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tak prosto. W ostatnich latach zano-
towano szereg faktów mówi¹cych o 
tym, że cenzura prewencyjna bynaj-
mniej nie znik³a i od czasu do czasu 
aż nadto dobitnie daje znaæ o swoim 
coraz mniej skrywanym istnieniu. Do-
kumentacj¹ œwiadectw ograniczania 
wolnoœci sztuki zajmuje siê, powsta³a 
z inicjatywy Macieja Nowaka, organi-
zacja „Indeks 73”. Nazwa nawi¹zuje 
do art. 73 Konstytucji RP, który mówi, 
¿e „Ka¿demu zapewnia siê wolnoœæ 
twórczoœci artystycznej, badań nauko-
wych oraz og³aszania ich wyników, 
wolnoœæ nauczania, a tak¿e wolnoœæ 
korzystania z dóbr kultury”. Dzisiejsi 
cenzorzy, to przede wszystkim rozu-
miany instytucjonalnie Koœció³ rzym-
sko-katolicki, oraz ulegający jego per-
swazji urzêdnicy państwowi i samo-
rz¹dowi. Aktywnoœæ współczesnych
stra¿ników przyzwoitoœci zwi¹zana 
jest z wieloma projektami nie dopusz-
czonymi do realizacji, b¹dŸ przerwa-
nymi w trakcie ich eksponowania, czy 
też obwinianymi w s¹dach o obrazê 
uczuæ religijnych. Roman Pawłowski,
uczestnicz¹cy w pracach „Indeksu 73”, 
mówi¹c o prawie do istnienia sztuki 
na któr¹ wielu siê nie zgadza, widzi 
w nim koszt i œwiadectwo demokracji;
wielu obywateli nie zgadza siê prze-
cież także na finansowanie zbrojeń, 
misji wojskowych, partii politycznych
itp. 
 W³adys³aw Zawistowski w artykule 
zatytu³owanym subtelnie „Dwa fiuty 
Nieznalskiej” twierdzi, ¿e s¹dowy po-
zew by³ dla artystki czymœ, o czym 
pewnie marzy³a: „Gdañski s¹d da³ 
Nieznalskiej nag³oœnienie wiêksze, ni¿ 
tysi¹c wystaw instalacji i armatur”. 
Znany muzyk, z którym rozmawiałem
na ten temat, uj¹³ rzecz znacznie moc-
niej. Jego zdaniem Dorota Nieznal-
ska, aby wywo³aæ s¹dowo-medialny 
rezonans, musia³a dogadaæ siê z lokal-
nym aktywist¹ Ligi Polskich Rodzin, 
Robertem Str¹kiem, by j¹ za „Pasjê” 
oskar¿y³. Kiedy zauważy³em, że chyba 
niemożliwe jest aż tak wielkie pragnie-
nie rozg³osu, by chcieæ zaspokajaæ je 
poprzez kontakt z Robertem Str¹kiem, 
odpar³ ¿e nie mam pojêcia o ludzkich 
ambicjach.
  Trudno wyobraziæ sobie spo³eczn¹ 
rzeczywistoœæ, w której nie by³oby 
kwalifikacji ocennych, normatywów, 
zakazów i zwi¹zanych z nimi sank-
cji. Tadeusz Ró¿ewicz s¹dzi, ¿e „(...) 
cenzura bêdzie istnieæ tak d³ugo, jak 
bêdzie istnia³ œwiat. Jeœli cenzorem nie 
jest ksi¹dz, bêdzie nim pañstwo, a jeśli
nie pañstwo, to s¹siad. Cenzuruj¹ ciê, 
pókiœ ¿yw. Sam siebie te¿ cenzuru-
jesz”. Jeœli nawet przysz³oby uznaæ 
racje mówi¹ce o autopromocyjnych 
motywach ³ami¹cych te normatywy 
skandalistów i prowokatorów, tym
bardziej nie powinno siê wzmacniaæ 
takiej promocji przy pomocy cenzural-
nych kagańców. Najlepiej zaś byłoby
– zgodnie ze znanym stanowiskiem 
Woltera („Nie zgadzam siê z tob¹, lecz 
zawsze bêdê broni³ twego prawa do
g³oszenia w³asnych pogl¹dów”) - spró-
bowaæ zawiesiæ podobne podejrzenia 
i umo¿liwiæ konfrontacjê najbardziej 
nawet kontrowersyjnego projektu z o-
s¹dem odbiorców. W przeciwnym 
razie nie bêdzie mo¿na wykluczyæ 
kolejnych spiskowych teorii, zgodnie 
z którymi twórca zawar³ oto tajne po-
rozumienie z gnêbi¹cym go cenzo-
rem, by tylko móc znaleŸæ siê w oku 
medialnego cyklonu.

Na zdjęciach A. C. Leszczyński
i aktor Florian Staniewski (fot. A. Jar)

***

Nie ma nikogo. Kto by w nocy
wygrał z Tobą. Oprócz Śmierci, Rybko.

Ona nęci. Wnet znajdzie
w ciele haczyk. Zatnie. Żyłkę.

Znajdziesz dla niej
chwilkę?

* * *

Hipermarket prześliczny 
jego światło pachnie 
jakby było z katedry 
u wejścia – wielki cmentarz 
(jak donosi prasa) 
na 1200 samochodów  
 
ludzie z lękiem  
dotykają półek niebosiężnych 
akurat na otwarcie 
hermetycznie pakowany 
Bóg jest w promocji 
za jedyne 4, 99 
serwis anielski na wrotkach  
potwierdza wiadomość  
w Biurze Obsługi Maluczkich  
– diabolicznie duszno się robi 
kupuję 4 piwa slipy męskie 
3 pary skarpet 
ze stoiska okładek  
macha lakierowana  
Szymborska, córka Nobla.

Koszyce. Wrzesień. 2000.

Ze strzelistej wieży katedry św. Elżbiety robi zdjęcie dołu. 
Widzi się. Chroni go stalowa siatka na motyle.  
 
Dwanaście lat temu był tutaj.  
Na letnich koloniach ze stoczni im. Lenina. 
Podłego wzrostu obywatel kraju demokracji ludowej. 
Wydawał zielone stukoronówki, uzyskane na podstawie 
błękitnej książeczki walutowej, na lody truskawkowe.  
Plastikowe modele samolotów. Arachidy w polewie. 
Na czterdziestu tubkach pasty „Elmex” zrobił niezły interes. 
W hotelu „Hutnik” wypił pierwsze w życiu  
(kupione przez Jarosława G.) ohydne piwo i usnął.
 
Teraz widzi się jak we śnie. 
Przyjechał tu z bratem Pawłem. Bo sobie obiecał. 
Zostawił żonę i pięciomiesięczną córkę na tydzień. 
Może dziewięć dni. Potrafi być konsekwentny aż do Bólu. 
Pije schłodzonego „Bażanta” w zupełnie nowym państwie. 
W przerwach pomiędzy knajpami ma wyrzuty.  
Ale tym razem to brat rzyga, bo mieszał. 
Przypomina mu się przywilej koszycki (1374) 
i dobrotliwie uśmiechnięty ksiądz Tiso.  
 
Widzi się w dole. Obok fontanny. 
Prowadzą go błędy, które jeszcze przed nim.

* * *

Pan Boros udaje erudytę 
oglądając piękne nogi  
 
Panowie Baudelaire i Podsiadło 
pisali o kotach 
zaiste! 
łasimy się – jeśli mamy ochotę 
jemy myszy na dziko 
można nas oswoić pulchną szynką 
poza tym – jesteśmy fałszywi 
miauczymy do kobiet 
ocieramy się o sutki 
wygrzewamy w udach 
a we śnie dusimy jak Desdemony  
 
z głodu wracamy 
zawsze na czterech łapkach 
i niosąc sztywny ogon cynizmu 
wymagamy by dzień taki 
nazywać Wielkim.

* * *

Mam prawie trzy lata i dwa imiona 
ocalałam – choinkę moi bogowie 
Mamunia Ania i Tata Idź Pracy 
zabrali sześć dni wcześniej 
wystarczył bieski stulitrowy worek  
 
nie ma śladu po szeleszczących prezentach 
rozbrojone klocki walają się po podłodze 
zwiastując rychły upadek 
ostatnią zieloną igłę schowałam pod szafą 
w pudełku po zapałkach obok dwóch zdechłych biedronek  
 
kolady jem malutko – chciałabym więcej 
bogowie mówią że mam alergię 
ale ja nie widzę związku pomiędzy miazgą kakaową 
a czerwonymi krostkami na brzuchu 
jeżeli jestem na cokolwiek uczulona to tylko na życie  
 
czasami nie chcę się ubrać 
jakbym traciła wiarę w spacery i karmienie kaczek 
bogowie zazwyczaj nie mają czasu 
(to nieprawda – widziałam jak w nocy nakręcają budzik) 
zsyłają na mnie Tego Który Krzyczy 
Jednorękiego Demona Klapsa 
płaczę wówczas najmocniej jak mogę 
zdarza się że bogowie dają się przebłagać  
 
staram się unikać przeciągów 
zimnego oraz kreskówek pełnych przemocy 
za wszelką cenę muszę ich przeżyć.

WOJCIECH BOROS Wiersze

Żuraw

Tak – jako gauleiter i komendant Miasta w 1945
wieszałbym dezerterów i defetystów na jego haku.
W ogóle spichlerze wzdłuż Motławy
sprzyjałyby w mojej wizji zwycięzcom.
Miałbym gest, wiarę w zwycięstwo i ostatni pas startowy.
Powiedzmy na Westerplatte. Taki ponadczasowy witz.

 Zachowałbym dla siebie, córki, Anne-Marie
i ukochanej sekretarki ostatniego He-111.

 Żadnych strzałów w skroń. Kapsułek cyjankali.
Argentyński paszport – papierowa wunderwaffe.
Z błogosławieństwem biskupa Hudala lot z Portugalii
Hacjenda i szacunek. Aż po feralną kąpiel w Orinoko w 1978.

***

Złe jest w Tobie i czeka.
Pewność je rozzuchwala.
Mówi – popatrz.
Skoro jesteś taki jak mówisz,
nic Ci nie grozi.
Słabe jestem.
Niczego nie chcę.

Tylko na mnie
popatrz.

Niedziela. Działka.

Julia pachnie ogniskiem.
Anna dymem.
Płoną w ustach czereśnie.

Idzie po mnie ogień.

fot. A. C. Leszczyński


