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Kalambury  

i smutki 
 

Droga Pani! 
 

Miałem brać udział w Warszawskiej Je-
sieni Poezji, ale nie wziąłem. Nie chcę złapać 
wirusa, pozarażać otoczenie. Do tego śmier-
telnie przerażona Ania trzyma mnie, jak na 
łańcuchu. Pisałem Pani, że nawet chwalę so-
bie to domowe odosobnienie, ale to już dzie-
więć miesięcy mieszkanie nosi mnie w brzu-
chu, więc siłą rzeczy chciałbym się narodzić 
dla ulicy (oczywiście niekoniecznie w tym 
sensie, o jakim sobie Pani pomyślała...). 

Tak więc z WJP nici, z festiwali, które or-
ganizuje Aleksander Nawrocki także.  Galicyj-
ska Jesień Literacka również się nie odbędzie. 
Wszyscy więc siedzimy smutni, przerażeni, 
źli. Dzwoniła do mnie Aldona Borowicz, że 
przyznano mi odznakę „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Ania otrzymała taką samą w ubie-
głym roku. 

Staszek Nyczaj dostał Srebrny Medal Za-
służony Kulturze „Gloria Artis”. To świetna 
wiadomość. Należy mu się za działalność  lite-
racką, ale przede wszystkim za wybitną i ak-
tualną poezję, w której daje obraz naszych 
czasów. Pisze o zagrożeniach, o niszczejącej 
przyrodzie, o destrukcyjnej działalności czło-
wieka. Sprawy te dobitnie dochodzą do głosu 
w najnowszych tomach „Czasochłon” i „Zło-
wieszcze gry z naturą”. Pisałem Pani kiedyś, 
że Staszek należy do prekursorów nurtu zwa-
nego ekopoezją i ekosztuką. 

Ostatnio – jako poeta zaangażowany w 
dobrym znaczeniu tego słowa – wykonał gi-
gantyczną pracę. Zebrał i wydał utwory róż-
nych poetów i prozaików, którzy do tej chwili 
zdążyli poruszyć w swej twórczości jakże ak-
tualny (niestety!) temat pandemii. Antologia 
ta nosi tytuł „Na koronawirażu”. Zaiste, bły-
skawiczna to reakcja na sytuację aktualną. 

Znalazło się tutaj około czterdzieściorga 
autorów. Całość podzielona jest na trzy części. 
W pierwszej są wiersze członków i sympaty-
ków, obchodzącego w tym roku jubileusz 100-
lecia, Związku Literatów Polskich; druga gro-
madzi utwory poetów należących do Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich i innych 

stowarzyszeń twórczych, a trzecia część za-
wiera teksty poświęcone Janowi Pawłowi II w 
100-lecie jego urodzin. Poza tym znajduje się 
tutaj obszerny dział grupujący noty biogra-
ficzne wszystkich autorów oraz ich zdjęcia. 

Pozycja pod każdym względem warto-
ściowa. Znajduje się tutaj poezja takich m.in. 
twórców, jak Stanisław Nyczaj, Krystyna Cel, 
Krystyna Konecka, Anna Maria Musz, Harry 
Duda, czy Elżbieta Lisak-Duda. Szczególną zaś 
uwagę Pani pragnę zwrócić na prozę Ireny 
Nyczaj pt. „Insekt”. Jest to opowiadanie psy-
chologiczne, mówiące o różnych reakcjach 
człowieka w sytuacjach dlań ekstremalnych. 
Zawsze byliśmy otoczeni swoistymi „korona-
wirusami”. Lękami, kalectwami, brakiem 
zdrowia, niedogodnościami, warunkami w 
których przychodziło żyć. A więc wszystko się 
powtarza, lecz w innych konfiguracjach; od-
mienne są tylko przyczyny i realia. 

Opowiadanie Ireny Nyczaj jest bardzo cie-
kawym studium psychologicznym, nie mówią 
już o świetnie skonstruowanej fabule. Dzisiej-
szy trudny czas pandemii znajduje się w tle. 
To proza nie tylko aktualna, ale przede 
wszystkim uniwersalna; stanowi jeden z naj-
lepszych utworów zamieszczonych w tej an-
tologii. 

Na Warszawskiej Jesieni Poezji nie było 
zbyt wiele osób. Obejrzałem kilka zdjęć z no-
stalgią i żalem, że w tym roku nie byłem. Nie-
którzy bez maseczek, a tu strefa żółta, jak 
przystało na chińskiego wirusa. Nic się na to 
nie poradzi. W wielu miastach demonstrowali 
swoją „wolność” przeciwnicy maseczek. Z 
drugiej strony to dobrze,  bo duża część idio-
tów może się przenieść tam, gdzie my jeszcze 
tylko raz do roku chodzimy palić świeczki. 

Ani się obejrzeliśmy, że już mamy Za-
duszki. Lubiłem wtedy chodzić na cmentarz 
dla pewnego, specyficznego nastroju, zoba-
czyć ludzi, których jakoś codziennie się nie 
spotyka, bo się gubią w powszednim, ulicz-
nym neandertalu. Chodząc alejkami wskrze-
szam pamięcią dawne chwile, wspominam 
pewnych ludzi, żałuję, że już ich nie ma: 
Zbyszka Doleckiego, Zbyszka Irzyka,  Zyg-
munta Lichniaka, Jurka Gajdzińskiego, Józefa 
Szczypki, Jana Dobraczyńskiego, Ryszarda 
Ulickiego, i wielu, wielu innych. Niemal słyszę 
ich głosy, przypominam sobie nasze roz-
mowy, dyskusje, żarty, kalambury, skojarze-
nia... 

Te ostatnie zwłaszcza ze Zbyszkiem Do-
leckim. Zostało mi to do dziś. Oczywiście, nie 
zawsze mogę się tym dzielić z innymi, ale 
przyzwyczajenie jest drugą naturą. Dlatego 
też kupując u Wedla cukierki „bajeczne” mu-
siałem  bardzo uważać, by nie przestawić 
dwóch pierwszych sylab. O upozowanym 
zdjęciu pewnej znajomej powiedziałem „o, 
jaka Mona Syfilisa”, o politykach siedzących 
na zebraniu: „galeria figur stolcowych”. Nawet 
delikatna Ania przyzwyczaiła się, że mówię 
„idę coś kupić do „Zajebki” zamiast do „Żabki”. 
Także w słowie Zaduszki, pod „sz” często pod-
stawiałem literkę „p”, a odbywające się w nie-
których regionach Święta Sadów notorycznie 
zmieniałem na Święta Zadów. Nieraz też gra-
tulowałem niektórym „psówcesów”, bo dla-
czego to wyłącznie suki mają być w tym 

przypadku uprzywilejowane? Zresztą suczka 
to także pies. A czy byk jest krową, a kogut 
kurą? Ot, takie krotochwile stanowiące od-
skocznię od wydarzeń dramatycznych, albo 
przynajmniej nieśmiesznych.  

Ostatnio jak grom z jasnego nieba spadła 
wiadomość, którą mi przesłał Andrzej Walter, 
o śmierci Staszka Grabowskiego, poety, dzien-
nikarza, animatora życia kulturalnego. Sym-
patyczny, dobry człowiek. Znałem go od lat. 
To on wręczał Ani Musz „Złotą Różę” – Na-
grodę Literacką im. Jarosława Zielińskiego. 
Byliśmy też razem na Galicyjskiej Jesieni Lite-
rackiej. Bardzo nam z Anią było przykro. 

Niedługo później dowiedziałem się o 
śmierci Henryka Boukołowskiego, świetnego, 
aktora może tylko niedocenionego tak, jak na 
to zasługiwał. I oto nie ma już trzonu Teatru 
Adekwatnego. Nie żyje Magda Teresa Wójcik, 
Jerzy Wójcik (nawiasem mówiąc ojciec 
chrzestny mojej starszej córki Małgorzaty). A 
teraz Henryk. Sic transit... 

Chyba ponad czterdzieści lat minęło od 
czasów, kiedy spotykaliśmy się z „Adekwat-
nymi” w bielańskim domku Alicji Grajewskiej, 
redaktorki Instytutu Wydawniczego PAX, fe-
lietonistki „Kierunków”, występującej pod 
pseudonimem Krzysztof Narutowicz. Ona 
także jest już w zaświatach. To były spotkania 
literackie w dawnym dobrym stylu, meryto-
ryczne, ale pełne humoru, żartów i właśnie – 
kalamburów. 

Dzięki Eligiuszowi Dymowskiemu dosta-
łem książkę, na której mi bardzo zależało. To 
obszerna monografia „Pilica. Zarys dziejów 
miejscowości”, którą napisał Henryk Błażkie-
wicz OFM, dziś już także nieżyjący. A więc 
mam ostatnio sporo „głosów z tamtego 
świata”. Autor przywołuje wiele nazwisk 
osób, które znałem, a których też dzisiaj 
próżno szukać wśród żywych. 

Pilica, to rodzinna miejscowość mojego 
Ojca. Gdy do roku 1959 mieszkaliśmy w Za-
wierciu, do nieodległej Pilicy jeździło się na 
wakacje, stąd wiele osób znałem, a wiele na-
zwisk tylko ze słyszenia. Pozostała coraz słab-
sza pamięć i sentymenty: folwark Berge-
rówka, rynek z domem Jurkowskich w Pilicy, 
cmentarz, resztki majątku Dobra należącego 
do naszych kuzynów Poraj Gruszczyńskich, 
klasztor franciszkanów-reformatów. Do tego 
właśnie zakonu należał Henryk Błażkiewicz, a 
teraz mój przyjaciel-poeta Eligiusz Dymow-
ski, który zdobył dla mnie wspomnianą mo-
nografię. Zdobył, bo nakład od kilkunastu lat 
był całkowicie wyczerpany, jedyną szansą, 
choć też z początku niepewną, okazały się 
klasztorne zakamarki. Czy Pani także wraca 
do wspomnień?  To tak dziś potrzebne kathar-
sis.  

Łączę życzenia zdrowia i pozdrawiam 
serdecznie – 
                                                                                              

Stefan Jurkowski 
 

 


