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Olga Tokarczuk i Casablanca
Znowu szczęśliwie udało nam się zebrać pieniądze
na portalu crowdfundingowym Wspieram.to na wy-
drukowanie w offsecie naszego artystyczno – lite-
rackiego pisma. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy
udzielili nam jakiegokolwiek wsparcia. 

To na pewno bardzo dobra wiadomość dla polskiego
świata literackiego, że Olga Tokarczuk została uhono-

rowana Nagrodą Nobla. W tym numerze MPK polecam tekst Katji Tom-
czyk, która przygląda się twórczości naszej noblistki. Sam piszę o Char-
lesie Bukowskim, a także w stylu retro o „Latach dwudziestych, latach
trzydziestych…” czy „Życiu Kamila Kuranta”. Małgorzata Szmałz przypo-
mina postać Ireneusza Iredyńskiego, legendarnego twórcy, którego 80.
rocznica urodzin minęła w zeszłym roku. Hanka V. Mody w tekście „Żeby
pisać, trzeba pisać” przekonuje, że warto uczyć się pisania. Dorota Sze-
lezińska z niezwykłą pasją pisze o „Wiecznej Casablance”, a także roz-
mawia z malarką Magdaleną (Maleną) Jankowską. Kamil K. Krakowiak
w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej prześlizguje się po polskich filmach,
w których mniej czy bardziej udanie zostało zobrazowane to historyczne
wydarzenie. W odniesieniu do historii w tekście „Warszawa przeciw nazi-
zmowi” pokazuję antynazistowskie oblicze mojego ukochanego miasta
nad Wisłą w literaturze czasów wojny. 

W dziale prozy publikujemy opowiadanie „Szara myszka” Marci-
na Radwańskiego. W tym numerze MPK nie zabraknie również poezji,
prezentujemy  bowiem wiersze:  Elizy Segiet,  Joanny Chudzio,  Danuty
Bartoszuk, Tamary Promyk, Małgorzaty Wójtowicz i Moniki Luque-Kurcz.

Zachęcamy również do lektury prozy poetyckiej Magdaleny Cy-
bulskiej i felietonu Marka Jastrzębia „Menel”. Hanna Bilińska-Stecyszyn
w tekście „Perła między wzgórzami” wyznaje swoją miłość do Kazimie-
rza  nad Wisłą.  Tradycyjnie  już  publikujemy  także  recenzje  książek  –
Marcin Domagała pisze o pozycji Jerzego Chociłowskiego „Najpierw Pol-
ska. Rzecz o Józefie Becku”, a Katja Tomczyk recenzuje „Pelunię” Han-
ny Bilińskiej-Stecyszyn. Na naszych łamach nie zapominamy o spekta-
klu teatralnym, bowiem w tym numerze MPK możecie przeczytać moją
recenzję „Biesów”, sztuki wystawianej w Teatrze Studio w Warszawie. 

Wszystkim życzę bardzo miłej lektury! 

JAROSŁAW HEBEL
Redaktor Naczelny

tel. 505 940 955
e-mail: hebeljar@wp.pl



Chciałabym, żebyś tu była
„So, so you think you can tell

Heaven from hell?
Blue skies from pain?”*

Nie potrafię powiedzieć kiedy, bo było to dobrych parę lat
wstecz, ale przestałam rozróżniać mijające lata. Kolejny
rok stanowił kalkę poprzedniego. Nieustannie odliczałam
dni do wakacji, przeklinając zimę, która zdawała się trwać
bez końca.  W pogoni  za  ciepłem pomijałam w pamięci
sześć miesięcy przeszywającego chłodu. Z czasem zapo-
minałam o tym, co wydarzyło się w ogóle, nawet wtedy,
gdy palące słońce wybarwiało piegi na moich ramionach.

W końcu zdałam sobie sprawę, że jestem człowiekiem bez
wspomnień. 2010 czy 2015? Czym się różniły? Czy były dla
mnie łaskawe? Nie wiem. W obawie przed globalną niepamię-
cią, postępującą jak hiszpańska grypa, powzięłam zamiar ko-
lekcjonowania pojedynczych wspomnień, które chociażby sy-
gnalizowały, że moje życie mimo wszystko nie jest kłębkiem
szarej włóczki.

Rok 2019 zapamiętam z dwóch powodów. 
W pewien sierpniowy, lekko wilgotny i deszczowy po-

ranek zobaczyłam tęczę w całej krasie. Wychylając nos przez
szybę auta, gdzieś na trasie prowadzącej do Balatonu, odna-
lazłam w sobie małą dziewczynkę i poczułam prawdziwe speł-
nienie. Tęcza na burzowym niebie, które nie może się zdecy-
dować,  czy zagrzmieć.  Nawet  teraz mam ją przed oczami.

Innego dnia, odliczając minuty do zakończenia pra-
cy, prawie się popłakałam na wieść o tym, że Olgę Tokarczuk
uhonorowano Literacką Nagrodą Nobla. Moją Olgę. Zawsze
tak o niej myślałam. Moją Olgę, której już nie ma.

Mam do Olgi Tokarczuk stosunek wysoce osobisty.
To moja ulubiona pisarka od czasu, kiedy przeczytałam „Pra-
wiek i inne czasy”. Zresztą „Prawiek” od lat jest numerem je-
den na liście moich lektur.  Książki  Tokarczuk ukształtowały
mnie  jako  czytelnika.  Realizm  magiczny.  Światy  dalekie,  a
jednak bliskie. Ludzie ludzcy, a jednak oderwani od spierzch-
niętej ziemi. Cała gama wykolejeńców, odmieńców, nieszczę-
śników,  bohaterów  z  góry  skazanych  na  porażkę.  Słabych
mężczyzn i silnych kobiet. Mężczyzn, którzy znikają. Kobiet,
które pozostają. 

Urzekła mnie w pisarstwie Tokarczuk wrażliwość na
los jednostki i miłość do przedmiotów, opisywanych niemal z
pietyzmem. „Podróż ludzi Księgi”, „E.E.”, „Dom dzienny, dom
nocny”, „Ostatnie historie”, „Gra na wielu bębenkach”, „Opo-
wiadania bizarne” to Tokarczuk, która jest mi najbliższa i od
czasu Nobla bardzo do niej tęsknię. 

Akademia  Noblowska,  przyznając  pisarce  najważ-
niejszą  literacką  nagrodą  na  świecie,  zmusiła  feministkę  z
dredami, walczącą o prawa zwierząt, współtworzącą festiwale
literackie  (Festiwal  Opowiadania,  Góry  Literatury),  patriotkę
lokalną i aktywistkę na rzecz ochrony środowiska oraz psy-

cholożkę, do wejścia na salony i przywdziania sukni od Gosi
Baczyńskiej. Może nie wypada mówić tego na głos, ale nie
podoba mi się to. Nie podoba mi się sposób, w jaki Olga wy-
głasza swą mowę podczas odbierania nagrody. Czuję się jak
na  kazaniu.  Wartościowym  i  mądrym,  ale  jednak  kazaniu.
Może to ta suknia? Swoją drogą piękna, ale czy niezbyt cia-
sna pod szyją, zbyt sztywna? 

Nie.  To  nie  jest  wina  sukni.  To  odpowiedzialność,
którą Akademia nałożyła na barki Olgi. Z polskiej pisarki Olgi
Tokarczuk, o której ledwie słyszał minister kultury, momental-
nie stała się „tą” polską pisarką Olgą Tokarczuk, która dostała
literackiego  Nobla.  Tą,  której  książki  zawładnęły  witrynami
Empiku. Tą, której książki pojawiły się w supermarketach, wy-
pierając z półek poczytne kryminały i love story. Sama widzia-
łam, zaświadczam. 

Od zawsze życzyłam Oldze komercyjnego sukcesu,
kolejek w księgarniach i rzeszy czytelników. Ale kiedy przy-
glądam się zgiełkowi,  który nastąpił  po ogłoszeniu nagrody,
wiem, że będzie trudno. Nie dadzą jej spokoju. Będą czekać.
Na sukces albo potknięcie.  Może kolejna powieść doczeka
się ekranizacji? Czy Olga wytrzyma presję? Czy sobie pora-
dzi? Czy i kiedy napisze coś jeszcze?

Olga Tokarczuk to najwrażliwsza pisarka moich cza-
sów. Chciałabym, żeby tu była. Taka jak jeszcze kilka miesię-
cy temu – swobodna i nieskrępowana odpowiedzialnością, z
luźno upiętymi dredami.

KATJA TOMCZYK

*„A więc, więc sądzisz,  że potrafisz odróżnić niebo od piekła?
Błękit nieba od bólu?”. 

Fot. Katarzyna Kowalewska. Na zdjęciu Olga Tokarczuk.
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Pisarz, poeta i autsajder
Już nie pamiętam, kiedy i w jakich okolicznościach zetknąłem
się z twórczością Charlesa Bukowskiego (1920-1994). Na pew-
no jednak jego pierwszym tekstem, który z zachwytem przeczy-
tałem,  było  tytułowe  opowiadanie  z  tomu  „Najpiękniejsza
dziewczyna w mieście”, w którym nie mógł mnie nie ująć taki
fragment: „Była najpiękniejszą dziewczyną w mieście. […] Wło-
sy miała  czarne,  długie,  jedwabiste;  poruszały się,  kotłowały
wraz z ciałem. W nastroju była zawsze szampańskim albo pod-
łym. Same skrajności, nic pośredniego. […] W każdym razie ile-
kroć wychodziła z toalety i siadała obok mnie, czułem dumę.
Była nie tylko najpiękniejszą babką w mieście, ale też jedną z
najpiękniejszych, jakie w życiu widziałem. Objąłem ją w pasie i
pocałowałem”.

Zawsze  mnie  jednak  nurtuje,  kim  tak  naprawdę pod  względem
ideowym był autor „Najpiękniejszej dziewczyny w mieście”, „Kobiet”
czy „Zapisków starego świntucha”. Anarchistą, liberałem czy ani jed-
nym, ani drugim? Może takim pisarzem, który miał za nic ogólnie
obowiązujące  ciasne  konwenanse?  Myślę,  że  nie  da  się  jedno-
znacznie  zaszeregować  twórczości  Charlesa  Bukowskiego,  który
unikał tego jak ognia. Najpewniej zawsze to będzie suma kilku wy-
padkowych, chociaż on sam nie dawał się łatwo zaszufladkować.
Na pewno był wielkim indywidualistą. Dzisiaj  byśmy powiedzieli –
żyjącym na uboczu wrażliwym artystą, utalentowanym twórcą i eks-
centrykiem. 

Charles Bukowski  – alkoholik,  hazardzista  i  erotoman –
nie był tylko znakomitym prozaikiem, tworzył także świetną poezję.
Co poniektórzy przypisywali mu sympatię, jaką miał darzyć młodzie-
żową rewoltę 1968 r., a także próbowano łączyć go z ruchem Beat
Generation. Pisarz jednak, jeżeli nawet nie gardził życiem publicz-
nym, miał bardzo lekceważący stosunek do samej polityki. W „Zapi-
skach starego świntucha” nawet napisał:  „Jeśli  ma się do wyboru
Humphreya lub Nixona, to tak, jak gdyby się miało wybierać między
zjadaniem ciepłego albo zimnego gówna”. Podobny, taki trochę na
wpół anarchistyczny, na pewno zaś kontestatorski portret tego arty-
sty wyłania się z jego twórczości. O sobie z kolei w powieści „Kobie-
ty” z upodobaniem powiadał: „Pociągają mnie nie te rzeczy, co trze-
ba: lubię pić, jestem leniwy, nie mam boga, polityki, idei ani zasad.
Jestem mocno osadzony w nicości, w swego rodzaju niebycie, i ak-
ceptuję to w pełni. Nie czyni to ze mnie osoby zbyt interesującej.
Nie chcę być interesujący, to zbyt trudne. Pragnę jedynie miękkiej,
mglistej przestrzeni, w której mogę żyć, i jeszcze żeby zostawiono
mnie w spokoju. Z drugiej strony, kiedy się upijam, krzyczę, wariuję,
tracę panowanie nad sobą. Jeden rodzaj zachowania nie pasuje do
drugiego. Mniejsza z tym”.  Z  Charlesem Bukowskim – jak na ła-
mach pisma „Fragile” zauważyła Anna Wyrwik – było tak, że „pod-
chodził  z dystansem do społeczeństwa, ignorując jego system ak-
sjonormatywny. […] Jest to wycofanie się i zajęcie miejsca na baro-
wym stołku, na którym nic nas nie obchodzi, z niczym się nie liczy-
my, nic nie dajemy, ale i nie otrzymujemy, zresztą niczego nie ocze-
kujemy. Bukowski z tej pozycji kpił z zachowań, konwencji, wartości
i   przeżyć  społeczeństwa  amerykańskiego.  W kpinie  swej  często
umieszczając nie tylko krytykę tego społeczeństwa, ale i typowego,
ludzkiego podejścia do życia”.

Kilka lat temu został wydany przez Noir sur Blanc wybór
wierszy Charlesa Bukowskiego „Noce waniliowych myszy” (2015).
W jednym z komentarzy na stronie lubimyczytać.pl Ola Lichocka za-
uważyła, że wypływa z nich „celny, prosty przekaz, podszyty pijac-
kim liryzmem”. Wiersze Bukowskiego mają to do siebie, że czyta się

je jak znakomitą prozę. Z tego tomu najbardziej utkwił mi w pamięci
wiersz „łóżka, ubikacje, ty i ja –”, w którym poeta napisał: „pomyślcie
o łóżkach/ używanych bez przerwy/ do pierdolenia/ do umierania./ w
tym kraju/ niektórzy z nas pierdolą więcej/ niż umierają/ ale więk-
szość umiera/  lepiej/  niż  pierdoli”.  Nikogo nie powinno dziwić,  że
także i w tych tekstach Bukowskiego jest dużo wulgaryzmów, które
mieszają się z alkoholem i manifestowaną przez autora otwartością
obyczajową. 

Należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że „Bukowski miał
jaja”.  Do połowy lat 60. minionego wieku żył w przerażającej bie-
dzie, pomieszkiwał w tanich czynszówkach i bywało, że nie miał na
jedzenie,  ale wchodząc do baru, zawsze znajdował  pieniądze na
drinka. Na YouTube jest taki  filmik z jednego z wieczorów autor-
skich, na którym pisarz nie chciał zacząć czytać swojej poezji, dopó-
ki nie dostał butelki wina. Trafnie również zauważył w „Kobietach”:
„Gdy wydarzy się coś złego, pijesz, żeby zapomnieć. Kiedy zdarzy
się coś dobrego, pijesz, żeby to uczcić. A jeśli nie wydarzy się nic
szczególnego, pijesz po to, żeby coś się działo”. 

Mało kto wie, że prywatnie Charles Bukowski był wielkim
miłośnikiem muzyki klasycznej. Podobnie jak Bohumil  Hrabal, ko-
chał koty. Przyznawał się do fascynacji twórczością Walta Whitma-
na,  Hemingwaya,  Dostojewskiego  i  Céline’a.  Na  kilka  lat  przed
śmiercią wziął udział w sesji zdjęciowej Herba Rittsa, a także zagrał
epizodyczną rolę w filmie „Barfly” („Ćma barowa”), do którego napi-
sał scenariusz. Miał swoje literackie alter ego, którym był Henry Chi-
naski jako tytułowa „ćma” - główny bohater filmu, rewelacyjnie za-
grany przez Mickeya Rourke.

JAROSŁAW HEBEL

Rys. Autor nieznany. Charles Bukowski. Domena publiczna. 
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Wieczna Casablanca
Osadzony w estetyce noir film „Casablanca” od lat pojawia się
na  listach  najlepszych  filmów  wszech  czasów,  więc  chyba
wszyscy słyszeliśmy o nim. Jednak nie każdy go widział. Zało-
żę się, że wśród czytających tę recenzję znajdą się tacy, którzy
do oglądania podeszli z entuzjazmem, ale po 15 minutach zre-
zygnowali… Dlaczego?

„Casablanca” jest filmem z innej epoki. Powstała w 1942 roku,
jest więc dla dzisiejszego widza filmem (z pozoru) powolnym. Prze-
gadanym. Pompatycznym. Ale tylko z pozoru – ja sama zostałam
niejako  zmuszona,  żeby  obejrzeć  „Casablankę”  dziesiątki  razy  –
pracuję jako pilot turystyczny w Maroku – a przed odwiedzeniem
miasta ten film aż się  prosi o projekcję.  Zatem chcąc nie chcąc,
oglądałam wraz z moimi turystami „Casablankę” w drodze do Casa-
blanki.  Wiele,  wiele  razy.  Początkowo drażniły  mnie  patriotycznie
nadmuchane sceny, aktorskie, niejako sztuczne gesty głównej bo-
haterki Ilsy (zagranej przez Ingrid Bergman), a także kaczy głos Ric-
ka (Humphrey’a Bogarta). Ale po którymś razie – dosłownie zako-
chałam się w tym filmie. Jest w nim magia, szaleństwo, dowcip i…
mnóstwo godności.

Miasto Casablanca jest tłem akcji  filmu. Portowe miasto
Maroka, wybudowane w latach trzydziestych przez Francuzów, było
w czasie wojny schronieniem dla uciekinierów z Europy lub USA
uwikłanych w konflikty wojenne (Rick), bogaczy uciekających przed
wojną,  opozycjonistów (Victor  Laszlo),  uchodźców,  większych lub
mniejszych złodziei lub/i biznesmenów. Niestety żadna ze scen nie
była kręcona w tym pięknym kolonialnym mieście, film prawie w ca-
łości powstał w studiach filmowych Hollywood. Ale nie miasto jest tu
najważniejsze, ani nie konflikty wojenne (Casblanca przynależała w
tamtym okresie do terytorium państwa Vichy), a dramat trójki ludzi
uwikłanych w relację i konflikt, zdawałoby się, nie do rozwiązania. 

Amerykanin  Rick  Blaine  jest  właścicielem  popularnego
klubu Rick’s Café, w którym można dobrze się zabawić, posłuchać
muzyki na żywo, a także oddać zakazanemu hazardowi. Niewiele
wiadomo o Ricku, a on sam sprawia wrażenie cynicznego mężczy-
zny, który dba jedynie o własne interesy. Ze strzępków opowieści
wyłania się jednak postać twardego faceta z przeszłością. Przeszło-
ścią,  która wraca do niego wraz z przybyłą do miasta Ilsą Lund,
żoną  poszukiwanego  przez  nazistowskie  Niemcy  Victora  Laszlo.
Laszlo  to  pochodzący  z  Czechosłowacji  przywódca  ruchu  oporu,
który skutecznie wymyka się nazistom. Aby móc kontynuować swo-
ją podziemną walkę, także i Victor szuka bezpiecznej drogi do Sta-
nów Zjednoczonych, a posiadane przez Ricka listy tranzytowe są
dla niego i żony jedynym sposobem, aby tam się dostać. Laszlo nie
wie, że Ilsa i Rick w przeszłości byli kochankami, a spotkanie po la-
tach budzi w nich stare namiętności.

I  mamy wspaniały trójkąt,  wielki  dylemat,  stawką w tym
konflikcie jest życie – bez pomocy Ricka w zdobyciu listów tranzyto-
wych Laszlo po prostu zostanie prędzej czy później zamordowany
przez gestapo. Mamy namiętność - i Rick, i Victor bardzo kochają
Ilsę. Mamy też Ilsę – kobietę postawioną przed bardzo trudnym wy-
borem – ratowanie męża czy intensywnie odradzająca się namięt-
ność do dawnego kochanka. Nie chcę całkowicie zdradzać przebie-
gu akcji  – obejrzyjcie sami.  Jedna z licznych legend dotyczących
tego filmu mówi, że sami aktorzy do ostatnich scen nie wiedzieli, jak
potoczą się losy bohaterów (scenariusz był wielokrotnie zmieniany).
Jaką decyzję  podejmie zakochany na zabój  mężczyzna? Kim on

jest? Kim ona jest? Kim jest Laszlo? Może dlatego ten „wiekowy” już
film tak mocno trzyma w napięciu przez ostatnich kilkanaście minut.
Są sceny, przy których zawsze się wzruszam. Są takie, których nie
rozumiem… Bo… Ilsa. Jej postać jest najbardziej tajemnicza z całej
trójki bohaterów. Czy naprawdę kochała Ricka? Przecież celowała
do niego z pistoletu. Czy zakochana kobieta tak robi? Czy kochała
Laszlo? Przecież chciała uciec z Rickiem? I jeszcze jedno pytanie
mnie męczy – czy ostateczna decyzja Ricka to dowód miłości i he-
roizmu? Czy chęć ratowania godności? Tak czy tak – Rick jest jed-
ną z moich ulubionych postaci filmowych ever. 

Obok świetnych bohaterów z pierwszego planu pojawiają
się dwie niezapomniane postaci drugoplanowe – Sam (Dooley Wil-
son), ciemnoskóry muzyk i przyjaciel Ricka, który w filmie wielokrot-
nie miał za zadanie podgrzewanie romantycznej atmosfery, śpiewa-
jąc kochankom kultową już dziś piosenkę „As Time Goes By”. Oraz
rewelacyjny kapitan Louis Renault (Claude Rains), który jest auto-
rem najzabawniejszych tekstów w filmie. I w ostatniej scenie wspa-
niale znika w oparach mgły, wypowiadając legendarne „Luis, tak so-
bie myślę, że to początek wspaniałej przyjaźni”.

Jak już wspomniałam, jest wiele legend dotyczących reali-
zacji filmu. Scenariusz „Casablanki” powstał na podstawie cieszącej
się niewielką popularnością sztuki Murraya Burnetta i Joan Alison
„Everybody Comes to Rick's”, która nigdy nie doczekała się premie-
ry na Broadwayu. Zatem mało obiecujący –  z pozoru – tekst urato-
wała mistrzowska gra aktorska głównych bohaterów oraz reżyseria
Michaela Curtiza. Jednak największą wartością filmu są, moim zda-
niem,  dialogi.  Dlatego  teatralną  przeszłość  tego  dzieła  plus  mi-
strzowskie zakończenie uważam za największy atut filmu. Jednak
twórcy początkowo nie spodziewali się wielkiego sukcesu. Film był
bardzo niskobudżetowy – na realizację obrazu przeznaczono zaled-
wie 950 tys. dolarów, co zmusiło ekipę do drakońskich oszczędno-
ści. Rick’s Café – knajpa Ricka – to jedna sala i schody filmowane w
różnych ujęciach i ze zmieniającą się stale scenografią. Samolot po-
jawiający się w ostatniej scenie był zrobiony z kartonu. A obsługa
kręcąca się wokół pojazdu to byli statyści-karły. Ich wzrost musiał po
prostu pasować do samolotu-zabawki. W ostatniej scenie „samolo-
towej” pojawia się intensywna mgła – jej celem było przykrycie nie-
doskonałości scenografii, a przy okazji doskonale zgrała się z wyda-
rzeniami końca filmu. Niski budżet nie przeszkodził „Casablance” w
zdobyciu pięciu nominacji do Oscara oraz trzech statuetek, włącza-
jąc w to „Najlepszy Film” 1943 roku.

No i  jeszcze jedna plotka z planu: Ingrid Bergman była

4



znacznie wyższa od Humphreya Bogarta. Dlatego najczęściej gdy ci
dwoje pojawiają się razem (a jest tych scen sporo w filmie), któreś z
nich… po prostu siedzi.

Na koniec jeszcze kilka słów o mieście Casablanca - w
kontekście filmu. Niewiele niestety jest w Casablance miejsc upa-
miętniających to dzieło, które bądź co bądź zrobiło mu niesamowitą
reklamę na całym świecie. Do dziś przybywają tam tysiące turystów
w poszukiwaniu atmosfery z filmu. No cóż… w niewielu miejscach ją
znajdą,  bo  Casablanca  –  tak  za  Francuzów  jak  i  obecnie  –  to
ogromne, głośne miasto, a nie prowincjonalna mieścina, którą poka-
zano w filmie. Najbardziej zdeterminowanym filmowym podróżnikom
zdecydowanie doradzam spacer kolonialną częścią miasta, z pla-
cem Mohammeda 5 (nazwa oczywiście zmieniona po odzyskaniu
niepodległości przez Maroko w 1956 r.). Radziłabym też zobaczyć,
przynajmniej z zewnątrz, Hotel Excelsior (znajdujący się na Placu
Narodów Zjednoczonych). W takim miejscu jak to mogłaby się to-

czyć  akcja  filmu,  gdyby  tylko  wydarzenia  przedstawione  w filmie
były realne. No i oczywiście należy odwiedzić Rick’s Café  - knajpę
obok portu, założoną przez Amerykankę i do dziś wspaniale oddają-
cą atmosferę filmowej kawiarni Ricka. Obecnie jest to najpopular-
niejsze miejsce w Maroku, w którym zaręczają się Francuzi, Polacy,
Niemcy, Amerykanie.

Jak już wcześniej wspominałam – widziałam ten film dzie-
siątki razy i… nadal go z chęcią oglądam, gdy tylko mam okazję. A
mam ją wielokrotnie. Żadnego z seansów jeszcze nie przespałam.
To jest moja perwersyjna przyjemność, powtarzane w głowie dialo-
gi, muzyka, niezrozumiałe dla mnie samej wzruszenie. Ten film jest
jak stary znajomy. No a postać Ricka… hmmm… Gdzie  są tacy
mężczyźni? No gdzie?

                         DOROTA SZELEZIŃSKA
Fot. Kadr z filmu „Casablanca”. 

Lata dwudzieste, lata trzydzieste…
Wiele bym dał, żeby żyć w latach dwudziestych i trzydziestych
minionego stulecia. Idąc w sobotnie popołudnie Nowym Świa-
tem w Warszawie, widziałbym zupełnie inny, nieomal zaczaro-
wany świat. Mijałyby mnie dorożki, przedwojenne samochody,
babinka stojąca na ulicy sprzedawałaby kwiaty Piotrkowi Doło-
wemu, spieszącemu na randkę ze swoją ukochaną Zosią z „Ju-
tro idziemy do kina”. Przechodząc obok Bliklego, mijałbym Do-
łęgę-Mostowicza, który gnałby od wydawcy prosto przed siebie
na skręcenie karku, mając pomysł na napisanie kolejnej nie-
zwykle poczytnej i równie dochodowej powieści. Późnym wie-
czorem z Ziemiańskiej wychodziłby zaś pijany Wieniawa-Długo-
szowski, na całe gardło krzycząc: „Bo w sercu ułana, gdy je po-
łożysz na dłoń, na pierwszym miejscu panna, przed nią tylko
koń!”.         

Chłodny, wieczorny już wiatr mocno chlusnąłby mnie w twarz, gdy
szedłbym dalej... Przejeżdżający obok mnie dorożkarz wiózłby z po-
śpiechem jakiegoś arystokratycznego amanta na schadzkę z jego
kochanicą. Mimo późnej pory Warszawa, która była wtedy prawdzi-
wym „Paryżem Północy”, dopiero zaczynałaby się budzić do życia.
Srebrzysty księżyc, świecący już na niebie, nadawałby ogromnie ro-
mantycznego kolorytu parom w niezwykłych czułościach spacerują-
cym w Parku Ujazdowskim. Mijając Eugeniusza Bodo i prosząc go o
autograf,  miałbym  w  uszach  wykonywaną  przez  niego  piosenkę
„Umówiłem się  z  nią  na dziewiątą”.  Wiedziałbym wtedy,  że chcę
przeżyć moje własne życie w sposób szalony z odrobiną romantycz-
nego polotu. Czy zakochałbym się na zabój, gdybym zobaczył wte-
dy Smosarską? Jak potoczyłoby się moje życie w tamtym czasie w
moim ukochanym kraju nad Wisłą?

Cały czas, idąc dalej, mijałbym kina, teatry, knajpy, kaba-
rety i rewie. Przed wejściem do jednej z nich lałby się szampan, któ-
rego w towarzystwie dostojnych gości piłby sam Hemar. Spacerują-
ce na Chmielnej panie lekkich obyczajów byłyby stanowczo poucza-
ne przez kontrolującego je  policjanta.  Warszawa nocą weseliłaby
się jednak, bawiąc się i śmiejąc, tańcząc w rytmie polki, oberka i ar-
gentyńskiego tanga. Sam wsiadłbym do dorożki, wyrwał bat doroż-
karzowi i zdzielił konia trzy razy, a potem bym krzyknął: „Wio, kasz-
tanek,  byle  prędzej...!”.  Obok  siedziałaby  ona  i  piła  francuskiego
szampana, gdy mknęlibyśmy przed siebie pod kopułą rozgwieżdżo-
nego nieba. Lodowate powietrze chłostałoby mnie po twarzy i ude-
rzało w nozdrza, raz i drugi... ale co tam, pędziłbym coraz szybciej,
na złamanie karku!

W końcu życie jest takie krótkie, że może jednak warto je

przeżyć na całego? Niech żyje więc pochwała odczuwania i sens
wariata, który nigdy nie ucieka w ciasne i fałszywe konwenanse! Co
jednak dalej...? Czy siedząc w knajpie i słuchając Fogga, śpiewają-
cego: „Jesienne róże szepczą cicho o rozstaniu/ Jesienne róże mó-
wią nam o pożegnaniu”,  widziałbym nieszczęśliwie  zakochanego,
który strzałem w skroń odebrałby sobie życie? Kto wie, może jednak
warto  żyć krótko,  umrzeć względnie  młodo,  lecz życie  odczuwać
pełną piersią. Jak kochać, to dogłębnie i na zabój, a jak bawić się...
to tylko do białego rana.

Już świta. Widzę, jak jakiś nieszczęśnik ledwo wychodzi z
knajpy i wymiotuje. Koledzy współczująco poklepują go po plecach,
a jego ukochana chce dzielić z nim przeżywane przez niego męki,
mocno go do siebie przytulając. Z oddali  bardzo jest podobny do
Kamila Kuranta, a ta kobieta... no właśnie... co to za kobieta? W
końcu tyle ich było w jego życiu. Warszawa śpi jeszcze i nie widać
wschodzącego słońca. Co teraz robi zbuntowany Cezary Baryka?
Boleśnie rozczarowany rządami współczesnych mu polityków, czy
gotuje się do rewolucyjnego marszu na Belweder? A może pije w ja-
kiejś ciemnej melinie przy Krochmalnej ze swoimi współtowarzysza-
mi niedoli? Kto wie... Chłodny wiatr smaga mnie po policzkach i gdy
znowu przechodzę obok zamkniętej już Ziemiańskiej, przypominam
sobie  słowa  Antoniego  Słonimskiego:  „Tęsknota,  słowo  zużyte,
otwarło mi swoją dal... Jak różne są rzeczy ukryte w króciutkim wy-
razie żal”.

              JAROSŁAW HEBEL

Fot. Henryk Poddębski. Nowy Świat przy Foksal w 1935 r. (joemonster.org)
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Żeby pisać, trzeba pisać
„Pisanie to latanie we śnie. Kiedy je sobie przypomnisz. Kiedy to potra-
fisz. Kiedy się udaje. To takie łatwe”.

„Notatnik  pisarza”,  luty 1992 (cyt.  za: Neil  Gaiman,  „Dymy i  lustra”  -
wstęp, tłum. Paulina Braiter, MAG, Warszawa 2018) 

Żeby pisać, trzeba… pisać. Żeby dobrze pisać, trzeba czytać,
pisać,  poprawiać,  redagować,  poprawiać,  redagować,  pisać,
czytać, poprawiać. Żeby pisać wyjątkowo, trzeba pisać, czytać,
poprawiać, redagować, pisać i… mieć to mityczne „coś”. Moim
zdaniem to mieszanka talentu, wiedzy i  umiejętności.  To wy-
czucie odpowiedniego brzmienia słów. Bo tekst jest jak muzy-
ka, musi brzmieć, musi nieść i nie ma tam miejsca na fałszywe
nuty.  Nie  wszyscy  to  usłyszą.  To  zmysł  dany  nielicznym.  

Rozglądam się po internetach i odnoszę wrażenie, że wszyscy te-
raz chcą tworzyć literaturę. Składają słowa mniej lub bardziej niepo-
radnie (zazwyczaj bardziej) i przekonani o swoim talencie, zasypują
innych grafomańskim bełkotem. Bo im w duszy gra, bo muszą, ina-
czej się uduszą. Rozumiem, naprawdę, sama lubię śpiewać, ale nie
męczę moim wyciem nikogo poza kotami i ewentualnymi sąsiadami,
za co przepraszam. Nie staję na ulicy gotowa prezentować mój wąt-
pliwy talent wszem i wobec. 

Gorzej, że są tacy, którzy chcą, by ich ocenić. Ale oczywi-
ście ocena ma być „jedyna słuszna”. Masz klaskać, achać, ochać i
za nic nie mówić, że lepiej by było dla ludzkości, gdyby ten czy ów
osobnik zajął  się  szydełkowaniem. Dla  nich „ocenić”  równa się z
„docenić” i na nic próby powiedzenia, że styl leży i kwiczy, że lite-
rówki, że powtórzenia, i że warto może zapisać się na jakiś kurs pi-
sarski, podszkolić warsztat i się nie zrażać. No i problem w tym, że
oni się zrażają jedynie do osoby udzielającej owej rady, do pisania
wcale, a o nauce nawet nie pomyślą. Jakby wszyscy zapomnieli, że
chodzili do szkoły i żeby w ogóle pisać, najpierw musieli poznać li-
terki, słowa oraz nauczyć się układać zdania, a później całe treści.
To nie jest umiejętność dana ot tak. Czy gdy chcemy poznać obcy
nam język, nie uczymy się go od podstaw?

Tak samo jest z pisaniem prozy i poezji. Są pewne zasa-
dy, które trzeba znać. Można je oczywiście później łamać, ale trze-
ba wiedzieć, co się łamie i w jakim celu. Jednym ta nauka zajmie
więcej czasu, innym mniej. Jeszcze ktoś inny robi to intuicyjnie, ale
nadal, wbrew pozorom, sztuka pisarska nie jest taka prosta. Jakub
Winiarski, nauczyciel pisania i autor książki „Po bandzie, czyli jak
napisać potencjalny bestseller”, mówi tak: „Można malować, muzy-
kować, rzeźbić, a także pisać bez uczestniczenia w kursach, bez
studiowania klasyków, i w ogóle bez zaprzątania sobie głowy histo-
rią dziedziny, jaką się wybrało. Skoro jednak muzycy mają akade-
mie muzyczne,  a  malarze i  rzeźbiarze akademie  sztuk pięknych,
może też szkoły pisania nie są takim złym pomysłem. Z nikogo nie
da się zrobić Kafki czy Becketta, do tego trzeba talentu, który może
być tylko darem natury. Ale rzemiosła pisarskiego, zasad kompozy-
cji, pisania dialogów, tworzenia «żywych» dekoracji, i wielu jeszcze
rzeczy,  które  pisarz,  niezależnie  od rodzaju  uprawianej  literatury,
powinien wiedzieć - o tym można uczyć. I tego uczą na dobrych kur-
sach  pisarskich.  Rzemiosła.  Rzemiosła,  którego  znajomość  jest
podstawą”. I ja się z Winiarskim zgadzam. Masz talent, to go szlifuj,
nie masz go, a chcesz pisać, to tym bardziej się do nauki przyłóż.
Jeśli piszesz, bo masz taką potrzebę, jak ja ze śpiewaniem, to nie
biegnij i nie publikuj tego tylko dlatego, że jest taka możliwość. 

Moim „ulubionym” argumentem w dyskusji  o pisarstwie  

jest ten, że „każdy ma inny gust”. I nie dociera do delikwenta, że
gust nie ma w tym przypadku nic do rzeczy. Nie jest ważne, czy lu-
bię czytać o zupie, czy o morderstwie sąsiada spod trójki. Nie jest
ważne, czy lubię literaturę lekką, miłą i przyjemną, czy może coś
znacznie cięższego kalibru. Tak jak obraz powinien mieć odpowied-
nią perspektywę, jak budynek powinien być zaprojektowany według
pewnych reguł, by się nie zawalił, tak tekst musi mieć odpowiednie
podstawy. Żeby się nie rozjechał, żeby dało się to czytać, żeby wia-
domo było, co czytamy. I nieważne o czym. Najpierw ma być dobry
fundament i stabilne ściany. A jaki kolor tych ścian i co na nich po-
wiesimy, to rzecz późniejsza i dopiero ona od gustu zależy. 

Pisarstwo posiada zbiór narzędzi i technik, które są wyko-
rzystywane  mniej  lub  bardziej  świadomie.  I  właśnie  tych  technik
uczą w szkołach i na kursach pisarskich. Pokazują, jak rozmyślnie
ich używać. Mamy naprawdę coraz szerszy wybór i każdy powinien
znaleźć coś dla siebie. Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać „nauka
pisania”. Wyskoczą nam różne oferty, a także artykuły i książki o tej
tematyce. I tak, w „Maszynie do pisania” Katarzyna Bonda twierdzi,
że „zanim zostaniesz artystą,  musisz być doskonałym rzemieślni-
kiem”. Oczywiście zdarzają się wyjątki i nie twierdzę, że właśnie ty
nim nie jesteś. Możliwe, że masz to mityczne „coś”, ale tym bardziej
warto tego nie zaprzepaścić i wciąż szkolić warsztat. To naprawdę
nie musi być ból tworzenia. Gdy nauczymy się zasad, będziemy je
wykorzystywać bezwiednie, tak jak prowadzimy samochód. Tak, pi-
sze się sercem, emocjami. To potrzeba, która z nas wypływa, dlate-
go nie widzę problemu, by nadać temu odpowiednią formę i cieszyć
się z reakcji czytelnika. 

I otóż właśnie… Jest w tym wszystkim jeszcze jedna, bar-
dzo ważna rzecz. Szacunek dla czytelnika. Należy pamiętać, że jeśli
chcemy publikować, to chcemy, by ktoś to przeczytał. A więc za-
dbajmy o tego czytelnika, dopieśćmy go, nie dawajmy mu byle cze-
go.  Proponuję  zatem wiarę  we  własne  możliwości,  ale  i  pokorę,
umiejętność słuchania rad, czytanie książek o pisarstwie, uczenie
się  na  kursach  i  oczywiście  pisanie,  czytanie,  poprawianie…

      HANKA V. MODY
Fot. Pixabay.com

6



Życie daje wiele inspiracji…
Wywiad z malarką Magdaleną (Maleną) Jankowską.

- Co Cię inspiruje?
- Życie daje wiele inspiracji… Myślę, najprościej mó-

wiąc, że jakie życie, takie obrazy. Jeśli dużo w danym czasie
podróżuję, spotykam ciekawych ludzi, to na obrazach może-
my spotkać te osoby, zapisy i wspomnienia ulubionych zakąt-
ków z danego kraju.  Ale np. powstał  również cykl  obrazów
„Widok z okna”, więc jak widać, można zainspirować się, nie
wychodząc z domu. Często maluję w cyklach, np.: „Horyzon-
ty”, „Fale”, „Podwórka”, „Plaża”, „Kobiety”, „Obraz w Obrazie”
czy „Sopocianki”, jak nazywam sopockie mewy.

Jednak jest jeden podstawowy warunek, bez którego
słabo o natchnienie i raczej nie zaczynam malować. Światło.
Lubię zdecydowane kontrasty i cienie. Kocham słońce, które-
go niestety często w naszym kraju brakuje. Z radością tworzę
słoneczne przestrzenie, które idealnie wprowadzają do często
ciemnych i szarych wnętrz światło wakacji. Jest jeszcze jeden
ważny element, to muzyka! Bardzo ważna dla mnie podczas
malowania. 

-  Jakie  emocje  chcesz  przekazać,  czy  stoi  za
Twoim malowaniem jakaś misja? 

-  Wkładam  bardzo  dużo  emocji  i  własnych  wspo-
mnień w swoje malarstwo. Faktycznie, każdy obraz powstaje
najpierw  dla  mnie.  Raczej  nie  sięgam  po  pędzel,  jeśli  nie
mam tzw. „dobrego dnia”, stąd w większości obrazy są rado-
sne. Choć prace o ciemniejszej i bardziej tajemniczej kolory-
styce również powstają, np. widok z okna na suche drzewo... 

Nie myślałam o tym jak o misji, ale przez lata tworze-
nia faktycznie moje malarstwo stało się formą terapii i pozy-
tywnego myślenia. Wszyscy tęsknimy za wakacjami, plażą i
słońcem, a ja budzę się każdego dnia z widokiem na słonecz-
ne przestrzenie, które uwieczniłam na moich obrazach. Czę-
sto słyszę od miłośników moich obrazów, że są niczym okna
na słoneczny świat.

Cieszę się, bo mogę dać coś dobrego od siebie, co
innym poprawia na co dzień nastrój. Ostatnio dużo się mówi o
medytacji  i  sztuce wyciszania się w pędzącym świecie. Od-
kryłam, że czas, kiedy maluję, to dla mnie właśnie forma me-
dytacji.  Czyli  jest  kolejna  korzyść.  Z  natury  jestem  bardzo
energiczna i trudno mnie zatrzymać w jednym miejscu, wszę-
dzie mnie słychać i widać  – a w trakcie malowania znikam...
To mój czas. 

- Są ludzie, którzy uważają, że mieć obraz Maleny
Jankowskiej,  to jak mieć ręcznie pisaną ikonę w domu.
Czy możesz wyjaśnić, skąd to porównanie? 

-  Rzeczywiście, spotkałam się z takim określeniem.
Często słyszę,  że łatwo zapamiętuje się moje obrazy bądź
autorstwo. Obrazy stają się swoistym logotypami Maleny. Ty-
czy się to głównie obrazów figuratywnych.  Kontrasty,  kolor,
światło i raczej prosta forma, to ich siła.

- Co to jest MaloGranie? 
-  MaloGranie  to  spotkanie  malarstwa  z  muzyką.

Dwóch oddzielnych procesów twórczych,  które w rezultacie
tworzą całość. Oddziałują na siebie. 

MaloGranie powstało w sposób naturalny, to spotka-
nie dwóch bliskich sobie ludzi. Prywatnie związałam się z mu-
zykiem Michałem Sołtanem, który jest kompozytorem i potrafi
opowiadać dźwiękiem. Zaczęło się od domowych improwiza-
cji. Postanowiliśmy to pokazać na scenie. Zabieramy odbiorcę
w swój intymny świat, do którego, do niedawna, tylko my mie-
liśmy dostęp. Performance, na końcu którego powstaje nowy
obraz oraz muzyka. Częściowo zaplanowany, częściowo im-
prowizowany twór.

-  Na  zakończenie  powiedz  nam,  jakie  wystawy
szykują się w nadchodzących miesiącach. 

- Właśnie trwają dwie wystawy. Jedna w Gdańsku w
Oliwskim Ratuszu Kultury w Galerii Nowy Warzywniak, a dru-
ga w Warszawie przy ulicy Próżnej w Pyszna i Próżna, obok
Galerii Velt. Zapraszam serdecznie do śledzenia wydarzeń na
moich stronach. 

-  A gdybyś miała jednym zdaniem albo jednym
słowem powiedzieć, jaki przekaz kryje się w Twojej twór-
czości, brzmiałoby to… 

-  Lato  wcale  nie musi  się  kończyć.  Cieszmy się z
prostych rzeczy, mogą stać się piękne, gdy spojrzymy na nie
w dobrym świetle...

Rozmawiała:
DOROTA SZELEZIŃSKA

Fot. Archiwum Magdaleny Jankowskiej.

Strony Magdaleny (Maleny) Jankowskiej w Internecie:
-> http://malena.art/
-> https://www.facebook.com/MagdalenaJankowskaMalarstwo/ 
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Zapomniany poeta
O Stanisławie Ciesielczuku, urodzonym 3 czerwca 1906 roku
w Hrubieszowie, a zmarłym 26 listopada 1945 roku tamże –
poecie, korektorze „Gazety Warszawskiej” i „Ekspresu Wie-
czornego”,  członku grupy literackiej  „Kwadryga” – można
by pisać bardzo wiele.

Jego twórczość literacka to przede wszystkim poezja liryczna o
charakterze filozoficznym, metafizycznym i tak zwanego „teatru
natury” – dźwiękowo-muzycznych obrazów przyrody, które przy-
ciągały  wzrok  i  zmysły  wielu  współczesnych  mu  czytelników.
Przez krytykę literacką był szanowany za to, że szukał w poezji
przede wszystkim harmonii słowa i ładu, spokoju oraz ciszy – re-
fleksji nad przemijającym ludzkim życiem i śmiercią. Wychowany
na twórczości  romantycznych wieszczów,  Adama Mickiewicza,
Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, szukał w sobie,
w poezji i w wielkim świecie równowagi wewnętrznej, choć potra-
fił się buntować i w buntownikach widzieć przyszłość i nadzieję
na lepsze, uważał bowiem, że poezja powinna spełniać rolę spo-
łeczną: „Kocham Was, buntownicy najwyższego rzędu/ Co – grę
bytu przejrzawszy – w gniewie i proteście,/ Ciągle odchodząc z
mrących zgodliwie obrębów,/ Podpalacie przyszłości dal na lat
sto … dwieście…!”.

Doświadczenia życiowe młodego poety: wojna, współ-
praca (od 1927 roku) z twórcami grupy poetyckiej „Kwadryga”,
sympatyzującymi z polskim proletariatem, miłość, a także ciężka
choroba płuc zdeterminowały charakter jego niepospolitej poezji,
choć oczywiście nie do końca.  Świadomość przemijania nigdy
nie była w epicentrum jego twórczości, bowiem łączył ją zawsze
z zachwytem nad pięknem świata – krajobrazu ojczystego i natu-
ry: „Bom najwięcej kochał zboża rozszeptane,/  Deszczem myte,
słońcem  grzane,  całowane,/  Szumne,  drżące,/  Szelepiące./  Z
mego serca mak wystrzeli  i  zakwitnie,/  Z moich oczu wyrosną
dwa kłosy żytnie –/ Będę nocą…”.

Nie był poetą patetycznym, unikał wzruszeń na wyrost,
pomimo że w swojej liryce brawurową metaforyką scalał emocje
ze światem wewnętrznym i zewnętrznym, poszukując w nim re-
cepty na ludzkie szczęście.

Julian Krzyżanowski pisał po śmierci poety: „[…] sześć
tomików jego poezji lirycznej wyznacza mu jedno z najwybitniej-
szych miejsc w drugim pokoleniu liryków międzywojennych, po-
koleniu poskamandrowskim…”. A co z tego dla literatury polskiej
wynika? Śmiem twierdzić, że z perspektywy czasu niewiele. Dla-
czego? Nikt  już dzisiaj  nie pamięta o tym, jak pięknie hrubie-
szowski poeta – kolorysta pisał o umiłowaniu pól, drzew, dźwię-
ków przyrody; o niezgłębionym kosmosie i zażyłości człowieka z
naturą. A szkoda, bo w budowaniu poetyckiej metaforyki i skoja-
rzeń dźwiękowych był po prostu mistrzem.

Jadwiga Ciesielczuk – żona poety – tak komentowała
jego nietuzinkową twórczość: „W wierszach Ciesielczuka można
[…] dość łatwo zauważyć łączność sztuki i życia: romantyczne
uduchowienie przyrody i  ciągłe poszukiwanie materialnej więzi
między przyrodą, a także między człowiekiem i kosmosem…”.
Szczególnie jest to wyeksponowane w liryce opisowej, w której
obraz – metafora miesza się z rzeczywistością pełną realnych

światłocieni i szarości życia – ziemi pachnącej kwieciem, lasem,
porami roku, choćby jesienią: „I  oto znowu jesień –/ Sypie się
złoto liści szelestnie,/  Gdy wiatr przeciągle pośród drzew wes-
tchnie,/ Sypie się złoto w lesie./ Przekwitły noce letnie,/ Przele-
ciał tabun dni roześmianych –/ Wloką się niebem mokre tumany/
I świszczą chłodu pletnie…/ Czas ciągle rwie się –/ Życie jak po-
dmuch wiatru przewiewa –/ I oto znowu złocą się drzewa,/ I oto
znowu jesień”.

Osiągnięcia  poetyckie  Stanisława  Ciesielczuka,  które
wzbogaciły  poezję  dwudziestolecia  i  były  echem samoświado-
mości jej licznych przedstawicieli oraz kultury intelektualnej i sze-
roko rozumianej kultury literackiej, okazały się być dla niego sa-
mego tylko małym epizodem w jego krótkim życiu. Poeta, choć
od jego śmierci minęły – 26 listopada 2019 roku – 74 lata, ciągle
czeka na spektakularne – literackie upamiętnienie, wykraczające
poza krótkie wspomnienie na łamach „Mojej Przestrzeni Kultury”.
Jak sam pisał:  „[…] Życie ziemskie przeskoczę, zaplątam się w
baśnie/ i czar, co we mnie milczy, odrodzi się znów”.

 

        DANUTA SCHMELING

Rys. Pixabay.com 
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* Czas na poezję *
Małgorzata Wójtowicz

Szeptem 

Ojcu

Widziałam
rosło na tobie ubranie
opadały za duże słowa

Ciepły ból
otwierał ciało nagle
jak dreszcz
Zapomnij

Ja nie

Rankiem zniknąłeś
razem ze szpitalnym kubkiem

Został tylko cień
wędrujący skrajem okna
i szron na szybie

Chwasty

rośniemy wszędzie
kruszymy betonowe płyty
rozsiadamy się na liniach pęknięć
jak ptaki na przewodach

żyjemy własnym życiem
łatwo zapuszczamy korzenie
obok ludzkich ścieżek

nie boimy się wypaczeń
patrzymy w niebo
z perspektywy śmietnika

Perła między wzgórzami
Jak kocham Kazimierz i jak uwielbiam wiele utworów Mar-
ka Grechuty, tak nie lubię jego piosenki „Jak perła między
wzgórzami/ Kazimierz Dolny nad Wisłą” – płyta „Niezwy-
kłe miejsca”, teksty i muzyka autorstwa późnego Grechu-
ty. Kudy im do geniuszu kompozycji Kantego-Pawluśkie-
wicza w czasach grupy Anawa (czy nawet samego Marka
np. z płyty „Droga za widnokres”), mimo że zacny zespół
instrumentalistów  mocno  ożywił  prościutką  melodyjkę.
Jakże daleko też owej – aż przykro to pisać – rymowance,
banalnej wyliczance uroków miasta, do finezji poetyckich
tekstów śpiewanych przez wczesnego Grechutę.

Moje  słowa może  obrażają  kazimierzan  (kazimierzaków –
jak piszą o sobie w jednym z numerów „Brulionu Kazimierskie-
go”), którzy na pewnym benefisie – to informacja także z tego
„Brulionu”  –  „wspólnie  odśpiewali  piosenkę  Marka  Grechuty
pod znamiennym tytułem «Kazimierzu nasz».” Jest to zatem
być może nieoficjalny hymn Kazimierza Dolnego…

Jednego  wszakże  nie  zamierzam  kwestionować  i
podpisuję się pod tym obiema rękami i całym sercem: Kazi-
mierz Dolny to jest najprawdziwsza PERŁA. Nasze dobro na-
rodowe. Kto tam był, wie, o czym piszę. Kto nie był, niech obo-
wiązkowo zacznie odkrywanie Kazimierza dla siebie. Najlepiej
nie w szczycie przeładowanego turystycznie letniego sezonu,
a jesienią, gdy wzgórza nad Wisłą mienią się paletą barw, lub
wiosną, zatopioną w bieli kazimierskich sadów.

Marzyłam o tym wyjeździe po obejrzeniu filmu An-
drzeja Barańskiego „Dwa księżyce” (który zresztą widziałam
potem wielokrotnie, co jakiś czas wracam też do książki Kun-
cewiczowej o tym samym tytule, stanowiącej bazę dla scena-
riusza filmu). Marzenie ziściło się w r. 2001 – i od tej chwili to
miasto zaraziło mnie swoją magią. Odwiedzam je niemal co
roku. 
            Za pierwszym razem bałam się, żeby mnie ten wy-
śniony Kazimierz nie rozczarował w realu. Nic takiego się nie
stało. Pokochałam go (wraz z okolicami, Wisłą, Mięćmierzem,
promem, Janowcem) miłością wielką i dozgonną. Jeździliśmy
tam z mężem rowerami, kursując po ulicach, górkach i doli-
nach. Wdrapywaliśmy się na Górę Trzech Krzyży i zamkową
wieżę.  Spacerowaliśmy  nadwiślańskim bulwarem w promie-
niach zachodzącego słońca. Wędrowaliśmy Korzeniowym Do-
łem, pośród lessowo-korzeniowych cudów natury. Odwiedzali-
śmy muzea i galerie. Poznawaliśmy polską i żydowską historię
Kazimierza.  Zaliczaliśmy  festiwale  filmowe.  Woziliśmy  tam
przyjaciół i cieszyliśmy się, że wraz z nami dzielą kazimierskie
zachwyty. Odkrywaliśmy knajpy i kazimierskie smaki. Rozpo-
znawaliśmy stałych bywalców i lokalsów, a zdarzało się, że i
my byliśmy rozpoznawani.
                Jako jeden z najbardziej magicznych momentów za-
pamiętam na zawsze nocne oglądanie filmu „Dwa księżyce”
podczas jednego z festiwali filmowych (dziś to festiwal „Dwa
brzegi”, w Kazimierzu i Janowcu). Pokaz odbywał się na Ma-
łym Rynku, czyli w miejscu wielokrotnie uwiecznionym w ka-
drach filmu – i za każdym razem gdy na ekranie ukazywał się
Rynek i Jatki, publiczność tłumnie oglądająca film doświadcza-
ła niemal metafizycznych dreszczy…
                 Nie odważę się myśleć, że jestem cząstką Kazimie-
rza. Ale może choć cząsteczką? Cząsteczeńką? Cząsteczecz-
kunią?

            HANNA BILIŃSKA-STECYSZYN



Warszawa przeciw nazizmowi
Kto  mógłby  przypuszczać,  że  prorocze  okażą  się  słowa nie-
mieckiego pisarza i dramaturga Heinricha Heinego z jego sztuki
„Almansor” (1821): „To była tylko przygrywka, tam, gdzie się
pali książki, na koniec pali się ludzi”[1]. W nazistowskiej III Rze-
szy po dojściu Hitlera do władzy masowo płonęły na stosach
książki autorów uznanych przez hitlerowski reżim za antynie-
mieckich.  Na  zawsze  z dziejów  miały  być  wymazane  dzieła
m.in. Heinricha i Thomasa Mannów, Zygmunta Freuda, Ericha
Marii Remarque’a, Heinricha Heinego, Stefana Zweiga czy Al-
freda Döblina.

Historycy twierdzą, że tylko 10 maja 1933 roku w samym Berlinie
spłonęło ok. 25 tys. woluminów[2]. Minister propagandy III Rzeszy
Joseph Goebbels z nieukrywaną antysemicką nienawiścią ogłosił,
że „Epoka radykalnego żydowskiego intelektualizmu dobiegła koń-
ca”.  Berlin był jednym z dwudziestu miast, w których spłonęły na
stosach książki wybitnych twórców w akcji skierowanej „przeciwko
antyniemieckiemu duchowi”.  Do podobnego barbarzyństwa kulturo-
wego doszło w Monachium, Dreźnie, Getyndze, Bonn, Frankfurcie
nad Menem  i Królewcu.

Wielu wybitnych pisarzy, jak Thomas Mann czy Erich Ma-
ria Remarque, zostało zmuszonych do opuszczenia Niemiec jesz-
cze przed wybuchem II wojny światowej. Żadna książka niemieckie-
go pisarza nie posiada jednak aż tak antynazistowskiego przesłania,
jak sztandarowa powieść Hansa Fallady „Każdy umiera w samotno-
ści”.  Jest to bardzo poruszająca historia oporu niemieckiego mał-
żeństwa, które po stracie syna na froncie wschodnim uświadamia
sobie, że ich fűhrer ciągnie ku zgubie cały naród. 

       * * *
Chociaż urodziłem się trzydzieści lat po wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego, noszę w sobie obraz płonącego Zamku Królew-
skiego po okrutnym zbombardowaniu przez hitlerowców Warszawy
we wrześniu 1939 roku. Warszawa to miasto heroiczne, co znalazło
swoje odbicie w literaturze. 

Nikogo nie może pozostawić obojętnym np. ostatnie prze-
mówienie radiowe Stefana Starzyńskiego, w którym prezydent stoli-
cy mówił o „Warszawie broniącej honoru Polski i będącej u szczytu
swej  wielkości  i  chwały”[3]. Jednocześnie  myślę,  że  Miron  Biało-
szewski najpełniej, bez popadania w patos, opisał 62 dni bohater-
skiej walki w swoim „Pamiętniku z powstania warszawskiego". Ob-
raz, naszkicowany przez Białoszewskiego, możemy oczywiście uzu-
pełnić poezją Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Gajcego czy Józefa
Szczepańskiego „Ziutka”[4]. W pierwszych dniach sierpnia 1944 zgi-
nął Krzysztof Kamil Baczyński, ale także Juliusz Kaden-Bandrowski.
Końca wojny nie doczekali też dwaj synowie autora „Generała Bar-
cza”. Jak kiedyś napisałem: „Śniła im się wolna Polska,/ więc poszli
w ciemny bój,/ by ocalić piękne warkocze dziewcząt/ i chłopców nie-
winny strój”[5]. Dlatego też zginął jeden z bohaterów powieści „Ka-
mienie na szaniec” Janek Bytnar ps. „Rudy”, więziony na Pawiaku i
zakatowany w więzieniu  Gestapo  w Alejach  Szucha.  O Pawiaku
czasów okupacji  hitlerowskiej  powstała znakomita monografia Le-
ona Wanata „Za murami Pawiaka”. Można ją uznać za jedno z naj-
większych zachowanych źródeł informacji o Pawiaku. Wraz z auto-
rem możemy prześledzić codzienność tego więzienia, w którym ży-
cie obcowało ze śmiercią i gdzie w ludzkie losy wplatał się strach,
okrucieństwo i cierpienie. 

Gdybym kogokolwiek zapytał, z czym kojarzą mu się Aleje
Ujazdowskie w Warszawie, to z pewnością prawie każdy odrzekłby,
że z Łazienkami Królewskimi. Nie wszyscy wiedzą, że na wysokości

ulicy Chopina został wykonany wyrok na Franzu Kutscherze, bez-
względnym i krwawym „kacie Warszawy”.  Lata okupacji jednak to
nie tylko chwała i  bohaterstwo żołnierzy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego. W „Początku” Andrzeja Szczypiorskiego niczym bume-
rang powraca motyw karuzeli i bawiących się na niej po tzw. aryj-
skiej stronie mieszkańców Warszawy, podczas gdy w tym samym
czasie oddziały SS pod dowództwem Jürgena Stroopa likwidują get-
to warszawskie[6]. Do postaci Stroopa nawiązuje też Kazimierz Mo-
czarski,  który  w  „Rozmowach  z  katem” obnażył funkcjonowanie
dwóch zbrodniczych totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego.
Totalitaryzm  hitlerowski  został  sportretowany  w  osobie  ludobójcy
Stroopa,  który  skorzystał  z  nadarzającej  się  szansy  społecznego
awansu w SS. Reżim stalinowski zaprezentował się z kolei w nik-
czemnej szykanie: umieszczeniu w jednej celi z niemieckim zbrod-
niarzem  wojennym  polskiego  bohatera  okupacyjnej  konspiracji.
Wszystko to działo się w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej na war-
szawskim Mokotowie. 

Gdy  jednak  myślę  o  Warszawie  z  lat  1939-1945,  to  w
optykę mojego postrzegania wpisują się nie tyle łapanki, masowe
egzekucje,  sceny heroicznej  walki  z  okresu Powstania  Warszaw-
skiego, ile w doszczętnie zrujnowanej i mroźnej Warszawie w stycz-
niu 1945 roku raczej widzę głównego bohatera filmu „Pianista” w re-
żyserii Romana Polańskiego. Można by przypuszczać, że Warsza-
wa wtedy utraciła swoją duszę. Czy zdołała ją kiedykolwiek odzy-
skać lub odbudować? W kultowym serialu „Dom" w reżyserii Jana
Łomnickiego widzimy życie mieszkańców kamienicy przy Złotej 25
toczące się na tle często ostrych zawirowań historii, zmuszających
jednostkę do określania się i podejmowania decyzji. Mamy więc tam
postać  bezkompromisowego Mietka  Pocięgły  (grał  go Marek  Bu-
kowski), a także przykład warszawiaka z dziada pradziada, w które-
go świetnie wcielił się Zbigniew Buczkowski. Grany przez niego He-
nio Lermaszewski zasłynął wieloma kultowymi powiedzeniami, jak
np. „Włożyć i wyjąć to męska rzecz". Dla warszawiaka z pokolenia
na pokolenie, takiego jak np. Popiołek, granego przez Wacława Ko-
walskiego, byłoby dyshonorem nie wiedzieć, gdzie w przedwojennej
Warszawie mieścili  się Bracia Jabłkowscy, Pakulscy czy gdzie był
Terminus,  nie  mówiąc  już  o  Placu  Bankowym,  który  w  czasach
PRL-u nosił imię Feliksa Dzierżyńskiego[7]. 

W okresie powojennym wyróżniłbym istnienie pewnego ro-
dzaju dualizmu w życiu miasta. Z jednej strony było trzeba żyć, robić
karierę, ewentualnie przynajmniej przeżyć, z drugiej zaś – ginęli ci
wszyscy, którzy nie wyrzekli się marzeń o wolnej i niepodległej Pol-
sce[8]. Nie można jednak winić bawiących się w SPATiF-ie, Kame-
ralnej czy innych knajpach za to, że chcieli żyć względnie normal-
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nie, podczas gdy w więzieniu na Mokotowie został powieszony gen.
August Fieldorf „Nil” czy zostało zgładzonych wielu podobnych mu
wybitnych patriotów.

Uwielbiam książkę Szczepana Twardocha „Król”, znacznie
mniej „Królestwo", a już w ogóle nie potrafię zachwycać się jego gło-
śną powieścią „Morfina”, za którą pisarz otrzymał Paszport Polityki.
Jej akcja toczy się w zrujnowanej we wrześniu 1939 roku Warsza-
wie i nawet nie to mnie tak przeraża, że główny bohater jest zupeł-
nym degeneratem (alkoholikiem, morfinistą i seksoholikiem), ile bi-
czowanie przez pisarza naszej tradycji zrywów narodowych i walki o
niepodległość. Warszawa w jego powieści jest tylko tłem służącym
do lansowania własnej ideologii.  Tak więc chyba mocniej  miałoby
brzmieć oskarżenie „Przesraliście nam Polskę!”, które w zderzeniu z
faktami  historycznymi  (np.  propozycją  „wojny  prewencyjnej”  Mar-
szałka Piłsudskiego) jest zupełnie niewiarygodne. Nie zmienia tego
nawet fakt, że do znudzenia jest ono powtarzane w stolicy przez bo-
haterów powieści Twardocha pod adresem obozu sanacyjnego po
przegranej wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Wywodzący się ze
Śląska pisarz nie ukrywa, że jednak bardziej jest przywiązany do
wartości  wypływających  z  tamtego  regionu  naszego  kraju  niż  do
ogólnopaństwowej tradycji walki o niepodległość[9]. Można się więc
domyślać,  jak  silnie  negatywne  uczucia  muszą  targać  autorem
„Morfiny" w każdą  rocznicę  wybuchu  Powstania  Warszawskiego,
kiedy tłumnie zebrani na Placu Piłsudskiego warszawiacy śpiewają:
„Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,/ Za każdy kamień twój, Stoli-
co, damy krew!/  Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,/ Gdy padnie
rozkaz twój, poniesiem wrogom gniew!”[10]. Co najmniej kuriozalnie
wyglądają również odbywające się w Warszawie z udziałem skraj-
nych  narodowców  „Marsze  Powstania  Warszawskiego”,  podczas
których wznoszone są okrzyki w rodzaju: „Każdy pocisk – jeden Nie-
miec!” czy „Śmierć wrogom ojczyzny!". Do grona tych „wrogów” ze
skrajnie prawicowo-ideologicznego punktu widzenia można by zali-
czyć każdego, np. ze względu na odmienny kolor skóry, wyznanie
religijne (lub jego brak), przynależność etniczną lub narodową czy
preferencje seksualne. To oczywiste, że raczej nie o taką ojczyznę
walczyli uczestnicy Powstania Warszawskiego. Tu przy okazji cieka-
wostka: mało kto wie, że jednym z nich był czarnoskóry August Ag-
bala O’ Brown[11].

Jan Józef Lipski w swojej głośnej, niezwykle mądrej bro-
szurze pt. „Dwie ojczyzny,  dwa patriotyzmy” przypomina, że „patrio-

tyzm jest z miłości – i do miłości ma prowadzić; wszelka inna jego
forma jest deformacją etyczną"[12]. Jan Nowak-Jeziorański, legen-
darny kurier z Warszawy i w okresie powojennym długoletni dyrek-
tor Radia Wolna Europa, mógłby zaś dodać, że „[...] patriotyzm jest
cnotą, nacjonalizm – grzechem”[13]. Nikt jednak w taki dosadny, ko-
zacki i chojracki sposób nie wyraził miłości do Warszawy jak Stani-
sław Grzesiuk. Każdy kto zechce napluć na naszą stolicę, powinien
dobrze wcześniej wsłuchać się w wykonywaną przez niego piosen-
kę: „I niechaj każdy wie: kto na nas szarpnie się./ To mu to zaraz
bokiem wyjdzie – może nie?/ Nie masz cwaniaka nad warszawiaka./
Chcesz z nami zacząć, to se przedtem trumnę kup”[14].

JAROSŁAW HEBEL
Fot. Kadr z filmu „Warszawa we wrześniu 1939. Materiały archiwalne
Filmoteki Narodowej” oraz współczesny plakat antyfaszystowski.

                                                                                                                                                                                                                                                                            

PRZYPISY:
[1] Cyt. za: Piotr Kofta, „Tam, gdzie się pali książki, na koniec pali się ludzi”, http://wprost.pl/ [data dostępu: 19.04.2014]. 
[2] im/PAP, „86 lat temu naziści spalili książki swoich przeciwników”, http://polskieradio24.pl [data dostępu: 10.05.2019]. 
[3] „Stefan Starzyński.  Ostatnie przemówienie radiowe” (Warszawa, 23.09.1939),  http://przemowienia.com [dostęp z dnia:  brak daty dostępu].  
[4] Nie da się pominąć w kontekście wybuchu Powstania Warszawskiego np. wiersza Józefa Szczepańskiego „Ziutka” „Dziś idę walczyć – Mamo!"
w interpretacji Jana Rozmanowskiego i Teatru Muzycznego Od Czapy. Por. „Dziś idę walczyć – Mamo!” – Jan Rozmanowski i Teatr Muzyczny Od
Czapy, https://www.youtube.com [dostęp z dnia: 30.07.2013].
[5] Tak pisałem w międzyszkolnym piśmie „Experimentum”, które wydawałem na kserografie w niewielkim nakładzie ok. 1991/94 r. Co ciekawe, pi -
smo musiało być na tyle dobre, że kilka tekstów z niego zostało przedrukowanych w „Forum Gazet Szkolnych”.  
[6] Motyw karuzeli jest też obecny w wierszu Czesława Miłosza „Campo di Fiori", w którym Miłosz m.in. napisał: „W Warszawie przy karuzeli,/ W po-
godny wieczór wiosenny,/ Przy dźwiękach skocznej muzyki./ Salwy za murem getta/ Głuszyła skoczna melodia/ I wzlatywały pary/ Wysoko w po-
godne niebo". Cyt. za: Czesław Miłosz, „Campo di Fiori”, http://milosz.pl [dostęp z dnia: brak daty dostępu]. 
[7] „Dom" (odc. 12) – „Kto dziś umie tak kochać” (1987) w reż. Jana Łomnickiego.  
[8] Nawiązuję do dwóch filmów Ryszarda Bugajskiego: „Przesłuchanie” (1982) i „Generał »Nil«” (2009). 
[9] W sposób bardzo kontrowersyjny Twardoch wypowiadał się np. w jednym z wywiadów prasowych na temat kampanii wrześniowej 1939: „Jak się
wojnę przegrywa, to znaczy, że się, za przeproszeniem, dało dupy i nie należy tego afirmować. Nie znoszę obnoszenia zbitej dupy na drzewcach
jako powodu do chwały narodowej. Nie rozumiem polskiego kultu klęski. 20 lat pracy całego narodu wzięło w łeb, bo paru generałów uwierzyło we
własną propagandę. […] oczywiście, że powinni się byli dogadać z Niemcami! Zerwać po raz pierwszy od trzystu lat z irracjonalną polityką i zacho -
wać się jak dojrzały europejski kraj". Cyt. za: Dorota Wodecka, „Szczepan Twardoch: Więzi nas polskość", http://wyborcza.pl/magazyn [dostęp z
dnia: 22.03.2013]. 
[10] „Warszawiacy śpiewają (nie)Zakazane Piosenki 2016", https://www.youtube.com [dostęp z dnia: 02.08.2016].
[11] Anna Popowska, „August Agbala O’ Brown – czarnoskóry powstaniec”, http://kresowiacy.com [dostęp z dnia: 07.07.2014].
[12] Jan Józef Lipski, „Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii i ksenofobii Polaków”, http://otwarta.org [dostęp z dnia: 13.08.2016].
[13] Jan Nowak-Jeziorański, „O patriotyzmie i nacjonalizmie”, „Gazeta Wyborcza” z dnia 10-11 XI 2003.
[14] Stanisław Grzesiuk, „Nie masz cwaniaka nad warszawiaka”, https://www.youtube.com [dostęp z dnia: 14.02.2008].
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Bitwa Warszawska w filmie
Sto lat temu według lorda D’Abernona na przedpolach War-
szawy rozegrała się „XVIII przełomowa bitwa o losach świa-
ta”. Wydarzenie to, niezwykle istotne w najnowszej historii
Polski, nie doczekało się jednak należytej ekranizacji filmo-
wej ani  upamiętnienia w kulturze masowej. Przyczyn tego
jest kilka. Bezpośrednio po zwycięstwie rodzima kinemato-
grafia była jeszcze w powijakach, a rodzące się państwo pol-
skie miało wiele innych, pilniejszych aniżeli sztuka filmowa
problemów. Mimo to  kilka  dokumentalnych filmów jednak
powstało, np. niemy „Cud nad Wisłą” z 1921 r.

Potem nastąpił  okres odbudowy po zaborach i zniszczeniach
wojennych. Przez niespełna 20 lat dzielących zwycięstwo 1920
roku  od  klęski  wrześniowej  nie  nakręcono  żadnych  istotnych
ekranizacji  o tym triumfie. Co ciekawe,  film o tej tematyce po-
wstał w ZSRR w 1941 r. i nosił tytuł „Pierwsza Konna” (znany
również jako „Przerwanie Frontu Polskiego w 1920 roku”). Ten
typowo propagandowy film nie wszedł ostatecznie do kin, ale po-
jawił się niedawno na DVD i można go obejrzeć. Ciekawostką
jest fakt, iż pojawili się w nim polscy dowódcy - Marszałek Pił-
sudski (przedstawiony w filmie jako arogancki pieniacz) oraz ów-
czesny  generał  Edward  Śmigły-Rydz  (twórcy  filmu  zapomnieli
jednak, że w 1920 r. miał on zaledwie 34 lata, odtwarzający go
aktor był bowiem ucharakteryzowany na Śmigłego z końca lat
30.). 

Przez kolejne 50 lat temat wojny 1920 r. był w oficjal-
nym życiu publicznym tematem tabu. O zwycięstwie nad bolsze-
wikami, podobnie jak o Katyniu, mówić, pisać i kręcić nie było
wolno. Kinematografia w III RP również przez długie lata tematu
tego nie podejmowała. Po upadku PRL generalnie tematy histo-
ryczne stały się passé, a dominowało kino gangsterskie oraz ko-
mediowe (słynne „Psy” czy też rozmaite komedie z Cezarym Pa-
zurą).

Temat wojny polsko-bolszewickiej podniósł dopiero Fi-
lip  Bajon  w  ekranizacji  „Przedwiośnia”  Stefana  Żeromskiego
(2000),  z Mateuszem Damięckim w roli głównej. W tym czasie
powstał  również serial  „Marszałek  Piłsudski”  Andrzeja  Trzosa-
-Rastawieckiego,  z  bardzo dobrymi  kreacjami  Mariusza Bona-
szewskiego jako młodego Piłsudskiego i Zbigniewa Zapasiewi-
cza jako Marszałka tuż przed śmiercią. Obie jednak te ekraniza-
cje nie mówiły stricte o wojnie 1920 r., lecz temat ten niejako po-
ruszały „przy okazji”. Podobnie jak film „Wrota Europy” z 1999 r.,
w reżyserii Jerzego Wójcika, m.in. z Alicją Bachledą-Curuś, Kin-
gą Preis i Agatą Buzek w rolach głównych. Temat wojny 1920 r.
podjął również znany publicysta i popularyzator historii Bogusław
Wołoszański.  W 2001 r. w ramach cyklu „Sensacje XX wieku”
przygotował  widowisko „Wojna polsko-bolszewicka”. Poza  sce-
nami  walk  z Bitwy Warszawskiej  (m.in.  Radzymin i  uderzenia
znad Wkry) przedstawiono m.in. epizod ze złamania szyfrów so-
wieckich przez polski wywiad czy zagłuszanie rosyjskich fal nie-
przerwanym czytaniem przez 36 godzin  Nowego Testamentu.
Widowisko Bogusława Wołoszańskiego, pomimo iż całkiem cie-
kawie zrobione, przy dużym zaangażowaniu statystów i rekon-
struktorów, nie może jednak pretendować do pełnometrażowego
filmu.

Dopiero 90. rocznica wojny spowodowała większe zain-
teresowanie tym tematem wśród filmowców. Powstał wówczas
interesujący serial „1920. Wojna i miłość” w reżyserii Macieja Mi-
gasa, o trzech polskich oficerach pochodzących z różnych armii
zaborczych. Trzynastoodcinkowy serial pokazał wojnę z bardzo
bliskiej perspektywy, skupiając się na małym wycinku frontu. Nie
ma tu wielkich bitew, ale drobne potyczki toczone przez małe od-
działy.  Twórcy  serialu  bardzo  realistycznie  zobrazowali  brutal-
ność tamtej wojny, a jednocześnie zgrabnie ukazali na jej tle ży-
ciowe losy trzech głównych bohaterów. Jedynym wg mnie minu-
sem serialu jest obsadzenie Mariusza Baki w roli Józefa Piłsud-
skiego, najgorsza chyba kreacja Marszałka w ostatnich latach.

Epicki  film  o  wojnie  polsko-bolszewickiej  postanowił
również nakręcić reżyser trylogii Henryka Sienkiewicza - Jerzy
Hoffman. Doborowa obsada (np. Daniel Olbrychski w roli Mar-
szałka) oraz dofinansowanie filmu m.in. przez państwowe środki
nie uchroniły jednak „Bitwy Warszawskiej” (2011) od totalnej kla-
py. Krytykowano zwłaszcza kreacje Nataszy Urbańskiej i Borysa
Szyca oraz dość infantylny  scenariusz. Był  to pierwszy polski
pełnometrażowy film nakręcony w technologii 3D, jednak efekty
specjalne nie robiły wrażenia. Nie przekonywały kreacje znanych
aktorów,  odgrywających  historyczne  postacie.  Danielowi  Ol-
brychskiemu, pomimo iż bardzo dobrze opanował kresowy ak-
cent, daleko było do takich odtwórców roli Marszałka jak Janusz
Zakrzeński czy Ryszard Filipski. Również Bogusław Linda, cho-
ciaż robił, co mógł, nie przypominał „pierwszego ułana II RP” -
Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego. O roli Łukasza Garlickie-
go jako ks. Skorupki też nic dobrego napisać nie można. Aktoro-
wi znacznie lepiej wyszło wykonanie piosenki Stanisława Grze-
siuka „Nie masz cwaniaka nad warszawiaka” niż wcielenie się w
rolę słynnego kapelana. Film, pomimo dużych oczekiwań i wło-
żonych środków, rozczarował publikę i krytyków. Wyrazem tego
były  liczne  nominacje  do Węży, czyli  polskich  odpowiedników
hollywoodzkich Złotych Malin. 

Na  godne  upamiętnienie  tej  historycznej  bitwy  wciąż
więc czekamy. Być może zbliżająca się właśnie setna rocznica
przyniesie dzieło filmowe należycie ukazujące tę niezwykłą wik-
torię oręża polskiego,  odniesioną pod dowództwem Marszałka
Józefa Piłsudskiego. 

      KAMIL K. KRAKOWIAK

Fot. Kadr z serialu „1920. Wojna i miłość”. 
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Menel 
Mówiliśmy na niego „ten Wiktor”, „kochany Przecinek”, „ta
wredna Dynia”. „Przecinek”, bo na widokówkach pisanych
do nas  było  tych przestankowych zasieków więcej  aniżeli
sensu pomiędzy nimi. „Dynia”, bo pękaty. Niekiedy był „Gar-
busem”, czym popadnie, zależnie od okoliczności.  Mówili-
śmy do niego w akompaniamencie odpowiednich akcentów,
zająknięć, przydechów i spojrzeń, z tą choreografią wzmoc-
nień, z tymi nic  niemówiącymi  omówieniami, które ilustro-
wały nie tyle jego, co nas. 

Mieszkał nie wiadomo gdzie, na waleta, przygodnie, w piwni-
cach z wybitą szybą, na klatkach schodowych. Może kogoś miał,
rodzinę,  krewnych  z  kłopotami,  watahę  przypadkowych  znajo-
mych,  którym zawsze  się  jakoś  kulało  i  nigdy  nie  narzekali.  

Nie byłem na bieżąco w tych jego parantelach; zresztą
nie tylko ja, inni również blado się w nich orientowali, bo faktem
jest,  że gdy zachodził  do naszej konfraterni,  do naszej meliny
„Pod Wesołym Mamlaczem”, z grubsza biorąc obchodził nas nie-
wiele, ot, starczało nam energii na jakieś zdawkowe cześć rzuco-
ne w przelocie, a potem na szybki powrót do stygnącego sznap-
sa, do przerwanej rozmowy. 

Kiedyś był tu mile widziany, był naszą maskotką, pra-
wie ulubieńcem, a teraz, gdy zjawiał się wśród nas, jak zwykle
nie w porę, z gwałtownym entuzjazmem poklepywaliśmy go po
skoliozie, zachęcaliśmy do snucia zwierzeń, udając, że nas inte-
resują.  W atmosferze pełnego niezrozumienia, w otoczeniu na-
szej “aprobaty” i serwowanych drinków przekonywaliśmy go, że
ciągle jest dla nas ważny, niezbędny i niepowtarzalny, a on to
przełykał, brał za dobrą monetę, rozklejał się, cieszył jak dziecko,
któremu obiecano księżyc na gumce. Uśpiony naszym bazylisz-
kowym podziwem, starał się nie dostrzegać, że ukradkiem, po-
nad nim i jego bezradnością, przesyłamy sobie migoczące znaki,
że z utęsknieniem wypatrujemy chwili, kiedy nareszcie przesta-
nie truć i zniknie. 

W miarę łagodny i w miarę nierozgarnięty, ze stoickim
spokojem znosił  głupotę  mądrzejszych,  więc  lubiliśmy  go.  Ale
niekiedy,  będąc  górą  w  jakimś  sporze,  umiał  to  wykorzystać,
umiał mścić się za krzywdy, podnosić nastroje do rangi “wyda-
rzeń”, które decydowały o jego zmiennym samopoczuciu.  Gdy
miał  zły  dzień, stawał  się nieustępliwy,  ponad miarę spostrze-
gawczy. Jednak przeważnie starał się nie wiedzieć, że go lekce-
ważymy, że nabijamy się z jego niegustownych, teatralnie ogród-
kowych przeżyć.  Na moment, na migawkową chwilę przed po-
wrotem do swoich losowych nadżerek, pod schody, na dworzec,
do mniej niż samotnej  rzeczywistości wagonu, stawał się tym,
kim był niegdyś: człowiekiem posądzanym o zdrowy rozsądek.
Jego twarz odzyskiwała poprzednie kolory, znużone oko przesta-
wało być nieufnym, argusowym wziernikiem, zalęknionym i nie-
przystępnym  judaszem  popatrującym  na  niepewny  i  pokątny
świat. Odrodzone optymizmem, zdawało się wyrażać to, co nas
w nim drażniło, peszyło, co sprawiało, że mógł czuć się od nas
lepszy. 

MAREK JASTRZĄB

* Czas na poezję *
Eliza Segiet

Próg

Ubodzy milionerzy 
są jak woda w suchej rzece,
rozbite szkło, 
bezlistne drzewa. 

Ubodzy, 
bezdzietni milionerzy
na skraju życia 
adoptują spadkobierców. 

Przekraczają próg ciemności
z nadzieją, że 
Made in Japan przetrwa. 

Przed końcem rozumieją, 
że są zarazem 
bogaczami i żebrakami

- żyli po to, by pracować. 

Spełniali pragnienia
miłością do pracy. 

Wszystko inne

przekładali 
- na później.

Rysy

Chcąc zyskać zaufanie
przybierają sztuczne twarze,
wyimaginowana rzeczywistość
pozwala przetrwać.

Jednak po czasie 
widzimy,
że plastikowi ludzie 
przestają już zachwycać

- mają rysy.
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„Biesy” w Teatrze Studio
Już dawno nie widziałem tak beznadziejnie słabej sztuki, jak
„Biesy” Dostojewskiego w Teatrze Studio w reżyserii Natalii
Korczykowskiej. Coś jest na rzeczy w tym, że nasi reżyserzy
nie  potrafią  wystawiać  klasyki  na  teatralnych  deskach.
Spektakl z Teatru Powszechnego w Warszawie sprzed kilku
lat „Lalka. Najlepsze przed nami” też nie udał się Wojcie-
chowi Farudze i można by podejrzewać, że wbrew oczeki-
waniom – samego reżysera, jak i widzów – okazał się paro-
dią powieści Bolesława Prusa. Szybko więc zszedł z afisza.

Dzieło Fiodora Dostojewskiego to powieść w dużym stopniu fi-
lozoficzna, która nawiązuje do tradycji oświeceniowej, a jedno-
cześnie jest pierwowzorem literatury rozrachunkowej. „Biesy” są
alegorią potencjalnych katastroficznych skutków politycznego i
moralnego nihilizmu, nastrojów popularnych w Rosji końca XIX
wieku (w fabule dzieła Dostojewskiego widzimy próbę wszczęcia
rewolucji  zaaranżowanej  przez Piotra  Wierchowieńskiego jako
głównego spiskowca). W utworze mamy też do czynienia z ma-
terialnymi realiami epoki, co na scenie można było wyekspono-
wać, a czego niestety nie widać z powodu bardzo ubogiej czy
wręcz nawet skrajnie surowej scenografii. 

Za co skrytykowałbym „Biesy” w reż.  Natalii  Korczy-
kowskiej? Za chaos i niespójność w płynącym ze sceny przeka-
zie, z powodu czego człowiek siedzący na widowni co najmniej
do połowy spektaklu nie za bardzo wie, o co chodzi w oglądanej
przez niego sztuce. Miesza się w niej zbyt wiele pojęć: wolność,
śmierć, dobro, zło, Bóg czy moralność. Reżyserka często doko-
nuje odniesień Rosji końca XIX wieku do współczesnego świata,
który zawsze przeżywa większy lub mniejszy kryzys wartości.
Jeden z bohaterów sztuki Korczykowskiej mówi: „Skoro nie ma
Boga, to wola jest we mnie i wszystko jest dozwolone”. Inny zaś
dodaje: „Nie ma dobra ani zła. Jest tylko przesąd”. Recepta na
zdławienie tego nihilizmu zostaje pokazana w szokujący i nieco
prześmiewczy sposób w formie nacjonalistycznej religijności. 

Należy  zgodzić  się  z  recenzentem  „Gazety
Wyborczej”, który napisał, że twórcy „Biesów” w Teatrze Studio
„Próbują  […]  opowiedzieć  o  rewolucji  październikowej  i  o  Pi-
S-owskiej  kontrrewolucji  moralnej,  nakreślić  pejzaż  duchowej
pustki  i  przy  okazji  wystawić  polityczną  komedię.  Im bardziej
pompują swój zamiar, tym boleśniejszy jest upadek”. Może war-
to przypomnieć, że 20 lat temu w Teatrze Powszechnym w War-
szawie był wystawiany „Swidrygajłow” w reż. Artura Domalika na
motywach powieści Fiodora Dostojewskiego. Główną rolę – lek-
ko i płynnie, jednocześnie trzymając publiczność w napięciu –
po mistrzowsku zagrał Janusz Gajos. Tamta sztuka była jednak
mocno osadzona w realiach epoki – inaczej niż „Biesy”, z powo-
du czego sztuka wystawiana w Teatrze Studio poważnie ucier-
piała.

Szczególną uwagę zwraca też i  to,  że aktorzy grają
słabo,  sztywno  jak  roboty, na  zasadzie  „każdy  sobie  rzepkę
skrobie”.  Wiadomo, że Dostojewskiego nie wystawia się łatwo.
Po  co  jednak  XIX-wiecznym  utworem  literackim  próbować
wprost opisywać współczesną rzeczywistość polityczną? Widzo-
wie naprawdę nie są kretynami i potrafią sami wyciągać odpo-
wiednie wnioski, więc nie trzeba im podawać ich na tacy. 

JAROSŁAW HEBEL
                                                                                                                                     

Teatr Studio w Warszawie, Scena im. Józefa Szajny, Fiodor Dosto-
jewski,  „Biesy”;  tłum. Adam Pomorski,  reż. Natalia  Korczykowska
(150 min. z jedną przerwą).  

*Czas na poezję*
Monika Luque-Kurcz

arché
życie nie bywa dobre ani złe
jest próbą
chwytania gorących ogników w palce
wczoraj mogłam napisać wiersz o uczuciach
wbitych pod paznokieć
o ciszy
sennego miasta gdy światła
zdają się krzyczeć
mogłam wczoraj wystukać obcasem
nieskończoną ilość myśli
nazwać je imionami galaktyk
z kawałka drewna wystrugać pragnienie
posadzić na krześle i patrzeć
jak świta

amazing
karmimy się snami
szumią jak bałtyk i tętent
kopyt stąd jest już blisko do morza
bieleje horyzont twoich dłoni
pulsują gwiazdy w gasnących
komórkach
chciałabym umrzeć samotnie
cichym wieczorem przy filiżance
parującej herbaty jaśminowej
w wełnianym szalu niedbale
przewieszonym przez poręcz
fotela
nie żegnać dłużej twoich okien

* * *
obracam w palcach czas lekko
naciskam on odpowiada
swoim ciężarem
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*Czas na poezję*
Joanna Chudzio

Korek w głowie
Zużyłam się tu
Wyczerpałam
Nie działam.

W zatwardzeniu ulic
Zaliczam ciągłe zwarcia.
I nieustannie
Czekam
Na zielone.

Na zielone pola
Na w zielone granie.

Tutaj ciągle jest
Czerwone.
To chyba pali się
Moja lampka
Alarmowa.

Muszę wysiąść.

Ostatnio
Wszędzie tutaj
Mi daleko
A najdalej mi
Do siebie.

Litania
Drogie Miasto
Korkiem zatwardzone
Smogiem jak gryzącym szalem
Otulające
Smutnymi Ludźmi
W tramwajach
Po dziurki w nosie
Wypchane
Pośpiechem nakrapiane
Z kierowców złością
Daremną.

Zmiłuj się nade mną.

Szczęście
Moje szczęście
Mieszka
W kurzej łapce
Pod Twym okiem.

Dłonie mojej matki
„Pelunia została ulepiona z jakiegoś lepszego krusz-
cu,  w tym dobrym, szlachetnym znaczeniu  – jakby
przez pomyłkę w wielodzietnej  kolejarskiej  rodzinie
przyszło na świat dziecko z trochę wyższych sfer”.

Czytałam „Pelunię”  Hanny Bilińskiej-Stecyszyn,  mając
w pamięci „Rzeczy, których nie wyrzuciłem” Marcina Wi-
chy. O ile u Wichy brakowało emocji (niestety nie odna-
lazłam ich między wierszami), o tyle u Bilińskiej-Stecy-
szyn nie miałam z tym kłopotu.      

Ta trochę ponad dwustustronicowa książka to
opowieść o matce i córce, i o łączącej je relacji. Autorka
opowiada o opiece nad kobietą, która z silnej staje się
nieporadna, ale ciągle pogodna. I o tym, co pisarka prze-
żywa, kiedy musi przemeblować uporządkowane życie i
poświęcić  czas schorowanej  matce. Bilińska-Stecyszyn
pisze też o mieście - Gubinie. I to jest drugi bohater tej
książki. 

Historia Peluni z pewnością nie stanowi scena-
riusza na popkulturowy komiks czy film akcji. To żywot,
jakich  wiele.  Dlaczego więc  autorka  zadaje  sobie  trud
skrupulatnego skryby i z niemal kronikarskim zacięciem
odtwarza kolejne lata życia matki? Po pierwsze, by za-
chować wspomnienia rozmywane rokrocznie przez mija-
jący czas. Po drugie – coś, jak ziarno piasku pod powie-
ką, nie daje jej spokoju. Co konkretnie? Nie wyjawię se-
kretu, bo ten akcent jest siłą „Peluni”; sprawia, że w oku
kręci się łza. Ale nie jest to książka, przy której się pła-
cze. Raczej skłania do myślenia, bo w konsekwencji pra-
wie każdego spotka los autorki. Przyjdzie pora, by dzieci
zajęły się rodzicami, by przejęły odpowiedzialność za ich
losy. I tylko od nas, od naszej cierpliwości i miłości zale-
ży, czy zdamy ten egzamin. Czy spojrzymy w lustro bez
strachu  i  wyrzutów  sumienia,  wierząc,  że  zrobiliśmy
wszystko, co w naszej mocy? Bilińska-Stecyszyn mówi
wprost, bez cienia dyplomacji:  nie jest to proste. Czło-
wiek  popełnia  błędy  i  próbuje  je  naprawić.  Ale  czy
zdąży? No właśnie. Autorka zdaje się potwierdzać tezę
księdza Twardowskiego: nigdy nie mamy aż nadto cza-
su. Zawsze jest zbyt późno. Zawsze czegoś żałujemy.
Zawsze. 

Na  zakończenie  warto  wspomnieć,  że  Hanna
Bilińska-Stecyszyn  zamyka  „Pelunię”  w  dłoniach.  Do-
słownie i metaforycznie. Polecam sprawdzić. 

KATJA TOMCZYK

                                                                                  

Hanna  Bilińska-Stecyszyn,  „Pelunia”,  nakładem  autorki
przy wsparciu Związku Literatów Polskich Oddział Zielona
Góra, Lubniewice 2019.
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* Czas na poezję *
Danuta Bartoszuk

Portret matki

usta mojej matki mówią tyle
ile oczekują uszy
zmęczone dźwiganiem prawdy
wzrok sięgający
ledwie poza wyciągnięte dłonie
już nie odnajduje znajomych twarzy i miejsc

czas zmienił niemal wszystko 
tylko stopy pozostawił dziecięco małe
za ciasno mi w jej butach

Prawda nie do wiary 
gdy wiara umiera
z niewinnością
deptaną pod krzyżem 
jak kochać
wybaczać

czy wystarczy
dotknąć
śladu gwoździa

Koniec

na początku był strach
bez krzyku oddechu
nawet twarzy

ma pani syna
szczęściarz w czepku urodzony

sto lat sto lat
wyśpiewywana co roku setka
pękła na pół
i znów jak kiedyś
brak oddechu maska strach

a gdzie obiecane mu szczęście

może czekało
w drugiej połowie

* Czas na poezję *
Tamara Promyk

Panie Nocny Boże 
obniż mi trochę nieba 
chcę posprawdzać gwiazdy
(te nade mną)

Może to tylko znicze
na dniu pogrzebanym
tak jak przyjaciele
już na wieczność

A może w obrazie tym 
jest Twe przeznaczenie 
I jak światło
po nocy wszyscy powrócimy
w miejsca
które przez chwilę stąpając
po ziemi sami sobie 
wybieramy

* * *
To nic takiego,
to tylko kolory
rozsiadły się na moim podwórku 
w wygodnych słonecznych fotelach

wtulone w ciepło jak dzieci 
z odwiecznych snów
Boga

To naprawdę nic takiego, 
to zaledwie jak w baśni 
wpadają tu czasami 
z duchem Kierkegaarda

i słusznie nie wierzą przez okna
że jestem „płaczka

* * *
Może 
gdyby Pan Bóg napisał ludzi najpierw do szuflady
i nie wydał przedwcześnie na świat
moje niedopracowane serce
służyłoby teraz do Miłości
a nie do walenia w samo dno 
piekła
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Przedwiośnie
Te ptaki są tu tylko przelotem. Widzisz je po raz pierwszy i
ostatni. Nie poznasz nigdy ich imion. Jakby bały się pozo-
stać tu na dłużej. Wędrowne kamienie. Nie zatrzymuj ich.
Są szczęśliwe. W ciągłym ruchu. Tylko ziemia jeszcze pła-
cze. W domu starców pozamykano okna, jakby ta wiosna
nie była dla nich przeznaczona. Wszystkie swoje marce i
kwietnie już zużyli. Choć nadal w to nie wierzą. Teraz mogą
tylko nasłuchiwać, jak drepczą białe  przebiśniegi.  Kałuże
chudną i znowu tyją. Na polach zające i sarny wyznaczają
nowe ścieżki, którymi nigdy nie pójdą. Zziębnięci święci z
pobliskiego  kościoła  błogosławią  skowronkom.  A  niebo
wciąż nad nami chłodne i  zamknięte.  Czy grzechy,  które
zbieramy od jesieni jak kamyki i kasztany, zostaną nam od-
puszczone? Czy będziemy je ciągle nosić w kieszeniach
kurtki? Pusta muszelka winniczka. Właściciel bezszelestnie
wybrał się do Pana. Siadam na werandzie w wiklinowym fo-
telu. Przede mną młode wierzby o zielonych uśmiechach.
W drewnianym dworku stare czasy dobrze się mają, choć
to  kolejna wiosna.  I  należy zapomnieć o przeszłości.  Te
ptaki  są  tu  tylko  przelotem.  Nie  otworzysz  tym  kluczem
żadnych drzwi.

* * *

W poprzednim życiu byłam wielkim drzewem. Ale z jego
mądrości nic mi nie pozostało. Nawet imiona ptaków wyle-
ciały z mojej głowy. I wszystkiego muszę się uczyć od po-
czątku. To pióro sójki, a to myszołowa. Lubiłam zimową ci-
szę,  która  leżała  niesłychanie  blisko ciszy  wiecznej.  Wy-
starczył jeden krok dalej. Kiedyś w mojej duszy mieszkały
ziarenka piasku, dziś są to kamienie, o które boleśnie się
potykam. Widziałam, jak odchodzą i przychodzą ludzie. Jak
zwijają się w kłębek, karleją niczym suche, bukowe liście.
Przyzwyczaiłam się do tej niedogodności. Bo każda jesień
była trochę inna od poprzedniej. I trzymała mnie przy życiu
ciekawość. Ptasich szlaków. Wiedziałam, że mój czas stra-
cił już mleczne zęby. Chciałam zatrzymać w drodze jabłka,
szyszki i orzechy. A został mi na języku tylko szorstki smak
deszczu.  Rozmawiam z klonami o sekretach szczepienia
jabłoni. Myślałam dużo o Bogu, który z żadnym kształtem
mi się nie kojarzył. Nie był na pewno owocem czeremchy,
sarną lub kwiatem macierzanki.  Historia moich przodków
była gęsta i pełna igieł. Tworzyli oni las, którego nigdy nie
poznałam. Ścieżki,  którymi nie poszłam. Tak trudno mi o
tym mówić. Pragnę krzyczeć. Lecz mam wciąż usta pełne
poziomek. Wkradam się w styczniowy sen wawrzynka wil-
czełyko.  W  poprzednim  życiu  byłam  wielkim  drzewem.
Obok mnie dzieci bawiły się w Indian. Ale żadne z nich na
dłużej nie pozostało w ich skórze.

MAGDALENA CYBULSKA

Obrona polityka naiwnego
Na  jesieni  minionego  roku  na  rynek  wydawniczy  trafiła
opowieść  biograficzna  poświęcona  Józefowi  Beckowi  –
ostatniemu przedwojennemu ministrowi spraw zagranicz-
nych II Rzeczypospolitej. Jej autorem jest ceniony tłumacz
i reportażysta Jerzy Chociłowski. Niezbyt gruby tomik zo-
stał  starannie opracowany edycyjnie  i  wydany w twardej
oprawie, z fotografią na obwolucie przedstawiającą nieco
zamyślonego  polityka,  za  którym  w  tle  stoi  złowieszczo
spoglądający niemiecki oficer. Książka dzieli się na osiem
rozdziałów.  Została  dodatkowo zaopatrzona  w  przydatny
indeks nazwisk i - skromną niestety - bibliografię, składają-
cą się głównie z wydanych po polsku źródeł i opracowań.

Pozycja została napisana z literacką werwą. Erudycyjny język
autora sprawia, że książkę czyta się nad wyraz dobrze, swo-
bodnie płynąc przez karty zgrabnie utkanej historii życia jedne-
go z głównych luminarzy przedwojennej Polski. Autor tego dzie-
ła nie zdecydował się na konfrontację ze swoim bohaterem. Da-
rzy go sympatią i stara się tłumaczyć jego kroki, przetykając ży-
ciorys i relację o tamtych czasach licznymi anegdotami. Niekie-
dy rozprawia się także z mitami i zarzutami często wygłaszany-
mi przeciwko głównemu kierownikowi polskiej dyplomacji, cho-
ciaż zabieg ten stosuje wybiórczo. Częstsze są przemilczenia,
w tym wypadku dyktowane bardziej kształtem książki niż celo-
wym działaniem. Mimo że nierzadko czyni to udanie, to po stro-
nie czytelnika leży ocena skuteczności tych działań. Warto w
tym miejscu podkreślić, że twórca tej opowieści o J. Becku hi-
storykiem nie jest. Trudno mu tym samym stawiać ciężkie za-
rzuty, gdyż łagodne podejście do opisywanej postaci i czasów II
RP jest literackim przywilejem twórcy. Inaczej mógłby zostać z
powodzeniem posądzony o brązowienie polskiej historii. 

Takie ujęcie tematu budzi jednak niedosyt i zaskocze-
nie.  Przykładowo schemat  obrony  decyzji  o  zajęciu  Wilna  w
1920 r. czy Zaolzia w 1938 r., gdyby w miejsca polskich nazw
geograficznych włożyć przykładowo Krym i Sewastopol, przy-
pomina  żywo  argumentację  działań  Federacji  Rosyjskiej  w
2014 r. Kolejny wielki niedosyt to pominięcie kwestii milczenia
ówczesnego szefa polskiej dyplomacji wobec napaści radziec-
kiej 17 września. Tymczasem to właśnie brak głośnej reakcji na
pogwałcenie  prawa  międzynarodowego  wobec  tej  konkretnej
sytuacji w istotny sposób zaważył na dalszych losach Polski w
XX w. Takie zarzuty można mnożyć, lecz czy wypada?

Pozycję J. Chociłowskiego należy jednak postrzegać
literacko. Owszem – posiada walory historyczne, ale wyłącznie
jako wstęp do zapoznania się z dziejami tamtego okresu. To
lekka i w sumie wartościowa lektura, szczególnie dla tych, któ-
rym historia znana jest dość pobieżnie. Wprawdzie miejscami
utrwala  dziejowe  stereotypy,  zachęca  jednak  do  zadawania
głębszych pytań. Odpowiedzi warto wówczas szukać u profe-
sjonalnych  historyków.  Niekoniecznie  jednak  tych  wymienio-
nych  na  skrzydełkach  obwoluty.  Cóż  bowiem zaskakującego
mógłby  napisać  wykładowca  amerykańskiego  uniwersytetu
Yale prof. Piotr Wandycz, jak nie opinie zgodne z wyczekiwaną
polityczną poprawnością.

  MARCIN DOMAGAŁA

                                              
Jerzy Chociłowski, „Najpierw Polska. Rzecz o Józefie Becku”, Wy-
dawnictwo Iskry, Warszawa 2019.



Życie Kamila Kuranta
Czasami wracam do prozy Zbigniewa Uniłowskiego, znakomite-
go międzywojennego twórcy, chociaż chyba niezbyt cenionego
czy popularnego pisarza. Gdy przymykam oczy, przenoszę się
w  czasy  międzywojenne  i  widzę  szczupłego  chłopaka,  który
czytając Conrada marzy o tym, żeby zostać sławnym pisarzem.
Nie  ma  nic,  nawet  złamanego  grosza,  oprócz  swoich  pięk-
nych marzeń, które go uskrzydlają.

Znakomicie w rolę dorosłego już Kamila w telewizyjnym serialu z
pierwszej połowy lat 80. wcielił  się Krzysztof Pieczyński, więc dla
mnie bohater powieści Uniłowskiego „Wspólny pokój” ma już jego
twarz. Jest cholernie oczytany, inteligentny, wrażliwy, chociaż naiw-
nie  wierzy,  że  ludzie  są  szlachetni,  dobrzy  i  kierują  się  w  życiu
szczytnymi zasadami. Za czym jednak tęsknił Kamil Kurant, czego
pragnął, a czego bał się i przed czym uciekał? Czy naprawdę musiał
przegrać swoje życie?

Widzę  Kamila,  jak  siedzi  w  knajpie  przy  Krakowskim
Przedmieściu, pije wódkę z równie utalentowanymi, ale biednymi ar-
tystami.  Dziadzia  chce  od  niego  pożyczyć  na  „wieczne  oddanie”
małą sumę pieniędzy, które Kamil przed chwilą dostał od pewnego
mecenasa  sztuki.  Zygmunt  Stukonis  popisuje  się  recytowaniem
swojej rewolucyjnej poezji. Parska, śmieje się i pije do dna, a sie-
dząca obok starszego mężczyzny pani Bove znowu chce wywołać
niemały skandal, jak tamtym razem, gdy wylała na Kamila lampkę
wybornego  szampana.  Kamil  zakochał  się  jednak  w  pannie  Le-
opard, która nie cieszyła się dobrą reputacją w świecie artystycznej
bohemy. A gdy już się kochał, to zawsze aż do bólu, który przenikał
go na wskroś, aż do krwi. Musiał być odurzony uczuciem, jak pijak
alkoholem, żeby zaraz dostać w pysk od życia i dalej być samotnym
marzycielem.

Gdy wybiegł z knajpy za panną Leopard i usiadł obok niej
w dorożce, z biciem serca wyznając jej swoje uczucia, potraktowała
go chłodno, z dystansem, nawet jak dziwka spoglądająca na pogar-
dzanych facetów. Dlaczego Kamil kochał takie właśnie złe kobiety?
Czy dlatego, że wcześnie został  osierocony? A może dlatego, że
wychowywały go równie niedobre ciotki, które nie zapewniły mu do-
mowego ciepła? Miał ojca, oszusta i naciągacza, w którego jednak
do końca wierzył i opiekował się nim. Co czuł, gdy ludność jednej z
okolicznych wsi wymierzyła mu sprawiedliwość i pozbawiła go ży-
cia? Nie płakał, ale... był mocno przybity, wiedząc o tym, czym  zaj-
mował się jego ojciec.

Kamil  wychowywał się i  dorastał  na podwórkach pośród
starych kamienic. Później  zaś prowadził tułacze życie, za najcen-
niejsze w nim przedmioty uważając książki. Chyba idąc za radą Bal-
zaca, całymi nocami rozczytywał się w XIX-wiecznej powieści pozy-
tywistycznej. Kiedy nie czytał, zaczynał pisać lub przesiadywał z ar-
tystyczną biedotą w knajpie, pijąc na umór, poniekąd zapijając w so-
bie lęk przed życiem, które mogło pozbawić go złudzeń. Skoro był
prawdziwym artystą, na pewno miał więcej wrażliwości od przecięt-
nego śmiertelnika. Bardziej dotkliwie odczuwał więc niedocenianie
jego talentu, który też sam zaczął niszczyć przez alkohol i nieleczo-
ną, śmiertelną w jego przypadku chorobę.

Czasami pytam, ile w Kurancie było z Martina Edena, któ-
ry także swoje życie zakończył tragicznie? Często widzę Kamila, jak
ubrany w długi jesionkowy płaszcz idzie rozgorączkowany Nowym
Światem w zimowej śnieżycy. Doskonale już wie, że gruźlica go za-
bije, ale mimo wszystko dalej chce pisać i żyć jak wielki artysta. Gdy

leżał na łóżku w rozgorączkowanych majakach, cały czas myślał o
sobie jako o wielkim artyście, którego posłannictwem było pisanie.
Jeżeli udało się Żeromskiemu, to dlaczego miałoby nie udać się in-
nym, którzy również całkiem nieźle posługują się piórem? Lecz o
swoje trzeba walczyć i każdego dnia konsekwentnie przybliżać się
do celu. Cóż jednak można zrobić, jeżeli los pokrzyżuje nam plany?
Ile będzie warte nasze życie, jeżeli nic po sobie nie pozostawimy?
Ile było warte życie Kamila Kuranta, jeżeli nie liczyć tego wszystkie-
go, co udało mu się w nim przeżyć?

Gdy mocno już gorączkujący, a także co i raz pokasłujący,
słaniając się, ledwo sunie przez Nowy Świat w mroźne grudniowe
przedpołudnie, naprawdę jest mi go żal jako człowieka, niespełnio-
nego pisarza i wielkiego artysty. Chciałbym wtedy tak po prostu za-
pytać Kamila Kuranta, dokąd zmierza, gdy nawet nie ma już siły,
żeby  porządnie  złapać  haust  powietrza  w  swoje  poszatkowane
przez chorobę płuca. Słyszę, jak przeraźliwie kaszle i wie, że los nie
dał mu szansy pomyślnego spełnienia. Cóż więc było warte jego ży-
cie, które spędził na podwórkach, w knajpach, na czytaniu książek i
usilnych próbach tworzenia naprawdę dobrej literatury?

Chciałbym kiedyś pogadać z Kamilem… Właśnie skręcił w
ulicę Foksal, zanosząc się typowym dla gruźlików suchym kaszlem.
Przejeżdżający obok dorożkarz lekko odwrócił się i porozumiewaw-
czo uśmiechnął do siedzącej z tyłu niezbyt młodej już kobiety, moc-
no siekając konia batem. Jadąca w dorożce panna Leopard pogar-
dliwie spojrzała na przechodnia, gdy zdjął kapelusz i lekkim skinie-
niem głowy oddał jej należny honor jako damie, którą nie była... On
zaś, coraz bardziej rozgorączkowany, gdyby nie spadające z nieba
lodowate wręcz płatki  śniegu, dawno by już spłonął  i  odszedł na
wieki. Gdy myślę o Kamilu, zawsze zadaję sobie pytanie, jak należy
żyć, żeby nasze życie było coś warte i żeby nie trzeba było go żało-
wać.  Jakich  dokonywać  w  nim  wyborów  i  w  oparciu  o  jakie
wartości? A zresztą... czy jesteśmy w stanie przewidzieć wszystko,
co zgotuje nam los?

JAROSŁAW HEBEL

Fot. Kadr z serialu „Życie Kamila Kuranta” w reż. Grzegorza Warchoła.
Na zdjęciu Krzysztof Pieczyński w roli Kamila Kuranta.
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     Szara myszka     
Poznaliśmy się podczas jednego z wieczorów literackich. Czy-
tała swoje wiersze o miłości, które nawet mi się podobały. Póź-
niej przypadkowo spotkaliśmy się przy bufecie, przygotowując
sobie  herbatę.  Zapytałem,  czy  podać  jej  cukier.  Odmówiła
grzecznie, a ja wrzuciłem cztery kostki do swojej filiżanki. To
było  wszystko.  Z  tego  wieczoru  zapamiętałem  głównie  jej
śmieszną spódnicę w kwiaty i kozaki, w których wyglądała jak
mieszkanka Podhala.                            

Nie rozmyślałem o niej prawie wcale. Ot, szara myszka i do tego
poetka – wnioskowałem, skupiając się wciąż na swojej pracy pisar-
skiej. 

Jednak pewnego jesiennego wieczoru nasze drogi znów
się skrzyżowały. Wybrałem się na krótki spacer, chcąc kupić coś do
jedzenia w niedalekim sklepie. Przechodziłem przez Park Piastow-
ski, skracając sobie odrobinę drogę.

Siedziała  na  ławce  opatulona  w  grubą,  zieloną  kurtkę.
Miała na sobie te same kozaki, co na wieczorku literackim. Pochyla-
ła głowę, trzymając w rękach książkę. Nie zauważyła mnie. Zasta-
nawiałem się, czy mam się do niej odezwać, czy udać, że też jej nie
zauważam.

Zatrzymałem się jednak, tuż przed jej ściśniętymi z zimna
kolanami,  pokrytymi grubymi rajstopami w kratę.  Podniosła głowę
zdziwiona.

- Poznaje mnie pani? Widzieliśmy się jakiś czas temu pod-
czas wieczoru literackiego. Czytała pani swoje wiersze – powiedzia-
łem z uśmiechem, wyciągając do niej dłoń.

Wstała zaskoczona i przywitała się ze mną. Wydawało mi
się, że mnie sobie nie przypomina.

- Pan chyba proponował mi cukier? Dobrze pamiętam? –
odparła.

Zauważyłem, że ma ładny, szczery wyraz twarzy. Wyda-
wała się taka delikatna.

- Tak, teraz już wiem, że go pani nie używa – stwierdziłem
i odsunąłem się o krok, obejmując wzrokiem całą jej postać. 

Skrzyżowała ręce na piersiach, wciąż jedną dłonią przy-
trzymując książkę. Pewnie zastanawiała się, czego chcę. Tak na-
prawdę sam tego nie wiedziałem.

- Czyta pani coś interesującego? - przerwałem zbyt długie
milczenie.

Trzęsła się z zimna i lekko podskoczyła kilka razy. Później
poprawiła czapkę i naciągnęła ją jeszcze bardziej na czoło.

- Nic szczególnego. To tylko nowy numer Pro Libris. Coś
mnie naszło i musiałam wyjść z domu, choć jest dość zimno – po-
wiedziała bez entuzjazmu.

Dotknąłem delikatnie jej ramienia i poczułem, jak drży.
- Może ma pani ochotę na gorącą herbatę? Pewnie znaj-

dziemy kawiarnię gdzieś w pobliżu – zaproponowałem, spodziewa-

jąc się odmowy. Zauważyłem, jak zmrużyła oczy, wahając się przez
krótką chwilę.

-  Z  przyjemnością  –  zaszczebiotała  w  końcu  –  Jestem
Martyna, a ty? - dodała po chwili,  wyciągając jeszcze raz zimną,
smukłą dłoń, którą uścisnąłem.

- Jurek. Miło mi – odparłem. 
Złapała mnie pod ramię, a ja poprowadziłem ją w stronę

Starego Rynku. Po kwadransie siedzieliśmy już w przytulnej herba-
ciarni i rozgrzewaliśmy się aromatycznym naparem z leśnych owo-
ców.

- To dziwne, że znaleźliśmy się razem w tym miejscu –
stwierdziła, upijając łyk z filiżanki i patrząc na mnie swoimi piwnymi,
ogromnie urzekającymi oczami.

Czułem bardzo mocno to spojrzenie. Było w nim dużo cie-
pła i ciekawości. Może też odrobina smutku i szczypta cierpienia. 

Później  wyciągnęła  na  stół  czasopismo  i  wertowała  je
dość długo. Zatrzymała się gdzieś w połowie objętości i wpatrywała
długo w tekst.

-  Chcę ci  coś przeczytać, nie będziesz miał  mi tego za
złe? - zapytała niewinnie, uśmiechając się przy tym uwodzicielsko.

Oczywiście, że się zgodziłem. Ta chwila wydawała mi się
magiczna i nierealna. Dokładnie taka, o jakich pisze się w powie-
ściach i poematach.

Czytała cicho, ale bardzo wyraźnie. Gdy podnosiła wzrok i
spoglądała na mnie, patrzyłem w jej oczy, w których odbijały się pło-
mienie rozstawionych świec. Wiersz był oczywiście o miłości.

Godzinę później wracaliśmy deptakiem, idąc powoli i dys-
kutując o polskiej literaturze. Snuliśmy wnioski i spostrzeżenia, pra-
wie cały czas spierając się ze sobą. 

Na dworze zaczął prószyć niewielki śnieg i wkrótce całe
miasto pokrył biały puch. Nasze ramiona prawie stykały się ze sobą,
a ja pomyślałem, że to wszystko mi się śni.

Zatrzymaliśmy się przed starą kamienicą z zielonymi da-
chówkami i wielkim kominem. 

- Tu mieszkam – stwierdziła, a na jej twarzy pojawił  się
dziwny grymas.

Chciałem  powiedzieć  coś  mądrego.  Zapytać  o  telefon
bądź kolejne spotkanie. Nie mogłem jednak wydusić z siebie nicze-
go. Stałem i patrzyłem na nią, niczym zahipnotyzowany.

- Przepraszam, że nie zaproszę cię do środka. Czeka tam
na mnie mąż i dzieci – wydusiła z siebie, odwracając się do mnie
plecami.

Stałem przy furtce, wpatrując się w jej postać, podążającą
ku drzwiom. Poczułem pustkę, która rozlała się po każdej komórce
mojego ciała i umysłu. Przekląłem w duchu niebiosa i wszystkich
świętych, skazując się na grzech i potępienie. 

          MARCIN RADWAŃSKI
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Człowiek epoki – Ireneusz Iredyński
   „Poeci mają jedną, jakże kruchą broń – talent”.

 Ireneusz Iredyński

W zeszłym roku minęła 80. rocznica urodzin Ireneusza Iredyń-
skiego, obecnie prawie zapomnianego, dawniej uznawanego za
pisarza kontrowersyjnego, ale wybitnie utalentowanego. Stefan
Kisielewski, przyjaciel Iredyńskiego, pisał o nim: „Przedziwny.
Zabawny.  Trochę bandyta,  trochę wariat,  duży alkoholik.  Ale
niesłychanie zdolny chłopak”. 

Ireneusz Andrzej Iredyński (niektóre źródła podają nazwisko Kapu-
sto, ale to jedna z mistyfikacji pisarza) urodził się 4 czerwca 1939
roku w Stanisławowie. Wychowywany przez ojca tyrana, doświad-
czył przemocy i okrucieństwa, co sprawiło, że po części przejął te
postawy i znalazły one odbicie w jego utworach. Mając 14 lat, wyje-
chał do Krakowa, gdzie debiutował jako poeta wierszem „Podhale
zimą”. W wieku 18 lat przeniósł się do Warszawy. Był jednym z mło-
dych debiutantów (obok Hłaski, Stachury, Grochowiaka i Nowakow-
skiego)  pokolenia  „Współczesności”,  które  wkroczyło  do literatury
ostentacyjnie i hałaśliwie, przekonane, że tylko krzyk wyrazi prawdę
o współczesnym świecie.  Ówczesna  Polska  to czas  stalinowskiej
odwilży i monokultury, czas Gomułki i wszechobecnej propagandy
partyjnej. Jadwiga Staniszkis, długoletnia partnerka pisarza, wspo-
mina, że śmieszyło go środowisko władzy, której nienawidził. Jakby
na przekór otaczającej go zgniliźnie socrealizmu, żył po swojemu,
dystansował się, egzystował obok. Tworzył. Pisał szybko, dużo, z
potrzeby odreagowania na swoisty terror filozofii masowych i wbrew
poprawności  politycznej.  Stworzył  bohatera  zbuntowanego,  egzy-
stencjalistę - takiego na swój obraz i podobieństwo.

Utrzymywał się z literatury i święcił sukcesy (po jego de-
biucie w „Twórczości” Stanisław Lem porównał go do Dostojewskie-
go), przekładano i wystawiano na świecie jego utwory. Nigdy nie był
skromny: „Jest pierwsza liga i jest druga liga, i trzecia, tak jak w pił -
karstwie. W pierwszej lidze - mówię o sztukach, no to gra Mrożek, ja
i Różewicz ewentualnie. Kilku pisarzy lubię. Kilku uważam za wice-
chujów i tyle”.

Wielkiej  popularności  przysporzył  Iredyńskiemu  tom
„Wszystko jest obok” - zbiór poetyckich rozważań o beznadziejności
życia, samotności, nieuniknionej śmierci,  z całą ohydą fizycznego
rozkładu ciała. Napisał też „Męczeństwo z przymiarką” - dramat psy-
chologiczny, antycypujący problematykę kryzysu małżeństwa (Ire-
dyński  ożenił  się z Maszą Kapelińską w wieku niespełna 18 lat).
Wreszcie  -  najbardziej  znana  powieść  pisarza,  „Dzień  oszusta”,
moim  zdaniem  jedna  z  najbardziej  przygnębiających  książek  w
„czarnej” literaturze polskiej. Mordercy, degeneraci i wszelkiej maści
dewianci mogliby uczyć się z niej „fachu”, bezlitośnie obnaża ludzką
ohydę moralną. W rozmowie z Arturem Lingnerem Iredyński powie-
dział: „[…] piszę o jednostce wobec przemocy. To bym określił jako
swój  główny  temat”.  Książka  wywołała  burzę.  Uznano,  że  autor
„Dnia oszusta” jest bohaterem utworu (jego styl życia dawał ku temu
podstawy; niejednokrotnie notowany był przez MO jako alkoholik i
chuligan). Naraził się władzy jako propagator niepoprawnych treści,
postanowiono go zniszczyć. Oskarżony o próbę gwałtu (była to mi-
styfikacja), trafił na 3 lata do więzienia, skąd wyszedł z piętnem za-
szczucia. W rozmowie ze Zbigniewem Jerzyną w „Przeglądzie Ty-
godniowym” gorzko wspominał tamten czas: „[…] ten Sztum to mnie
przeorał na wskroś. Wszystko we mnie pozabijał”.

Lata 1966-1969 to już  wyraźna cenzura jego twórczości.
W latach 70. powstały trzy tomy prozy, „Człowiek epoki”, o wyraźnie
autobiograficzno - rozrachunkowym charakterze. Pisarz jakby zła-
godniał,  dotychczasowa brutalność  ustąpiła  miejsca  wrażliwości  i

delikatności. Dowodem tego są teksty piosenek jego autorstwa (po-
lecam,  są  dostępne  na  YouTube).  „Moja  miła,  moja  cicha,  moja
śliczna” w wykonaniu Jerzego Połomskiego, „Magiczne ognie” śpie-
wane przez Grażynę Łobaszewską, czy choćby „Anatomia miłości”
w interpretacji Barbary Brylskiej - to perełki.

Iredyński mawiał o sobie, że jest łagodnym i lirycznym po-
etą. Nie mam co do tego wątpliwości. Lubił kobiety, a one jego. Miał
dwie żony i kilka poważnych, głośnych romansów. Był przystojny,
inteligentny, błyskotliwy. Niczym aktor teatru, który nieustannie two-
rzył.  Marek  Nowakowski,  przyjaciel  pisarza,  tak  go  wspomina:
„Przedstawiać się kobiecie jako straszny zbir, jako brutal, cynik, a
potem czułym nagle być. To teatr. To mienienie się zachowań, reak-
cji”,  a  Dorota  Marczewska  dodaje:  „Lubił  prowokować,  grać,  być
jako ten demon zła, a było to tylko przykrywką jego wrażliwości, pie-
kielnej inteligencji i nadświadomości”.

Jadwiga Staniszkis w filmie „Errata do biografii” wspomina
ich związek jako traumatyczny i toksyczny: „Pił dużo, trzeba go było
przywozić,  być  przy  nim,  pamiętać,  by  zawsze  w  lodówce  była
ćwiartka, jak miał lęki”. Iredyński sam nigdy nie przyznał się do tego,
że  się  upija.  „Piję,  owszem,  ale  jestem trzeźwy”  -  mawiał.  Stale
utrzymywał poziom alkoholu we krwi, przez co - jak twierdził - nie
miewał kaca. Pił tylko czystą. Jak relacjonuje Dorota Marczewska
(córka Teresy Polkowskiej, drugiej żony Iredyńskiego), często „wy-
chodził z butelką w siatce i popijał po drodze”. Opowieści o jego cią-
gach alkoholowych i wybrykach przeszły do legendy. Bardzo mu na
niej zależało, wręcz pielęgnował ją. W książce „Każdy szczyt ma
swój Czubaszek” autorka wspomina swoje wesele,  na którym był
Iredyński. Przysiadł się do jej nobliwej matki i  w rozmowę wplatał
słynne „kułwy” (nie wymawiał „r”). Zachwycona nim matka nawet nie
protestowała... Czubaszek pisze: „Gdyby przyjęcie potrwało trochę
dłużej, Iredyński przekonałby ją do kułwy i wódki. Niewykluczone, że
nauczyłby ją, jak zamrozić kota. Bo krążyły plotki, że kiedyś to zrobił
i  poczęstował gości”.  Pewnie sam tworzył te historie, bo zależało
mu, by szokować i grać rolę okrutnego brutala...

Chorował. Miał zwapniałą trzustkę. Na kilka tygodni przed
śmiercią powiedział w wywiadzie radiowym: „Każdy litr wypitej wódki
to dla mnie gra do jednej bramki”. Odchodząc z tego świata, miał
zaledwie 46 lat… Zmarł 9 grudnia 1985 roku. Został skremowany i
pochowany w katakumbach na warszawskich Powązkach.

Ireneusz Iredyński to pisarz zapomniany? Odkryłam go na
nowo i  pewnie zostanie  ze mną na zawsze.  Choć nazywano go
skandalistą, playboyem i pijakiem, we wspomnieniach przyjaciół po-
został ciepłym, serdecznym człowiekiem. Pozostawił wspaniałą spu-
ściznę literacką – sięgajmy po nią, jest tego warta.

MAŁGORZATA SZMAŁZ
Fot. Autor nieznany. Ireneusz Iredyński. Domena publiczna.
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