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„Dawniej” i „dziś”
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Andrzej Sikorowski

OKNO NA PLANTY (104)

fot: B. Zimowski 

Tapeta

Reszta redakcji kazała napisać mi coś optymistycznego… 

Wróciliśmy do teatrów, na stoki narciarskie, ciągle chodzimy po górach.               

A w górach, bez maseczek, oddycha się pełną piersią. Turbacz, słońce, widok na 

Tatry. Czy może być coś bardziej optymistycznego? No może jeszcze to, że 

większość bywalców (nie bywalców) naszej kawiarenki zostanie zaszczepiona      

w grupie pierwszej. Może wtedy wrócimy do …  cii, nie zapeszać. AD

Należę do pokolenia pożeraczy książek. Nie miały one 

dawniej konkurencji w postaci ekranu dowolnych 

rozmiarów, na którym w każdej chwili można było 

wywołać żądaną opowieść. Myśmy czytali z zapartym 

tchem wszystko co wpadło w ręce, pożyczając sobie nawzajem, chodząc do bibliotek 

rozmaitych. Do dziś zajmuję się w domu kilkoma równocześnie lekturami, kupuję prasę,    

a odwiedzając znajomych popełniam nietakty polegające na podświadomym łapaniu w 

dłoń leżącej na wierzchu literatury wszelkiego rodzaju. Nigdy nie liczyłem objętości 

posiadanego księgozbioru, ale stanowi go pewnie parę tysięcy sztuk. Nigdy natomiast nie 

przyszło mi do głowy by podczas nielicznych wizyt telewizyjnych kamer w moim domu 

usadowić się na tle regału z książkami. Ten zaś obrazek jest tymczasem swoistą epidemią   

w czasie pandemii. Kiedy dowolnej specjalizacji uczona postać ukazuje się na małym 

ekranie ma za sobą jak ja to nazywam tapetę w postaci ściany tomów w różnych kolorach. 

Im bardziej utytułowany mędrzec tym potężniejszy za plecami arsenał jakby miał 

potwierdzić kompetencje właściciela. No bo skoro tyle przeczytał to pewnie wie. Taka 

zależność wcale nie jest oczywista a światłe słowa mogą paść  z ust osoby mającej w tle 

kawałek muru, lub zimowy pejzaż. Pytanie: Ile książek przeczytał profesor politologii? 

Odpowiedź: Wszystkie. 
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Adam Kawa
XIV

XV

U ciebie wiosna, we mnie nadal jesień, 
lęk umierania spadających liści, 
razem z ptakami odleciały wiersze,
 jak słowem zimę wyśnieżyć i wyśnić 
bór pochylony pod śniegu ciężarem, 
wilczej watahy wycie do księżyca, 
poszum zadymki śpiewny jak heksametr,
 gdy opowiada przygody Odysa.

O ludzkim losie gwarzę z Diogenesem.
Za oknem wiosna, a we mnie wciąż jesień. fot. B. Kucharek

Z tomiku „Podróż” - Kraków 2020

XVI

Zgorzała Troja. Przetrwały przez wieki 
pieśni wykute w heksametrów ogniu.
O ludzkim losie śpiewał Homer ślepy, 
w melodii złączył los ludzi i bogów.

Otulał myśli metafory mrokiem, 
nazwany ciemnym, z Efezu Heraklit, 
ogniem rozjaśniał swoją filozofię 
jak nocne niebo spadające gwiazdy.

Do dawnej Grecji wiodą ścieżki wszystkie. 
Na końcu drogi cień Nike bez skrzydeł.

Muzy ze zgrozy kamienieją milcząc. 
Marsjasz ze skóry jest obdarty schludnie,
 tak higieniczny może być bóg tylko. 
Człowieka z bogiem tak kończy się turniej.

Drzewa jesienną przybierają szatę, 
jelenie gubią swe nogi w ucieczce, 
niedźwiedź chce zapaść w sen zimowy latem 
i tylko źródło o wypadku szemrze.

Powoli w mitu przenikaj przesłanie.
Jest niebezpieczny z bogiem nawet taniec.
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Andrzej Matusiak
MÓJ DAWNY KRAKÓW 

MIASTO, LUDZIE, WYDARZENIA
na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach”  (94) 

fot. Autora

Panowanie ostatnich Jagiellonów to najwspanialszy okres w 
dziejach wawelskiej siedziby królewskiej. Swoich dni dożył 
w nim król Zygmunt I Stary umierając w roku 1548. Jednak 
jego syn i następca Zygmunt August, większość czasu 
spędzał na Litwie w Wilnie i Knyszynie, gdzie zresztą zmarł 
w 1572 r. Ten okres świetności Wawelu, symbolicznie 

zakończył 29 stycznia 1595 roku, pożar jego północnego skrzydła. Niestety służba dworska 
zamiast gasić pożar, zajęła się kradzieżą mienia królewskiego. Według wspomnień 
ówczesnych świadków, „Ujęto 20 osób, które nic nie robiły tylko kradły. Na Żydów wobec 

 tego nałożono obowiązek by niczego nie kupowali tylko od razu przynieśli na zamek.”  Walkę 
z pożarem podjęli „Bernardyni lub zakonnicy bosi, którzy energicznie donosili wodę i 
ratowali by pożar się nie rozprzestrzenił. Żydzi również ratowali z oddaniem… „ W tym 
samym  roku, król Zygmunt III Waza rozpoczął trwającą 10 lat odbudowę spalonej części 
królewskiego zamku, którą 
kierował architekt  Giovanni 
Battista Trevano z udziałem 
malarza Tomasza Dolabelli. 
Nowe skrzydło wybudowano 
już w nowym stylu wczesnego 
baroku rzymskiego. W tym 
czasie ok. 1603 r. obok wieży 
tzw. Kurzej Stopki z poł. XIV w. 
w północno – wschodnim 
n a r o ż n i k u ,  G . T r e v a n o  
wybudował kolejną wieżę 
mieszkalną Zygmunta III Wazy  
usytuowaną w północno-
z a c h o d n i m   n a r o ż n i k u .  
Natomiast do 1620 r.  w 
północno-zachodniej części skrzydła, powstała bliźniacza wieża mieszkalna, obecnie zwana 
imieniem Jana III Sobieskiego. Pożar chyba też częściowo przyczynił się do szybszej 
decyzji króla Zygmunta III Wazy o przeprowadzce  w marcu 1596 r. do Warszawy, będącej 
bliżej jego rodzinnej Szwecji. Przenoszenie dworu i państwowych funkcji administracyjno-
politycznych trwało  aż do 25.05.1609 r., ale Kraków  pozostał oficjalną stolicą 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i w nim odbywały się dalej królewskie koronacje i 

Wawel cz. 4

fot. Autora
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Krak wg 
Walery Eljasz-Radzikowski

pogrzeby. Warszawa stała się Miastem Rezydencjonalnym  Jego Królewskiej Mości, a 
Wawel został okazjonalną rezydencją królewską w której dokonywano już tylko doraźnych 
remontów. Swoje okrutne piętno na polskiej monarszej siedzibie, odcisnęły okupacje 
szwedzkich wojsk. Potop szwedzki, jak nazwano najazd Szwecji  króla Karola X Gustawa 
na Rzeczpospolitą w latach 1655 – 1660, był w skutkach tragiczny dla całego kraju. 
Luterańska armia szwedzka była jak gdyby pierwowzorem armii bolszewickiej. Grabiła i 
niszczyła  całe miasta, wsie, kościoły, klasztory,  zamki, siedziby magnackie, szlacheckie, 
mieszczańskie i chłopskie. Do ubogiej Szwecji 
wywożono wszystko co miało jakąkolwiek  
wartość, od kosztowności, dzieł sztuki, 
uzbrojenia, całych bibliotek, wyposażeń 
kościołów, klasztorów i innych obiektów po 
meble, rzeźby kamienne (marmurowe), detale 
architektoniczne budowli czy nawet tkaniny ze 
ścian, stroje, a nawet pościel. Szczególną 
zachłanność w grabieży, wykazał szwedzki 
marszałek polny Magnus Stenbock. Świetność 
szwedzkich zamków, rezydencji nie tylko 
królewskich (Sztokholm), bibliotek (Uppsala), 
wielu szwedzkich rodów i późniejszego 
dobrobytu Szwecji, w znacznej mierze wyrosło 
na zagrabionych dobrach w Rzeczypospolitej, 
która stała się niemal pustynią gospodarczą i 
kulturalną. Kraków z Wawelem był przez 
Szwedów zajęty i okupowany w latach 1655-
1657. W tym czasie zamek i katedra były 
ograbiane ośmiokrotnie. Miasto z kościołami, 
klasztorami, siedzibami szlacheckimi, 
kamienicami było złupione doszczętnie i  w 
większości zniszczone. Dwóch ówczesnych 
szwedzkich zarządców Krakowa, wywiozło z 
niego ogromne łupy. I tak – feldmarszałek Arvid Wittenberg wywiózł 50 wozów łupów, a 
gen. Paul Wiirtz własnoręcznie obdzierający ze srebrnych blach ołtarz św. Wojciecha, 
odprawił aż 80 wozów zagrabionych dóbr.  Szwedów na Wawelu przedstawia załączona 
pocztówka z 1910 r. autorstwa St. Tondosa  i W. Kossaka.              .
 Niestety Wawel doznał jeszcze jednego nieszczęścia ze szwedzkich rąk . W czasie wielkiej 
wojny północnej (1700-1721) w której wprawdzie Polska nie brała udziału, ale była terenem  
przemarszów i bitew wojsk konfliktu, Kraków został zajęty 7.08.1702 r. przez szwedzkie 
wojska  króla Karola XII, które stacjonowały na Wawelu. Tam też żołnierze rozpalili 
ognisko w jednej z komnat, co spowodowało 5.09.1702 r. trwający prawie tydzień, wielki 
pożar zamku. Spaliło się skrzydło północne i częściowo wschodnie oraz zamkowe dachy, 
które zabezpieczono prowizorycznym gontem dopiero w 1705 r. Większe remonty zrobiono 
dopiero w późniejszych latach.                     C.d.n.

Mal. S. Tondos



6  │ vis a vis | marzec    2021

fot. B. Kucharek

Jerzy Antkowiak

Wyjaśniam zaczepnym nerwusom – to nie jest felieton o 
polityce. Polityka z racji „parcia na portfel” przez różnych 
polityków i politykierów jest damą bardzo lekkich 
obyczajów, niektórzy mniej delikatni nazywają rzecz po 
imieniu. NARODOWA GALERIA SZTUKI... czyli co? 
Staruszka ZACHĘTA, 160 wiosen sobie liczy i prężnie 
działa w epoce cholernie dokuczliwej zarazy. 
Brawo sponiewierani pandemonicznie artyści, zwłaszcza, że i bez zarazy każda GALERIA 
SZTUKI przegra z GALERIĄ HANDLOWĄ przede wszystkim w temacie frekwencji, ale 
nie tylko. Przysłowiowy „pan, który tu nie stał”, teraz jednak stoi na plecach innego pana, 
który przed chwila też tu nie stał, a kosz ma pełen niczym róg obfitości i powiada: „panie co
to za galerie „te zachęty” z tymi bazgrołami, albo tymi rzeźbami bez głowy, tam nikt nie 
chodzi...”. Pewnie, że nikt nie chodzi, bo jak kiedyś powiedział pewien minister (spokojnie - 
sprzed dobrej zmiany), że „zamkli drzwi” - no to się nie chodzi. Jestem pewien!
Decydenci od zamykania, otwierania i znowu zamykania, na Galerie Sztuki nie mają żadnej 
„zachęty” i zwyczajnie tam nie bywają. A mierząc sztukę miarą galerii handlowych tłumnie 
wizytowanych, są pewni, że te świry od SZTUK PIĘKNYCH łażą tam stadami, bo to 
nieroby, dziwaki i przede wszystkim cudacznie jakoś poubierani – „no bo kto normalny 
chodzi oglądać rzeźbę bez głowy” proszę szanownego pana. Jak się nie bywa, no to się myli 
sztuki, galerie, muzea, akademie malarstwa z akademią, z paznokciem, tipsem i „ofertą 
dnia”, w świątyniach sztuki i małych kapliczkach - galeriach i galeryjkach nikt nie biega z 
nieprzytomnie rozbieganymi oczyma. Tu bywamy dla relaksu, ciszy i wypoczynku, tu też 
bywamy, chociaż to brzmi niepotrzebnie patetycznie, a dla niektórych wręcz kretyńsko - dla 
sztuki.
Co oczywiście nie znaczy, że dyskutując zawzięcie o CZARNYM KWADRACIE 
Kazimierza Malewicza nie docenia uroków i aromatu SZTUKI MIĘSA w sosie 
chrzanowym... Zbieżność CZARNEGO KWADRATU z tytułową KWADRATURĄ KOŁA 
nie jest z mojej strony żadną próbą prowokacji. Obraz Malewicza z 1915 roku jest 
wystarczająco prowokujący do dyskusji i nie potrzebuje wspomagania. Natomiast nasze 
kochane, pieszczone, i bywa, że dumnie prezentowane WADY NARODOWE wymagają 
nie tyle jakiegokolwiek wspomagania (a uchowaj Bóg) wady nasze małe, średnie, duże i te 
niestety paskudne – pęcznieją i stają się wtedy nieznośne jeśli się nam miesza w głowach.     
I juz. I tyle. Mieszanie w głowach ma tyle odcieni, że każdy tu znajdzie swoją wersję 
kolorystyczną, zacniej zaś było by nas wszystkich, jak leci nie traktować jak stada matołów. 
Ani artyści, też jak leci – to nieznośni, pretensjonalni wiecznie czegoś chcący pasożyci - tak 
nie jest. A kobiety i dzierlatki (en bloc), „lud pracujący miast i wsi, młodzież, hotelarze,
kucharze i kominiarze i staruszki i maluszki, i cywile i żołnierze (wróg nam tego nie 
odbierze – śpiewano w PRL) profesura i lekarze – to też nie jest wielomilionowa grupa 
wiecznego utrapienia.

WADY NARODOWE 

albo KWADRATURA KOŁA...
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Za zgodą  „Głosu  Pruszkowa”

Czemu mnie to wszystko tak uwiera, skoro czytam pogodne, a nawet często bardzo 
dowcipne książki, słucham pięknej muzyki, u Francuzów na kanale ARTE, oglądam tak 
niezwykłe widowiska bez publiczności – jednak mimo wszystko ta cholerna zaraza 
uskrzydla artystów, czy wszechwładni decydenci cokolwiek o tym wiedzą, po za tym, że 
wiedzą, że artyści są nieznośni. Pisałem już o tym wydarzeniu niezwykłym w największej 
świątyni sztuki, w OPERZE NARODOWEJ i HALCE Moniuszki i Trelińskiego. Reżim 
przestrzeni widowni i publiczności z konieczności niewielkiej dla „zdrowotności” 
naturalnie, był godny dyscypliny armii pruskiej i polskiej potrzeby POKRZEPIENIA 
SERC... Słusznie, że serca pokrzepione, bo mogą zwyczajnie nie wytrzymać tempa 
metamorfoz. Otóż okazało się, że pisałem felietonik wspomnieniowy, bowiem znowu coś się 
odblokuje, coś obostrzy, a to nieszczęsne utrapienie - galerie sztuki i muzea się otworzy 
UFFFF!!! No, więc to co czytaliście nasi wierni czytelnicy do tego miejsca TO JUŻ BYŁO, a 
teraz będzie to co być może będzie, czyli inna wersja KWARANTANNY NARODOWEJ. 
Prawda, że brzmi dumnie. Galerie te niekoniecznie handlowe, GALERIE SZTUKI 
potraktujemy my decydenci jak sklepy bo one się sprawdziły, chodzi zapewne o te metry, 
odstępy itp. Boże kochany, to do tego doszło, że wzorcem dla wznowienia działalności 
galerii malarstwa, rzeźby, grafiki, ceramiki i malowanych tkanin będzie mięsny, 
warzywniak, czy sterylne „alkohole świata”, nic a nic tym przybytkom rozkoszy 
kulinarnych i uciech podniebienia nie ujmując. Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie Czerwony 
Paryż, a gdzie Biała Podlaska (Dymsza), poplątało się wszystko ze wszystkim, sacrum i 
profanum i słynne porzekadło „chciała bym i boję się” i „kto mi podskoczy”, no kto? No, to 
korzystając z ogromu czasu pomarudziłem sobie na temat nie jak jest, tylko jak było. A jak 
będzie? Dajmy spokój, poczekajmy, zobaczymy, chociaż jest duże prawdopodobieństwo, że 
będzie jak zawsze... Koniec biadolenia! Mnie uskrzydliło wspominanie w tym felietonie 
muzeów, galerii, wystaw, po prostu malarstwa i przypomniałem sobie wystawę Edwarda 

Hoppera gdzieś na przełomie lat 80/90 
ubiegłego wieku w Paryżu w Centrum 
Pompidou - malarza i wybitnego artysty 
amerykańskiego. Malował niemal senną, 
melancholijną amerykańską codzienność, 
mias ta ,  ho te l e ,  ba ry,  s amotnych ,  
przeciętnych ludzi. Najsławniejszy, 
najsmutniejszy, mój i zapewne nie tylko mój 
ulubiony – NOCNE MARKI – być może 
portret pamięciowy naszych smutnych 
czasów...
Bądźmy jednak mimo wszystko „trochę lepsi 
dla siebie na wiosnę”, podobnie śpiewali 
S T A R S I  P A N O W I E  w  s w o i m  
KABARECIE, trzymajmy się tej wersji i 
słuchajmy      starszych panów, albowiem 
my też jesteśmy niezłe nocne marki, oby w 
lepszych czasach.

Kazimierz Malewicz
Czarny kwadrat na białym tle – 1929 

  - Galeria Tretiakowska
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fot. B. Kucharek

Adam Komorowski

„Nas wszystkich rzuca po świecie 
szerokim”, za wierszem Maurycego Szymla, 
powtórzyć mogą bywalcy Zwisu. Szymel pisał o 
swojej rodzinie, polskich Żydach, ale zwisowska 
rodzina to też diaspora, od Bucamarangi po 
Osakę. Gdyby się wszyscy ze świata zjechali w Zwisie by się nie pomieścili. Nie dość tego, 
Zwis nie pomieściłby wszystkich, których Tomaszowi Kaiserowi, udało się zgromadzić, 
dość dawno temu, na pamiątkowej fotografii. To historyczne zdjęcie, zawieszone na ścianie 
przy wejściu, przypomina nam o tych, którzy odeszli. To spora grupa, ale gdyby coś 
sprawiło, żeby pojawili się tylko żywi, to i tak by się w Zwisie nie zmieścili, bowiem Zwis 
jest mały. To lokal o najbardziej ograniczonej przestrzeni na Rynku.

Jest kwestią dość zagadkową dlaczego Zwis został wybrany. Przecież „Kolorowa”, 
gdzie spotykali się Piwniczanie zanim powstał Zwis, była pojemniejsza. Nikt tam nie musiał 
stać. Przy barze, jeśli mnie pamięć nie myli, mogło siedzieć 7 osób. Może powodem było 
zniknięcie, stojącej za barem, uroczej i przyjaznej Pani Arendt? 

W Zwisie, zanim powstał ogródek, który nie funkcjonuje cały rok, gdy naszło się 
wiecej luda trzeba było stać. Krzesła były i nadal są zdecydowanie niewygodne.                 
W odróżnieniu od innych lokali na Rynku, nie można się wygodnie rozsiąść. Wszyscy 
potykają się o siebie, wchodzą sobie na głowę. Ileż to razy ktoś potrącił drugiemu trzymaną 
w ręku kawę czy piwo.

Zastanawia, że to właśnie niewielkie i niewygodne lokale są katalizotarami 
wiernych im wspólnot. Emblematyczna dla Europy Cafe Florian na Placu św. Marka w 
Wenecji jest duża, zadziwia wystrojem, ale gromadzi bogatych turystów. Kiedyś znajomy 
Wenecjanin zaprosił mnie do odpowiednika Zwisu. Był to lokal jeszcze mniejszy. Wszyscy 
się znali. Jakimś cudem udało się nam wypić po kilka kieliszków grappy, na stojąco, nie 
będąc przez nikogo potrąconymi. To było niedaleko Placu św. Marka ale w weneckim 
labiryncie nigdy potem nie udało mi się tej uliczki odnaleźć. Szukałem ponieważ ceny były 
przystępne i miejsce stwarzało przyjemne złudzenie nie bycia turystą.

„Warszawianki”, „Picolo”, „Fafik”, „Barcelona”, „Empik”, (gdy był w podziemiu 
StaregoTeatru), „Rio”, „Dym” i „Zwis” były i są niewielkie i dalekie od przyjemności 
rozsiadania się, ale to one stwarzały wspólnoty. Tak było i jest w naszej Europie. To zawsze 
były i są oazy suwerennej wrażliwości. Nie jest przypadkiem, że w Moskwie, Leningradzie 
czy Rostowie takich lokali nie było. Dlatego ZSSR mógł trwać tak długo. Tam gdzie, jak     
w Budapeszcie czy Bratysławie, istniały miniaturowe winiarnie, niewielkie piwiarnie, jak  
w Pradze, kawiarnia PIW i Czytelnika, Kameralna w Warszawie i wymienione lokale         
w Krakowie, ideowe formatowanie myślenia było skazane na porażkę. Pojawienie się i 
kariera kogoś takiego jak Hitler było możliwe w wielkiej monachijskiej piwiarni,                
w angielskim pubie i naszym Zwisie byłoby to niemożliwe.

Zimno. Przed zamkniętym z powodu pandemii Zwisem, stoi Bogdan Zimowski      
i pije kupioną w Starbucku na wynos kawę. Zaglądamy tęsknie do Zwisu. „Ależ to małe.” – 
mówię. „Małe jest piękne.” – odpowiada Bogdan.

Małe jest piękne

marzec   2021  | vis a vis │ 9

Jerzy Skarżyński - grafiki
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             Przypomniała mi się historia, która miała miejsce       
w gorącym okresie lata 1981. Wiadomo, strajki, inwigilacja, 
nie wiadomo co przyniesie kolejny dzień, a my JBBO mamy 
pojechać na kolejny kontrakt. Kontakt z TUI - biuro  podróży 
zaowocował już kilkoma wyjazdami podczas których 
mogliśmy choć przez chwilę poczuć się jak w raju. Możemy 
zabrać rodzinę z dziećmi  i spędzić dwa tygodnie w fajnym 
miejscu. Ośrodek TUI w Mamaii nad Morzem Czarnym. Zdecydowaliśmy się na transport 
autami. Nie ukrywam, że zwrot kosztów podróży był niezłym bonusem finansowym.To był 
czas kiedy polscy turyści nagminnie jeździli na tzw „kółko”. Coś sprzedali na Ukrainie i     
w barterze szedł towar do następnych państw Układu Warszawskiego. Ten rodzaj handlu 
dawał naszym „turystom” niezły zarobek. Nas to za bardzo nie interesowało. Za granie 
mieliśmy dostać gaże na miejscu. Celnikom trudno było uwierzyć, że nie mamy nic do 
oclenia. Urągające warunki czekania na granicy w kilometrowych kolejkach trochę zepsuły 
nam nastrój. Drogi bardziej niż wyboiste też go nie poprawiały. W końcu dotarliśmy na 
trzeci dzień na miejsce wieczorem. Szybka zrzutka bagaży  do pokoju i pędem do morza. 
Dla tej chwili warto było poświęcić te trzy dni udręki. Nawet nie wiadomo kiedy  minęły 
dwa tygodnie. Ostatni koncert mieliśmy zagrać dla gości TUI w południe na tarasie  przed 
hotelem. Skończyliśmy pierwszy set. Przerwa.
Nagle podchodzi do mnie rezydent z gościem – jak na ten żar z nieba – dość nietypowo  
ubranym. Czarny garnitur, krawat. Rezydent przedstawił gościa i znikł był. Ustaliliśmy, że 
po niemiecku będzie nam najprościej się porozumieć. Szef ochrony prezydenta Czauczesku 
– jak się okazało zażądał natychmiastowego przerwania koncertu. Prezydent właśnie 
wypoczywa w pobliżu w swojej rezydencji i nasza muzyka przeszkadza mu w sjeście. 
Szybka burza w mózgu - jak z nim wygrać. Zacząłem spokojnie tłumaczyć, że mamy 
wieloletni kontrakt z TUI, i że jeśli nie skończymy tego koncertu, TUI może zerwać z nami 
umowę i nam nie zapłacić.
 Nie przypuszczam, żeby pan prezydent chciał nam to jakoś zrekompensować. Poza tym to 
biuro podróży od lat dzierżawiąc tereny nadmorskie dla swoich turystów przynosi Rumunii 
niezły „grosz”. Widząc coraz większe skupienie, czy może zdziwienie na twarzy gościa 
odważyłem się poprosić go o powtórzenie tego prezydentowi. Dodałem, że to nasz ostatni 
koncert, jutro wracamy do Polski i chcielibyśmy zabrać z tego pięknego miejsca, które dla 
nas  i naszych rodzin przez te dwa tygodnie były rajem, bagaż cudownych wspomnień. Czy 
pozwoli nam dokończyć ten koncert? Machnął ręką i zniknął. Słuchał tego mojego 
monologu rezydent. Skończyliśmy grać. Podszedł do mnie, wyściskał i zaprosił cały zespół 
z żonami na wystawną kolację, podczas której gratulując mi wygranej nie mógł się nadziwić 
nad moją pełną kultury bezczelnością. Wróciliśmy do domu szczęśliwie tą samą drogą przez 
Ukrainę. Niestety to był ostatni wyjazd z TUI. Następny miał być po 13-tym grudnia.
 Rekompensaty od Jaruzelskiego do dziś nie otrzymaliśmy. Trudno.

 Droga do raju cz. 37

 Marek Michalak 

fot. B. Kucharek

Droga do raju..... przez Ukrainę
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Zasłyszane lewym uchem, 

     czyli kronika towarzyska:

Wieści ze Zwisu i  okolic zasłyszane przez 
Nadredaktora  B. K.

11.03  Światowy Dzień Nerek
15.03.  Międzynarodowy Dzień 
            Przeciwko Brutalności Policji
17.03.  Dzień Św. Patryka
26.03.  Dzień Dobrego Łotra (Dzień Janosika)

Kochani! Kilka osób odczytało grafikę ze strony tytułowej numeru lutowego jako 
antyszczepionkową. Nic bardziej mylnego. Nawet kojarzony  na co dzień ze złem
skorpion namawia do szczepienia. I tak  należy tę grafikę odczytywać!

Małe  zamieszanie spowodowało zdjęcie   zamieszczone na FB przedstawiające
„Nocną zmianę” siedzącą w Zvisie. Okazało się , że zdjęcie pochodzi z maja.
A już myśleliśmy, że nasze panie w ramach „Strajku Kobiet” odbiły „Vis a Vis”

Grupa bywalców podjęła  się w ramach czynu społecznego doglądania „Zvisu”.
Dokumentacja  z  „doglądu” zamieszczana jest systematycznie na  stronie  zvisowej FB.

Wojciechowi Ł. z Gostynina dziękujemy za popularyzację naszej gazetki na 
terenie  północno- zachodniej części województwa mazowieckiego.

Na czas obostrzeń pandemicznych miejscem spotkań bywalców „Zvisu” stał się
ogródek „Piwnicy pod Baranami”.

Zaprzyjaźniony lekarz z Kaszub  został już zaszczepiony przeciw Covid-19.
Udało  się to też kilku innym bywalcom. Większość niestety może się najwyżej
zaszczepić dawkami Johnnie Walkera .Jedyne co odróżnia obie „szczepionki” to
termin przydatności i sposób szczepienia.

Redakcja przypomina, że  jest już marzec – pora otwarcia ogródków!
Ponieważ większość bywalców nie odbiera z „Kuranta” papierowych wydań 
naszej gazetki ograniczamy jej ilość do kilku egzemplarzy  dla stałych odbiorców.
Pozostali mogą ściągnąć wydania elektroniczne.

Duże uznanie dla zvisowych fotografików.Dzięki ich foto-relacjom  wiemy,
że „Vis a Vis” nie zostało jeszcze  zaorane przez rządowych decydentów.

Zbliża się wiosna. Pojawiają się pierwsze oznaki odwilży. Podobno wznawia swą
działalność Kabaret „Piwnica pod Baranami”. Czekamy na otwarcie  Zvisu!
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Ewa Lipska

KOT KONESER

Na  deser Kot Koneser, 
filozoficzny treser.
Znawca miłosnych pieśni 
i dojrzałych czereśni.

Brzydzą go koto-fobie, 
często denerwuje go człowiek.
Nie rozumie, jak można na dłużej 
zostać wilkiem w jagnięcej skórze.

Postać nie z tego świata: 
ruda, pręgowana, łaciata.
A czasami, od stóp aż do głowy, 
bywa też Kotem tęczowym.

Jego życie pisane pazurem 
wspina się wysoko pod górę. 
Mógłby zostać nawet 
prezydenckim Kocurem.

Ale woli politykę z oddali, 
występując na scenie w La Scali, 
gdzie gorące swoje kocie serce 
wręcza co dzień słodkiej Bombonierce.

KOT MRUK, FRUSTRAT

Kot mruk, frustrat, odludek 
z osobistych-pobudek 
popadł w nudę.

Apatyczny, marudny, 
był dla siebie tak nudny, 
że z tej boleści duszy 
głos rozsądku zagłuszył.

Nic dobrego nie doda 
frustracyjna pogoda.
W kroplach deszczu za oknem, 
toną myśli samotne.

Jak głosi głupia plotka 
zdradziła go niewierna Kotka. 
Odwróciła Kota ogonem 
i Kot stracił nadzieję na żonę.

Do dzisiaj żyje na odlutku 
pełen melancholii i smutku.

Mój Kot  składa się z dni tygodnia:
poniedziałek, wschodząca pochodnia.
Poniedziałek, ryzykant i śmiałek                                    

Wtorek, amorek, różowy podwieczorek,
z renesansową wizją świata,
po prostu pół Kota, pół wariata.
Pieśni, tańce, madrygały i balety,                                               
z Kota płyną barytony i falsety.

We środę dzień swawolny i psotny,
Kot jest filuterny i wielokrotny.
Gimnastyka poranna, komputer, sport,
na stole tenisowy kort, 
kursy łapaniamyszy...

 A w czwartek gra z nutami, jak domino,
 na pianinie zwiewne concertino.
Harmoniczne serca  tony,
 muzykalne felietony,
potem z Kotem cappuccino.

W piątek zaczyna się
początek medytacji.
Wkracza do akcji fenomenologia
i teoria poznania,
do tego whiskas i inne wytworne dania,
czasem filozoficzna megalomania.

W sobotę mój Kot jest Kotem
i odkłada swoje życie na potem.

 Ale nadchodząca niedziela
 jest dla Kota jak telenowela.
 Od rana wschodzi zamszowa morela,
 a za oknem wirtualna akwarela.

 Wszystko to niby esy-floresy,
 ludzkość z miejscowej desy.
 Zmyślona rzeczywistość, mysz z plastiku,
 ciemną nocą bukiet świetlików.

 Więc Kot się chowa w sen wiklinowy,
 w którym tydzień zaczyna się nowy.

fot. archiwum

MEDYTACJE O KOCIE

Z tomiku: „Kocia trzynastka, czyli SKOTLAND YARD”rys: S. Kudas
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fot: B. Kańska - Bielak

Lesław Pizło

       Większość dojrzałych cywilizacji otacza opieką zabytki. 

Z tymi materialnymi nie ma większego kłopotu. Oczywiście 

fachowcy są w nieustającym sporze dotyczącym metod, ale 

co do zasady wszyscy są zgodni. Wszelkie starocie należy 

otaczać opieką i przechowywać dla potomnych w dobrym 

stanie! I tu  nachodzą mnie wątpliwości. Dlaczego? Pierwszy z brzegu przykład: Budynek 

hotelu Cracovia podlega opiece konserwatorskiej a ja nie? Nikt mnie nie chce restaurować, 

odnawiać, restytuować i co tam jeszcze, pomimo że jestem starszy, a jak twierdzi moja żona 

nawet ładniejszy. To tyle zagajenia. Przejdźmy do wyjaśnienia tytułu. Otóż idzie mi o 

zabytki kultury niematerialnej. Wielokroć trudniejsze do zachowania, a czasem niemożliwe. 

Ich pielęgnacja przynosi często inne, zupełnie nieoczekiwane efekty. Bywa, sprzeczne z 

zamierzeniami. Myślę tu o obyczaju, klimacie, oczywiście społecznym, a nawet języku. 

Młodsi nie chcą uwierzyć, że kiedyś, nie tak dawno, bezbłędnie można było rozróżnić, po 

dwóch zdaniach, chłopaka z Ludwinowa  od tego ze Zwierzyńca czy też  Krowodrzy. Ten 

zawiły wstęp prowadzi mnie do zasadniczego tematu czyli do TANDETY. To były klimaty! 

Niemożliwe do odtworzenia.  Mianem tandety zwykliśmy określać wszystkie rzeczy 

niedbale wykonane, bezwartościowe, krótko mówiąc tandetne. W Krakowie „Tandeta” to 

był plac handlowy mieszczący się między Ludwinowem a Ruczajem, niedaleko ujścia 

rzeczki Wilgi. Było to miejsce magiczne. Można tam było kupić, a także sprzedać wszystko. 

Było źródłem towarów  pożądanych i niedostępnych w normalnym obrocie. Głównie odzież 

i inne rarytasy pochodzące „z paczek”. Oczywiście z Ameryki. Posiadacz prawdziwych 

dżinsów, czy też jedwabnego krawata w pawie oka lub hawajskie tancerki awansował kilka 

oczek     w hierarchii społecznej. Równocześnie dziwnym trafem można było zaopatrzyć się 

tam w gotową konfekcję pasującą do każdej figury. Wzory i kroje niemożliwe do osiągnięcia 

przez państwowy przemysł odzieżowy. Obok podupadłe arystokratki oferowały futra lekko 

nadjedzone przez mole i cuchnące naftaliną, koronki, turniury i inne niepotrzebne zużyte do 

granic wytrzymałości szmaty. Dalej, rozmaici fachowcy różnych specjalności oferujący 

niemożliwe do zdobycia gdzie indziej przedmioty czy tez usługi. Maść na odciski, najlepszy 

bimber w hurcie i detalu, chwilę marzeń o bogactwie podczas gry w trzy karty a nawet „coś 

dla ciała” realizowane w jakiejś budzie na uboczu. Określenie CIUCHY pojawiło się dużo 

później a  przywędrowało, jak przypuszczam, z Kongresówki i pozostało. Natomiast  

„Tandeta” , i owszem funkcjonuje ale jako nazwa poważnej spółki handlowej mającej teraz 

Ukłon w stronę A. G.
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Piszą do nas:

swoją siedzibę w okolicach Zalewu Bagry. Oprócz tekstyliów handlowano tam wszystkim. 

Nie przesadzam! Od zardzewiałych gwoździ poprzez biżuterię i waluty obce po dzieła 

sztuki i książki. Kiedyś, jako nastolatek, szperając w tych ostatnich, natknąłem się na luźny 

zbiór kartek, bez okładki i jak mi się wówczas wydawało, bez wartości. Przeglądając je 

trafiłem akurat na  formułkę z życzeniami przesyłanych  autorowi  przez jego matkę. 
Brzmiało to tak:
„W dniu Twoich urodzin życzę Ci: żebyś był wesół jak wiosna, pogodny jak lato, bogaty                     

jak jesień i czerstwy jak zima” 
Urzekło mnie to do tego stopnia, że postanowiłem kupić ten szpargał. Cena podyktowana 

przez  sprzedawcę mnie zaskoczyła. Ile ?! – spytałem osłupiały - No panie młody – odparł – 

To Grabowski! Nadal nic nie rozumiałem. Grabowski to wówczas dla mnie był tylko, 

niezbyt zresztą rozgarnięty, kolega z ławy szkolnej i tyle.  Po jakichś dłuższych targach 

stałem się właścicielem fragmentów „Wspomnień Ambrożego Grabowskiego z 

ilustracyami”, które pochłonąłem w jeden wieczór. Z czasem, dowiedziałem się kto zacz 

Ambroży Grabowski, a duża część jego zapisków ukazała się w formie reprintów 

znakomicie opracowanych przez niestrudzonego Stanisława Estreichera, co pozwoliło mi 

wejść w ich posiadanie.  Większość czytelników zna dzieła tego księgarza i 

niezmordowanego zbieracza  rozmaitych rzeczy związanych z Krakowem i jego okolicami. 

Napisane zostały  językiem nieco archaicznym, ale niesłychanie pięknym i barwnym. 

Opisuje rzeczy, niektóre minione, ale także towarzyszący im klimat i obyczaj. Te ulotne 

wartości tak trudne do przechowania a jakże urocze. To one ubarwiają wspomnienia i 

opowieści z dawnych lat. Spróbuję je przybliżyć. Następnym razem.   

Zdanie odrębne.

Od pewnego czasu w nagłówku naszej gazetki pojawił się napis mówiący, że jest to jedyna w 

kraju niezależna gazetka. Protestuję !!!

Po pierwsze nie gazetka.  Poważne,  cenione w kraju i zagranicą wydawnictwo nie można 

nazywać „gazetką” tylko z powodu niewielkiego formatu.

Po wtóre wcale nie jest niezależna !  Zależy mianowicie od pogody, nastroju, ciśnienia, 

widzimisię, wolnego czasu i humoru autorów, ilości wypitej kawy czy czegoś tam innego, 

rozwoju zarazy, sytuacji w domu, nastroju kota, męża lub żony, faz księżyca, ofiarności 

czytelników, wyników totolotka i impasu damy pikowej.…..  mógłbym tak jeszcze długo, 

ale przyszło mi do głowy, że te właśnie zależności stanowią o jej niezależności. Zatem 

pozostaję z wyrazami należnego szacunku – Lesław Pizło 
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fot. B. Kucharek

Zbigniew Bajka

       Jest obecny w licznych książkach, w strofach wierszy,  
w kadrach filmów, w piosenkach. W kryminałach Marcina 
Świetlickiego określany jest, przez jednego z bohaterów – 
Manga Głowackiego, jako „mała, sympatyczna, urocza 
kawiarenka, tuż przy komisariacie policji numer jeden, 
nazywanym sklepem z policjantami”. W filmie Jerzego 
Stuhra „Spis cudzołożnic” (według książki Jerzego Pilcha) 
część scen kręcono w Zwisie, w jednej z nich na krótko 
pojawia się sam Pilch. O tym małym lokaliku powstało 

wiele wierszy, tekstów piosenek (jedną z nich ładnie śpiewał bywalec pubu Mieczysław 
Święcicki, kabaretowy „mistrz nastroju” z Piwnicy pod Baranami.  Oszczędny w wystroju, 
od ponad 42 lat niezmienionym, znany na wszystkich kontynentach, obecny na wielu 
podróżniczych portalach, wymieniany jest jako obowiązkowy punkt do odwiedzenia w 
Królewskim Stołecznym Mieście. Jest też jedynym pubem, przed którym z tomikiem 
Montaigne’a i kubkiem kawy, siedzi – odlany z brązu – jego wieloletni bywalec – Piotr 
Skrzynecki, twórca kabaretu „Piwnica pod Baranami”. Pierwszy redaktor naczelny 
„Angory” Piotr Różycki, ma także swój pomnik z brązu na Starym Cmentarzu w Łodzi, tyle, 
że zamiast tomiku czyta swoje pismo. 
Mowa, rzecz jasna, o słynnym Zwisie, ulokowanym w Kamienicy pod Blachą (nota bene nie 
tak dawno temu jej dach został pokryty płatami nowej, miedzianej blachy), w Rynku 
Głównym pod numerem 29. Oficjalna nazwa to Drink Bar Vis-à-vis, ale – choć żywot pubu 
– jak na Kraków – nie jest imponująco długi, warto pamiętać, że był to pierwszy tego typu 
lokal w Krakowie, który powstał ponad 42 lata temu, na wzór podobnego lokalu w 
Kopenhadze. Wówczas też uzyskał kategorię Lux, jako jedyny lokal obok „Wierzynka”. 
Wystrój zaprojektował Maciej Maga, znany dziś wybitny portrecista, mieszkający w USA , 
wtedy student krakowskiej ASP, a pomysł z duńskiej stolicy przeszczepił na krakowski grunt 
Andrzej Baranowski, jeden z dwójki założycieli tego interesu. 
Sławę zdobył Zwis, kiedy w początkach lat 80. ub wieku stał się nieformalnym klubem 
artystów kabaretu z Piwnicy pod Baranami, mieszczącej się 3 kamienice dalej. Dlatego 
siadający zwykle w pubie  pod zwisowym oknem Piotr Skrzynecki, znalazł się po śmierci, 
po jego drugiej stronie, jako postać odlana z brązu, dzięki staraniom Zbigniewa Preisnera.
Pod tym samym oknem siadywał nieżyjący już Jerzy Pilch (kiedy pisał w pobliskim 
Tygodniku Powszechnym), chadzał tu na długie posiady z przyjaciółmi pisarz, poeta, 
piosenkarz (przez czas jakiś korektor Tygodnika) Marcin Świetlicki.  Wspominał onegdaj 
Pilcha Krzysztof Varga (w „Gazecie Wyborczej”) „siedzieliśmy z Marcinem Świetlickim    
w ogródku słynnego Zwisu na Rynku krakowskim i zajmowaliśmy się skrupulatną i 
niepowstrzymaną konsumpcją alkoholu”. Świetlicki zauważył idącego do Tygodnika Pilcha 
i – jak wspomina Varga – „zaproponował, by autor „innych rozkoszy” zrezygnował z 
mitrężenia czasu w katolickim piśmie i pomógł nam w zbożnym dziele upijania się”. Co się 
też stało, bo przez lata wytworzyła się w kultowym pubie dobra świecka tradycja spotykania 
się przy kieliszkach dobrego trunku. 

Najmniejsza gazetka świata

c. d. n.

Przedruk z tygodnika ANGORA
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Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr: 75

fot: N. Pazdej

Moja żona lubi czytać kryminały. Mówi, że są to bardzo 

dobre socjologiczne i psychologiczne analizy. Ma swoich 

ulubionych autorów, raczej klasyków i również uwielbia 

patrzeć na filmy z Hercule Poirotem w niedziele po 

południu. Dołączyłem do niej. Również mi doradzała który 

kryminał mnie może zainteresować. I tak doszło na błyskotliwego prokuratora Teodora 

Szackiego. Do tej pory wiedziałem tylko o Jerzym Szackim, wspaniałym człowieku, 

profesorowi socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, którego wykłady były bardzo 

inspirujące. I tu, Szacki prokurator, bohater polskiej kryminalnej trylogiiu Zygmunta 

Miłoszewskiego (1976). Pisarz, publicysta, dwukrotny laureat Nagrody Wielkiego Kalibru, 

laureat Paszportu „Polityki“ i mnóstwa innych nagród. Znany i ceniony, tłumaczony na 

różne języki, w tym słowacki i czeski. Przeczytałem Ziarno prawdy (2011) i byłem 

zauroczony. Zazwyczaj polskich autorów czytam po polsku, ale Zrnko pravdy (2014) 

przeczytałem po słowacku. To jest druga część kryminalnej trylogii i opisuje prokuratora 

Szackiego „jak z gwiazdy stołecznej prokuratury stał się popychadłem w powiatowym 

miasteczku“ – Sandomierzu. Interesujące by było co by powiedział Jarosław Iwaszkiewicz 

o kryminalnej powieści Miłoszewskiego która odgrywa się na jego ulubionych ulicach, 

zakamarkach, domach, świetnie opisanych przez autora. Napięcie zagmatwanej sprawy, 

której śledztwo prowadzi Szacki, w dodatku dziwacznego morderstwa ze stosunkami 

polsko – żydowskimi w tle, trzyma się do ostatniej strony raczej opasłego tomu. „Wręczając 

Nagrode Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej w roku 2012 

przewodnicząca  jury Janina Paradowska pryznała, że Ziarno prawdy nagrodzono za dobrze 

zawiązaną i rozwiązaną intrygę osadzoną w ciekawych realiach“. – opisałem z portalu 

kryminalnego. Tak jak kiedyś pojechałem do Terstu, żeby pochodzić sobie po ulicach, 

odwiedzić kawiarnie, zobaczyć domy sławnych pisarzy którzy tutaj przebywali, głównie 

James Joyca, postanowiłem pojechać do Sandomierza, śladami Iwaszkiewicza jak również 

prokuratora Szackiego. Muszę jeszcze przed tym poczytać co nieco na ten temat, ale 

wprowadzenie już mam. Trylogia była przełożona na słowacki i czeski i dobrze się czyta i 

sprzedaje. Pierwsza część Uwikłanie (2007) – „Miłoszewski miesza nastrój szaleństwa i 

duszną atmosferę, która gęstnieje wokół samotnego sprawiedliwego, bohatera niczym z 

najlepszych amerykańskich kryminałów.“ I w części trzeczej Gniewie (2014) „prokurator 

przenosi się do Olsztyna, by zająć się sprawą, która pozbawi go prawniczego dystansu, 
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Gromadzona od lat 70. zeszłego wieku kolekcja zabawek rodziny Sosenków znana jest na 

całym świecie. W tym niezwykłym zbiorze, na który składa się ponad 40 tys. eksponatów, 

pochodzących przede wszystkim z XIX i XX w., można znaleźć te najbardziej cenne, m.in.: 

drewniany zamek Stasia Wyspiańskiego, szopkę Królowej Bony, która była własnością 

Aleksandra Fredry i fragment teatru Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Niestety 19 maja 2010 r. kolekcja została zniszczona przez powódź.

Zabawki znajdowały się w piwnicy jednej ze szkół Zakrzowie koło Niepołomic, oczekując 

na przewiezienie do powstającego w Niepołomicach Muzeum Zabawek i Dzieciństwa, o 

które Pan Marek Sosenko starał się od 20 lat.

Przez ponad 20 lat pańswo było obojętne na losy tej unikatowej kolekcji. Gdy unikatowe na 

skalę światową eksopnaty znalazły na reszcie swój kąt - przyszła powódź. Najbardziej 

zniszczone są zabawki papierowe - gry planszowe, wycinanki, karuzele kartonowe oraz 

ponad stuletnie domy dla lalek.

Dziś zniszczone zabawki - wspaniałe dzieła sztuki i wyjątkowej wartości muzealia - 

potrzebują ratunku! Najwazniejsze jednak aby losem kolekcji zainterowało się 

ministerstwo! Dlatego proszę dołączajcie się do tego wydarzenia - będzie ono na bieżąco 

uaktualniane poprzez komunikaty jak i kiedy można pomóc. 

Marek Sosenko

zmusi do wyborów ostatecznych i okaże się ostatnim dochodzeniem“. Po takim opisie 

twórczości autora na pewno każdy będzie chciał przekonać się czy jego opis się zgadza z 

fabułą  na stronicach książek a zwłaszcza, jak w moim wypadku, kiedy przeczytałem na razie 

tylko jedną część trylogii. Może po przeczytaniu Gniewu poniesie mnie, żeby odwiedzić 

Olsztyn. Narazie czytam Miłoszewskiego debiut Domofon (2016), polskie wydanie w 2005 

roku, mysteriozny horror z bloku na warszawskim Brudnie. Moja żona Bożena, jak zawsze, 

ma rację. Kryminały i jestem przekonany że również dalsze książki autorstwa 

Miłoszewskiego, przynoszą ze sobą nie tylko napięcie i dobrze wypuentowaną fabułę, ale 

również dużo interesujących faktów na dany temat – jak naprzykład o polsko-żydowskich 

stosunkach w Sandomierzu (Ziarno prawdy) i nie tylko.  Nasz autor ma również ciekawą 

konkurencję w postaci takich nazwisk jak Marek Krajewski, Katarzyna Bonda, Remigiusz 

Mróz, Wojciech Chmielarz, Katarzyna Puzyńska, Ryszard Ćwirlej i mnóstwo innych. Na 

pewno Jerzy Edigey i Joe Alex są zadowoleni, że tak się dzieje.
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Kilka�uwag�intertekstualnych,�ujętych�komparatystycznie�z�elementami�semantyki�na�tle�
kognitywnym�nauk�humanistycznych�i�gender.
Korzystam�z�dokonań�polonistyki�krakowskiej�przedmodernistycznej,�
polonistyki�warszawskiej�w�ogóle�przed....�oraz�z�wczesnej�fazy�osiągnięć polonistyki�
wrocławskiej,�toruńskiej,�poznańskiej,�lubelsko�–�kulowskiej�oraz�polonistyki�sui�
Genesis.

teza
Polonistyka�składa�się z�POLONISTKI�i�POLONISTY.�

antyteza
Na�początku�każdego�POLONISTY�jest�POLONISTKA,�dlatego�mój�przekład�
rozpocznę od�analizy�kontekstualnej�podmiotu�niegramatycznego�-��„Polonista”,�jako�
słowa�wtórnego�(parole�secendaire�-�w�koncepcji�egzystencjalnej�Marleau�Ponty)�wobec�
słowa�pierwotnego�Polonistka�(parol�originaire).

założenie
Polonista�składa�się z�Ciała�i�czasami�z�Duszy
Ciało�polonisty�nie�składa�się:
- z wody�ani�z�wina,�tylko�płynów�znacznie�wzmacniających�poczucie�sensu�istnienia 
- nie�składa�się też z�komórek�tylko�z�Bytu�i��Libido
- nie�składa�się z�żadnych�organów,�poza�organami�werbalnymi

Organy�Polonisty�odmieniają się przez�przypadki,�rodzaje�nijakie�oraz�bezokoliczniki�
seksualne.
Polonista�miłuje,�cierpi�lirycznie�i�kocha�za�miliony,�a�jeżeli�już musi�uprawiać seks,�to�
czyni�to�z�namysłem�i�poświęceniem...�dla�sprawy�narodowo�-�wyzwoleńczej...
Polonista�uprawiając�seks,�równocześnie�ten�seks�pozycjonuje�w�epokach�literackich,�a�
następnie�wprowadza�desygnat,�osiągając�intertekstualność akcji�linearnej,�opartej�na�
jedności�czasu,�miejsca�i�reakcji...

Co to jest POLONISTYKA 
i dlaczego?

(magister UJ, absolwent 
pięcioletnich studiów polonistycznych, 
w latach 1973 – 2002) 

Andrzej Pacuła

fot. B. Kucharek
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argumentum
Jeżeli�polonista�nic�nie�uprawia,�to�znaczy�że�pisze�prozę współczesną,��a�jeżeli polo-

nista�nic�nie��pisze�i�nic�nie�uprawia,�to�znaczy,�że�już jest�po�ślubie�i�zarabia�na życie...
Mimo�to�pozostaje�pytanie�-�które�w�Krakowie,�mieście�racjonalistów,��należy�postawić:

czy�ciało�werbalne�Polonisty�jest�do�zbawienia�koniecznie�potrzebne,�a�jeżeli�nie,�to�czy�
polonista�posiada�duszę,�która�zbawi�jego�werbalne�ciało?
Tu�mamy�dwie�drogi:��
1.�-�pierwszą jest�„Tygodnik�Powszechny” (nota�bene:�dlaczego�jeszcze�nie�objęty�
zakazem�cenzury!),�jako�rzecz�sama�w�sobie,�w�sensie�fenomenologicznym�i�
idealistycznym�równocześnie,���która�kryje�-�sama�w�sobie�-�koincydencję dialektyczną 

ciała�i�duszy,�będąc�równocześnie:��duchowym�ciałem...i�cielesną duszą...

2.�-�druga�droga,�czyli�wyjaśnienie�drugie,�powstało�w�kręgu�filozoficznym�Szkoły�
Zakopiańskiej,�kierowanej�przez�S.�I.�Witkacego,�która�wbrew�Szkole�Toruńskiej,�
obecnie�obowiązującej�w�Warszawie�Centralnej,�która,�w�katedrze�kreacjonizmu�
wtórnego,�głosi,�że�homo�sapiens�może�istnieć tylko�w�formie�paralelnej,�symultanicznej,�
dychotomicznej,�a�zatem:��człowiek�może�być tylko�bliźniakiem.

Otóż Szkoła�Zakopiańska�doszła�do�wniosku,�że�homo�sapiens�to�Cysta�Forma

Łącząc�te�dwie�bliźniacze�tezy�można�za�całą pewnością konkludować:  �polonista�to�
Cysta�Forma,�czyli�Wcielenie�i�Dusza�Niemyta�równocześnie.�

konkluzja:��
Jeżeli�ciało�polonisty�jest�Cystą Formą -�rzadko,�co�prawda,�czystą,�czyli�formą niemytą 

-��to�jego�dusza,�jako�emanacja�ciała�niemytego,�jest�Duszą Niemytą, 

czyli�według�polonistyki�warszaskiej�-�Duchem�Mytym

a według�polonistyki�krakowskiej�-�Duchem�Mitem,�czyli�Zaduchem...smogowym...
to�możemy�skonkludować a�priori�i�a�posteriori�-�że

 Polonista�jest�Duszą Niemytą i�Mitem�Ciała...�równocześnie  

A��co�to�jest�POLONISTKA�i�dlaczego?
Polonistka�składa�się:
 1. z�akcentu�na�trzeciej�sylabie�–�co�nas�prowadzi�do�toposu�liczby�3�i�ten�krąg�

zacieśnimy�semantycznie�do�trzech�konstytutywnych�cech�kobiety:�ciała,�duszy�i�
gender.�

 2. POLONIstka�składa�z�trzech�wszystkoznaczących�sylab��PO�-�LO�-�NI�i�sylaby�
niejednoznacznej�sTKA,�o�cechach�morfemowych�i�glacjalnych,�z�odniesieniem�do�
toposu�tkackiego�i�mitologicznej�Arachne.

 3. POLONistka�składa�się z�pierwiastka�promieniotwórczego�POLON�–�co�
wyjaśnia�proweniencję polskich�mitów�prometejskich�oraz�historiozofię koła�
Towiańczyków,�którzy�odkryli�znaczenie�gender�dla�dzieła�narodowo�–�
wyzwoleńczego...�w�sypialni�i�w�każdej�innej�świątyni...
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 4. POLOnistKA�składa�się z�także�z�gry�w�POLO�–�co�prowadzi�nas�do�toposu�
Konia�Trojańskiego,�którego�najwyższym�wcieleniem�i�uduchowieniem�jest�"Szał 

Podkowińskiego"�w�inscenizacji�„Piwnicy�pod�Baranami”. 

Idźmy�dalej�i�zacieśniajmy�rdzeń�semantyczny:
założenia
Otóż w�słowie�pierwotnym,�pOlOnistka�zwraca�uwagę obecność dwóch�samogłosek�O��
w�sylabie�nagłosowej�po�zwartowybuchowym�P,�oraz�w�sylabie�następnej�po�
palatalizującym�L. 
I�nie�jest�to�przypadek.�O�czym�piszę w�mojej�dysertacji�habilitacyjnej,�do�której�
państwa�odsyłam.�Natomiast�zatrzymajmy�się przy�owych�samogłoskach�O�i�O.�One�to�
stojąc�obok�siebie�tworzą uniwersalna�formę kolistego�dualizmu,�zmierzającego�
wszelako�do�jedności...w�krągłości.�Odsyłają nas�w�stronę toposu�koła,�kręgu,�toposu�
stosu�i�ognia...
Koliste�samogłoski�O�kierują nas�w�stronę obrazów�kosmosu�i�kosmogonii�oraz�Planety,�
Pramacierzy�i�Pramatni:�odsyłają do�wszystkich�krągłości�tworzących�gender�
POLONISTKI.
dowód�nie�wprost
A�zatem:�polonistka�-�jako�emanacja�koła�nie�posiadająca�żadnych�cech�prostych,�
linearnych,�dychotomicznych,�symultanicznych�i�bliźniaczych�-�odrzucamy�tezy�szkoły�
toruńskiej,�że��polonistka�nie�ma�duszy�-�i�stwierdzamy,�że:

POLONISTKA�jest��czystym�kołem�i,�w�świetle�teorii�S.I.�Witkiewicza

stwierdzamy�że�pOlOnistka�jest�kolistością jedności�w�wielości.
dowód�wprost�
Małżeństwo�Polonistki�–�emanacji�koła�i�kolistej�jedności�w�wielości�
oraz��polonisty,�emanacji�dwoistości�Niemytej�Duszy�i�Mitu�Ciała�jest�niemożliwe.
Natomiast�możliwe�jest�małżeństwo�językoznawczyni�z�literaturoznawcą.�I�takie�udatne�
egzempla��dostrzegam�w�kręgu�polonistyki�krakowskiej.�
W�życiu�codziennym�kolistość językoznawczyni�wyraża�się w�powtarzaniu�w�kółko:�a�za�
co�będziemy�żyli?�-�na�co�literaturoznawca�odpowiada�w�języku�polskim:�dać acz�ja�
pobrusza,�a�potem�dopowiada�w�języku�współczesnym:�a��Ci�oglondnij�sobie�serial...�
A�zatem:
Odpowiadając�na�pytanie�wykładu:�jak�i�dlaczego�jest�polonistyka�możemy�stwierdzić, 

że:
Polonistyka�jest�koincydencją koła�i�równoległości�linearnych,�czyli�
jest�rozwiązaniem�kwadratury�koła.�
A�zatem:�
POLONISTYKA��JEST�I�BYŁA�NA�POCZĄTKU�WSZYSTKIEGO

Wniosek: 
parafrazując�myśl�najwybitniejszego�polonisty�wśród�filozofów�i�filozofa�wśród�
polonistów�profesora�Leszka�Kołakowskiego�(cytuję go�w�Krakowie,�pomimo,�że�
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Kołakowski�jest�ze�szkoły�warszawskiej,�ale�dobrze�położonej,�bo�przy�Krakowskim�
Przedmieściu)�należy�stwierdzić -�ex�cathedra�i�rozwiązując�wszystkie�dylematy�Pascala,�
Kanta�i�późnego�Hegla:�

Polonistyka�jest�jedynie�słuszną formą istnienia i�do�zbawienia�oraz�do�zabawienia�
konieczna.�QED.

Tekst ten wygłosiłem podczas jubileuszu 70 - lecia profesora Franciszka Ziejki,        
w Collegium Maius UJ, w  koncercie Piwnicznych artystów (O. Maurer, D. 

Ślęzak, T. Kalinowska, L. Wójtowicz, M. Pacuła) dedykowanemu Profesorowi -            
25. lutego. 2006 roku.


