światło księżyca. 
Skradałam się jak najciszej, aby nie uronić niczego 
z tej dziwnej rozmowy. A tam, na przerośniętej 
kępie trawy stała zgięta wpół Cełka, teściowa są-
siada. Nie byłoby w tym nic osobliwego, poza tym, 

że niedawno ją pochowano, ale Cełka wykrzykiwała 
coś do mojej czarnej kotki, Tosi. 

- Tfu, poszło wstrętne czarne kocisko! 
- Wpierw zabierz ten popiół spod naszego 

płotu - miauczała kotka 
- To nie popiół! To gwiezdny pył! - skrze-

czała Cełka 
- Popiół! Jak zwykle wymiotłaś go z paleni-

ska, a gdy zapadł zmrok wrzuciłaś do wiaderka 
i wyniosłaś pod sąsiedzki płot! - to kotka - w nocy 
moje bursztynowe oczy widzą najlepiej - dodała. 
Słuchałam uważnie, nie zastanawiałam się nawet, 
dlaczego rozumiem kocią mowę. Ale przecież Tosia 
wiedziała, skąd popiół i inne śmieci brały się stale 
pod naszym płotem. Nie raz widziała jak Cełka 
pochylona, albo przyczajona zerkała spode łba                   
w lewo i prawo i bach, śmieci pod płot. Tak podej-
rzewaliśmy od jakiegoś czasu, lecz na grzecznie 
zwróconą uwagę zareagowała stekiem wykrzycza-
nych zarzutów co do porządku na naszym podwór-
ku. Najlepszą obroną jest zwykle atak i o tym Ceł-
ka z pewnością wiedziała. Wszak nie wyparła się, 
ale uznała, że ma prawo śmiecić tam, gdzie chce. 
Nasze podwórko to wiejskie obejście. Z trawą, 
drzewami, krzewami, porządkowane systematycz-
nie i systemowo. Ale, przede wszystkim nasze. Po 
sąsiedzku pozbruk, często czyszczony hałaśliwą 
maszyną. Cóż, każdy ma to, co lubi. 

- Z gwiazd się osypało - brnęła Cełka               
w kosmiczne wyjaśnienia - ze mnie się sypie, to 
i z gwiazd. Przecie starsze ode mnie… 

- Z gwiazd? A uważaj żebyś się nie po-
tknęła o porzucone za krzakiem wiaderko! – kotka 
zagrała vabanque, nie mogła ze swego miejsca 
zobaczyć wiaderka, nawet gdyby tam było. 

- Idź sobie precz, tfu, wstrętny kocie! - 
Cełce wyraźnie zabrakło argumentów.  

Dla Tosi to już było za wiele. Przecież Ceł-
ka zakłóciła jej nocne łowy, na dodatek sprowoko-
wała do dyskusji na poziomie, którego wyniosła       

i dystyngowana kotka po prostu nie znosi. Nie 
widząc celu dalszej wymiany zdań, odchyliła się na 
miękkich łapach nieco do tyłu, wyciągnęła szyję, 
otwarła pyszczek i prychnęła z największą odrazą, 
na jaką było ją stać. Gdy ochłonęła, rozejrzała się 
dokoła. Nie było już Cełki, jedynie gwiezdny pył 
unosił się w powietrzu. 

Najciszej, jak umiałam wróciłam do swojej 
sypialni. Do świtu nie zmrużyłam oka … 

Rano kotka miauknęła pod drzwiami,                   
a gdy jej otwarłam najspokojniej w świecie ruszyła 
do swojej miski. 
 
 

Stanisław Romaniuk 
 

Czapka   (fragment) 
 
Majowe słońce przypiekało mocno. Siedząc 

na dachu stodoły i piłując przytępionym nieco no-
żem powrósła ostrzeszniaków, chłonąłem ciepło       
i cieszyłem się, że chłopaki z klasy będą mi zazdro-
ścili opalenizny, kiedy wrócę do szkoły. Te marze-
nia dość bezceremonialnie przerwała Mamusia 
wzywając abym zszedł z dachu. 

- Zejdź, odpocznij trochę i napij się kompotu. 
Siedzisz tam od paru godzin. Załóż też czapkę                  
i koszulę, bo spalisz się na wiór i spać nie będziesz 
mógł. 

Zsunąłem się po pasmie istniejącej jeszcze 

starej strzechy i dopiero na dole poczułem pragnie-
nie i głód, widząc spory garnek kompotu i kilkana-
ście świeżo upieczonych bułeczek ułożonych                    
w mały sążeń na blasze do pieczenia chleba. 

- Tomasz, Olek, Kazik chodźcie i wy napić się 
i zjeść parę bułek. – Zawołała do Tatusia, stryjka                     
i wujka pomagających nam przy kryciu stodoły 
nową strzechą. Stara bowiem liczyła sobie ponad 
sto lat i zaczynała gdzieniegdzie przeciekać. Była 
obficie porośnięta kępkami mchu i zmurszała.  

Stryjek Olek był specjalistą od układania 
snopków z żytniej słomy, a przede wszystkim od 
mocnego skręcania ich kneblem. Potrafił też równo 
wiązać i skręcać podwójne zastrzeszniaki do ukła-
dania narożników i kalenicy dachu tak, że nawet 
nie trzeba było większości z nich wyrównywać 
kosą.  

Po krótkim odpoczynku wróciłem na dach, 
aby nadal odcinać od łat starą strzechę. Kiedy 
byłem nad narożnikiem od strony podwórka zoba-
czyłem na belce wieńczącej zrąb budynku wciśnięte 
pod krokiew zawiniątko.  

- Oj, coś znalazłem! – Zawołałem wyszarpu-
jąc je spod krokwi. 

- O, budesz bohatyj Tomaszu. Bat’ko zołotyje 
hroszy na tiażkije czasy schowali i zabyli. Pokaży, 
pokaży Stachu szczo tam majesz. – Zawołał wujek.  

Podniecony rozwinąłem zawiniątko i pokaza-
łem znalezisko stwierdzając z rozczarowaniem: 

- Ee, to tylko stara czapka… I na dodatek 
dziurawa.  

- To pewnie moja – powiedział Tatuś – spoci-
łem się przy młocce, odłożyłem i zapomniałem. 

Zsunąłem się i pokazałem czapkę.  
- Dziwne jakieś te dwie dziurki. Tatuś nie 

mówił, że w nagonce na polowania chodził – po-
wiedziałem, nie zastanawiając się i wkładając palec 
w jedną z nich. Kiedy podawałem czapkę wujkowi, 
wysypały się z niej trzy lekko koślawe pociski kara-
binowe.  
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- Dla mene, wyhladaje na to, szczo ne bat’ko 
buw w nahonci, tolko na bat’ka taja nahonka buła. 
– Dziwnie przytłumionym głosem powiedział wujek.  

Popatrzyliśmy na siebie. Zrobiło się nieswojo. 
Tatuś pobladł i nie powiedział nic.  

- A wy co, mysz złapaliście? – Zaśmiała się 
Mamusia, która wyszła zabrać naczynia, a widząc 
zbiegowisko podeszła do nas. 

- Spalte wsio! – Niespodziewanie ostro po-
wiedział wujek, zebrał szybko pociski, wrzucił je do 
czapki i podał ją Mamusi. – I tak nykomu do ny-
czoho ne prydaść sia, bo dziurawaja. Idemy do 
roboty, bo szcze doszcz pryjde i sino zmokne,                   
a i hołowy toże mokryje budut, bo szapoczka                     
z dziuroju. – Roześmiał się. Wszyscy wróciliśmy do 
swoich zajęć. Podczas obiadu nikt nawet nie wspo-
mniał o znalezisku.  

Ja sam z czasem zapomniałem o incydencie 
uznając go za niezbyt udany żart wujka. 

 
W piękne sierpniowe przedpołudnie jechali-

śmy po żyto, na pole leżące koło Kornicy. Pole 
znajdowało się niedaleko wsi pod lasem, w którym 
swego czasu znajdowały się ziemianki partyzanc-
kie. Zapytałem o nie.  

- Tam znajdowały się tylko magazyny. 
Oddział stacjonujący tutaj składał się z miesz-
kańców okolicznych wsi, którzy mieszkali w swo-
ich domach. Magazyny mieli w lesie żeby Niemcy 
podczas rewizji niczego nie znaleźli. Czasami 
przez kilka dni przesiedział tam ktoś, kogo 

Niemcy szukali. Za blisko wsi były położone. 
Bezpieka po wojnie splądrowała je i zniszczyła. 
Nikogo jednak nie zamknęli.  

- A broń też w nich trzymali? - spytałem. 
- Wiem, że część mieli schowaną po strze-

chach, żeby była pod ręką. O resztę, nie wypa-
dało pytać. 

- A po wojnie? 
- Po wojnie - roześmiał się - tym bardziej 

nie wypadało.  
- Dlaczego? - Zapytałem i zrobiło mi się 

głupio. 
- Żeby swoje zęby zachować do późnej 

starości… - śmiał się patrząc jak rumienię się ze 
wstydu.  

- Przepraszam - powiedziałem bardzo, 
bardzo cicho. 

- Cieszę się, że tak szybko się uczysz. Ale 
wiesz, że jeszcze i teraz nie można gadać przez 
sen.  

- Tak - szepnąłem i zrobiło mi się jeszcze 
bardziej wstyd.  

- Nie przejmuj się. Kto dużo pyta, nie błą-
dzi, ale też i za daleko nie zajedzie, bo każdy 
wie, dokąd zdąża... 

Już zamierzałem zanurzyć się w jakieś 
przyjemniejsze, jak mi się wydawało, wspomnie-
nia, kiedy usłyszałem: 

- Wiesz przecież, że w okolicy i naszej wsi 
nadal jest kilku ubowców i ormowców… i komu 
tu i po co opowiadać… Żeby za parę tygodni 
kazali ci kopać własną ziemiankę, obok tej na 
pół zasypanej?  

- Do diabła, już tyle lat po wojnie! - zde-
nerwowałem się.  

- Po której? – Roześmiał się. 
- No, jak to?... 
- No?... – Zawiesił głos. - Tak myślało 

wielu w 44 i później. A do dzisiaj nie wiadomo 
gdzie ich szukać. Taki Rypina. Do dymnika się 
schował, a jednak znaleźli i ślad przepadł po 

nim. Babom powiedział. Jed-
na się wyspowiadała koleżan-
kom. A z „korniczaków” 
wszyscy dzięki Bogu cali i żywi do dzisiaj do-
trwali. I niech tak zostanie. 

- Nie miałem pojęcia.  
- Nie dziwię się, bo to przekracza ludzkie 

pojmowanie.  
- Ale… 
-Tobie dzisiaj mogę powiedzieć – przerwał 

mi - za miesiąc będziesz już w Poznaniu. Do dnia 
dzisiejszego wiedział o tym tylko Franek, ciotka 
Bronka i matka. Chociaż Franek Bronce i dzie-
ciom kazał iść spać.   

- Nie rozumiem.  
- Ja też nie. Ale dzięki temu żyję. I on tak 

samo. Nie wspominaj o tym matce, jej powie-
działa twoja ciotka Bronka. Jaka była ciekawska               
i dlaczego do dzisiaj boi się, że sama przez sen 
też może się wygadać. Matka ją uspokoiła. Tyle 
wystarczy. Na chrzcinach – snuł opowieść - ciot-
ka usiadła obok nas, mnie i Franka. Nalała wódki 
i mówi: „No to za tę skrzynię wy czorty głupie”. 
Franek aż podskoczył. „Za jaką?” - Pyta. „A za 
tę, co to ją na śniadanie spaliłam.”  

Franek zbladł. Rozejrzał się dookoła. „Co 
ty?” „Ano to!” I pokazała mu pasemko siwych 
włosów. Zrozumiał. „Chodź!” Powiedział. Wstał. 
Wziął ją za rękę i poszli nad rzekę. Wrócili nad 
ranem cali mokrzy od rosy i w zielonych koszu-
lach. Bronka była jak skowronek. Czekaliśmy na 

nich z matką siedząc przed chatą i nie mówiąc 
ani słowa. Przez dziesięć godzin… Po tym piliśmy 
do południa. W jakiś czas później urodziły się im 
bliźniaki. 

 

Ostatnie wybrane publikacje na temat jubile-

uszu Klubu Literackiego, omówienia antologii 

50-lecia pt. „Daję Słowo” 

 
Jacek Juszczyk – „Słowo o «Słowach…», „Gazeta 
Kulturalna” nr 1 (293) 2021. 
Anna Kokot-Nowak – „Zamkowej liryki strzyżenie 
– golenie”, „Akant” nr 5 (304) 2021. 
Anna Landzwójczak – „W świecie poezji”, 
„Akant” nr 7 (306) 2021. 
Danuta E. Dachtera – „Czas na sumę”, „Kamena” 
nr 1-2, 2021. 
Jerzy B. Zimny – „W nurcie Odnowy”, zbiór ese-
jów w zapowiedziach wydawniczych na rok 2022    
(w tym strony na temat historii Klubu). 
Jerzy Grupiński – „Poznańskie ReWiry”, rec.                   
z książki Jerzego B. Zimnego (w przygotowaniu), 
„Akant” nr 12 (311), 2021.  
Krzysztof Galas – Wywiad z Jerzym Grupińskim 
na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (dzien-
nikarze.poznan.pl). 
Alicja Kubiak – „Bez przesady o antologii «Daję 
Słowo»”, kwartalnik „Migotania” nr 3 (72) 2021.  
Adam Lewandowski, Anna Andrych – „50 lat – 
kawał literackiego czasu…”, strona internetowa OP 
ZLP „Na pulsie”.  
Barbara Kowalewska – „Na salonach z różą                  
w zębach” – wywiad z Jerzym Grupińskim w związ-
ku z Nagrodą Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego w dziedzinie kultury, strona Urzędu Marszał-
kowskiego – „Kultura u podstaw”, 12.11.2021.  
Barbara Kęcińska-Lempka - esej pt. „Miotła czy 
lira?” 50 lat Klubu Literackiego w Poznaniu”                    
(w tekście zdjęcia), „Kronika Miasta Poznania”, 
2021/23.  
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Sławomir Krzyśka 
 
U fryzjera 
 
Kręcą się sny wokół brody 
Czeszą rozwiane włosy 
 
Słyszysz 
następny proszę 
 
Koniec strzyżenia 
koniec rozmowy 
 
 

Marek Rajski o sobie 
 
Urodziłem się w Zakopanem w 1955 roku, gdzie 
ukończyłem szkolę podstawową (nr 6 "Maraton") 
oraz Technikum Budownictwa Regionalnego (słynna 
"Budowlanka"). Od dziecka byłem zafascynowany 
Tatrami i nawet wagary poświęcałem na włóczęgi 
po górach. W wieku 20 lat wstąpiłem do Speleoklu-
bu Tatrzańskiego w Zakopanem. Jaskinie przecież 
są głównie w górach, a przy braku klaustrofobii 
rozwijałem swoje umiejętności w bezpiecznym 
zwiedzaniu tychże. Po kilku latach zostałem preze-
sem klubu. Byłem nim dwie kadencje, podczas 
których udało mi się wyciągnąć klub z ogromnych 
trudności finansowych do statusu bogatej organiza-
cji, za co niedawno otrzymałem tytuł Honorowego 
Członka. W roku 1990 losy przeniosły mnie na stałe 
do Jasła. W wieku 58 lat dostałem od rodziny w 
prezencie komputer o którego działaniu nie miałem 
zielonego pojęcia. Aktualnie pracuję na dwóch 
systemach operacyjnych - Linux Manjaro oraz 
najnowszym, stale aktualizowanym Windows 10. 
Nie mając pracy zająłem się nauką w profesjonal-
nych programach graficznych i samą fotografią. 
Tworzę również grafiki abstrakcyjne oraz napra-
wiam uszkodzone stare zdjęcia.  

W numerze wykorzystano fotografie Marka Raj-
skiego. 
Na str. 20 rysunek Kazimierza Wiśniaka  
(tusz i akwarela). 

Jerzy Grupiński 
 

Gladiator, który miał to 

szczęście 
 

„Kim jesteś iskro?” pyta Szymon Ratajczak 
w swej zapowiadanej debiutanckiej książce pod 
tytułem „Na skraju czekamy na siebie”. Faustyczny 

motyw ognia miłości prowadzi nas przez wersy 
debiutu. Wszak ogarniające uczucie zachwytu kreu-
je świat wierszy i jego aktorów jak Adama                 
i Ewę, od których zacznie się, stworzy Świat, ludzie 
i wszelkie stworzenie. 

Mamy więc tu do czynienia z aktem inicja-
cji nie tylko poety – debiutanta ale i z gestem de-
miurgicznym. Na szczęście dla autora wierszy, tak 
nakreślona kosmogonia zostaje ukazana w sposób 
kameralny, intymny, przełożona na język słów 
cichych, szeptanych, wreszcie i na milczenie, wes-
tchnienie, które mówi więcej niż zapisane słowa. 

Stwórcze wymiary miłości buduje poetyc-
ki, odwieczny zestaw motywów: sen, fala, noc, 
motyl, księżyc, lustro, rzeka, ptak… Szymon Rataj-
czak potrafi jednak zapisać te słowa w sposób 
świeży, ujmujący. Wyrazy odzyskują swą barwę, 
temperaturę, ekspresję. Znów w nie wierzymy, 
ufamy słowom poety, dzielimy z nim wysokie loty 
pod miłosnym nieboskłonem.  

Teksty Szymona Ratajczaka zaskakują 
zmiennym tokiem narracji, elementami akcji, dia-
logu, poczuciem humoru i dystansu… Jak w wierszu 
pod tytułem „Koloseum”, w którym śmierć, miłość      
i ocalenie. 

 
Koloseum 
 
na spacerze jemy maliny 
wyglądają jak małe serca 
 
na dłoniach krew 
 
i całujesz mnie nagle 
jak gladiatora 
który miał szczęście 
 
Tekstom książkowego debiutu towarzyszą 

fotografie Szymona Ratajczaka, zbliżenia faktury, 
materii ciała modela poszerzające odbiór wierszy                  
o inną, choć pokrewną wizję… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wydawca – Klub Literacki „Dąbrówka” – Piąt-
kowskie Centrum Kultury 
Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
os. Bolesława Chrobrego 120, 60-681 Poznań 
Redaguje Jerzy Grupiński 
tel. 61 222 30 33 

e-mail  jerzygrupinski@gmail.com 

          jsszwarcowie@wp.pl  

korekta - Jolanta Szwarc  
przygotowanie do druku - Stanisław Szwarc 
Druk – EuroPrint, Poznań, Pamiatkowa 19. 
„Protokół” dostępny także na Facebooku oraz stronie 

http://www.poecipolscy.pl/proza/protokol-kulturalny/  

 (także numery archiwalne) 

Redakcja zastrzega sobie możliwość skracania nadesłanych 
materiałów oraz ew. zmian tytułów. Materiałów niezamówio-

nych nie zwracamy. 
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