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Rz 12, 6-16: Miłość niech będzie bez obłudy! Miejcie 
wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości bra-
terskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci 
jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gor-
liwości! Bądźcie płomiennego ducha! (…) Nie gońcie za 
wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne! Nie 
uważajcie sami siebie za mądrych (…).

Surowy wzrok. Niewzruszony. Wpatrzony 
w  wieczność. Dostrzegający światło Taboru, które 
promieniuje w świat… i przemienia spojrzenia pro-
fanów. Codzienny dylemat wyboru pomiędzy Jezu-
sem a Barabaszem. Droga do chwały, która wiedzie 
poprzez krzyż, skandal i odrzucenie… w przestrzeni 
spotkania…

Ikony jako pokłosie III Międzynarodowego Ple-
neru Ikonopisów w Zamłyniu zachwycają różnorod-
nością. Artyści polscy i ukraińscy w ekumenicznym 
geście otwarcia „ponad podziałami” przyczynili się 
do powstania znakomitego zbioru Ikon w jakże wy-
mownych okolicznościach – obchodów 70. rocznicy 
tragedii wołyńskiej.

W numerze 30. Galerii sacrum tworzy konstela-
cję znaczeniową, a swoje atrybuty ujawnia w rozpro-
szeniu. Uważne śledzenie topiki zawartej w tekstach, 
poszukiwanie „błysków” epifanijnych w  słowach 
-zdarzeniach pozwala odnaleźć klucz do wielorakich 
wymiarów duchowości. Duchowości, która się prze-
obraża, przeistacza, modyfikuje w  ponowoczesnej 
rzeczywistości popkultury. 

I  tak dzięki 24. odsłonie Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” stajemy 
się świadkami wielokulturowości miasta Świętej Wie-
ży, która według Małgorzaty Z. Nowak ujawnia się 
w określeniu Częstochowy jako miasta trzech religii. 
Podobnej rangi patriotyzm wyrażający się w miłości 
do swej małej ojczyzny, z którą łączą nas bliskie więzi, 
obserwujemy w postawie prof. Elżbiety Hurnikowej, 
o której to z  życzliwością i  estymą napisał wielolet-
ni członek Pen Clubu – Andrzej Kalinin – w swoim 
szkicu Na Jubileusz Pani Profesor Elżbiety Hurnikowej. 

Sacrum umiejscowione w przestrzeni Częstocho-
wy manifestuje swą obecność polifonicznie i  takim 
staje się w  Słowie o  festiwalu Barbary Strzelbickiej. 
Muzyka pozwala wybrzmieć duchowości najpełniej, 
dzięki niej doświadczamy trudnej niekiedy metafizy-
ki obecności. W takich miejscach przekonujemy się 
o tym, że wiara rodzi się ze słuchania i że jest czymś 
więcej, niż łudzeniem się nadaremno. Staje się prze-
świadczeniem o tym, że mimo upadku i sceptycyzmu 
gotowi jesteśmy dzięki dojrzałości duchowej wydźwi-
gnąć się ponad przeciętność ku ocalającej wieczności 
[felieton Jana Nitki]. A może wiara staje się sezonową 
modą na zapełnienie debetu sumienia?

Idąc dalej po śladach duchowości, dzięki uważ-
nej lekturze artykułu prof. Adama Regiewicza, może-
my przyjrzeć się kerygmatycznej interpretacji Ślepców 
Jose Saramago jako interesującej poznawczo metodzie 
pracy z tekstem, dzięki której możliwe staje się otwar-
cie czytelnika na działanie ducha.

Przerażające jest to, że we współczesnej kulturze 
niemal wszystko może posiadać pierwiastek sakral-
ności, a dzisiejsze ikony to ikony popkultury rodem 
z  popularnych programów utrzymywanych w  kon-
wencji talent-show. W  takich odsłonach sacrum wy-
zbyło się swej duchowej atrybucji i  weszło między 
profanów, doświadczając upadku i  spłycenia. Świę-
tość wkroczyła w sfery dotąd jej niedostępne, a wręcz 
zakazane.

Tym samym skazani jesteśmy na ciągłe zrzucanie 
powłok jako swoiste remedium, odnowienie przymie-
rza, potrzebujemy autentyczności okupionej choćby 
wiarą w zabobony jak u cieśli najętych do pracy przy 
budowie domu Safki Szachraja, którzy w naznaczeniu 
krokwi krwią ofiarnego koguta upatrują uświęcające-
go gestu pozyskania choćby momentalnego szczęścia 
[Czarny kogut ze złotym ogonem Alesia Nawarycza].

Akcenty sakralne oraz przejawy duchowości 
zdominowały również dział poetycki. Od ekume-
nicznych wyobrażeń obecnych w  wierszu Jana Łą-
czewskiego [Modlitwa – prośba do Boga], poprzez 
magiczno-metafizyczną realizację poetycką Urszuli 
Siemińskiej [Sudety Wschodnie], aż do eksperymen-
talnych rejestrów mowy obecnych w wierszu Elżbiety 
Jeziorowskiej-Wróbel [Wierzę w ślimaka] wiedzie nas 
podróż – pielgrzymka przez dziedzinę ducha zapisaną 
w słowach, które stają się emblematami duchowości.

Sacrum ledwo dostrzegalne a przez to umykają-
ce, nietrwałe, które krzyczy niemym głosem, a wokół 
cisza i kamień jak w wierszu prof. Artura Żywiołka. 
A może w duchu hermeneutycznych dociekań, jakie 
czyni poeta, dostrzegamy sacrum, do którego przybli-
ża nas śmierć, bowiem: „cicho łka. Śmierć wariatka/ 
Jeszcze słońce Platona/ czarne słońce nihilistów/czar-
ne słońce/”…

Filozoficzne poszukiwania skłaniają nas do po-
stawieniu kilku ważkich pytań: czy emblematem na-
szych czasów stał się katolicyzm magiczny? A  może 
przyszło nam żyć w rzeczywistości sacrofanum? Czy za 
sprawą popkultury skazani jesteśmy na poszukiwanie 
metafizyki w hipermarketach?

…i znów droga się rozwidla, jesteśmy na rozdro-
żu… a wokół ugory, kamienie i osty przydrożne.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego

(zastępca redaktora naczelnego)
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Bogdan Knop

TADEUSZ RÓŻEWICZ 
/1921-2014/

Urodzony w Radomsku Tadeusz Różewicz 
na stałe związał się, od końca lat 60. ubie-

głego stulecia, z Wrocławiem, we wrocławskiej 
„Odrze” ukazywały się pierwodruki jego wier-
szy. Tam też zdarzało mi się je czytać, jak ten 
o tsunami, który przypomniał mi poemat Wol-
tera o zniszczeniu Lizbony.

Był poetą szczególnym i  osobnym, po-
czątkowo odrzuconym, jakoś odległym od 
głównego nurtu. Ale był też dramaturgiem. 
Autorem z  jednej strony „Kartoteki” – dzieła 
osadzonego w ówczesnej awangardzie – teatrze 
absurdu, dzieła, o  którym mówi się, że jest 
nie do wystawienia z  przyczyn artystycznych, 
a  z drugiej „Do piachu”, dzieła w pełni reali-
stycznego, ale tak bolesnego, że aż równie nie 
do wystawienia, tylko z innych względów. Jako 
dramaturg Różewicz święcił tryumfy – „Stara 
kobieta wysiaduje” w  Teatrze Współczesnym 
we Wrocławiu. Ale zdaje się, nie spełnił się 
w tej dziedzinie sztuki i porzucił ją w później-
szych latach.

Ze środowiskiem literackim był często na 
bakier, dlatego w latach późniejszych usunął się 
w  cień, nie brylował na salonach, nie można 
nazwać go celebrytą. Komentował rzeczywi-
stość z  pewnego oddalenia, rozliczał się z  nią 
w skupieniu.

Mówiło się, że był przymierzany do Na-
grody Nobla, ale znalazł się w panteonie nie-
nagrodzonych razem z  Herbertem, Gombro-
wiczem, z Ionesco i z tyloma innymi, którym 
oszczędzono tej wrzawy.

Pisał i wydawał dużo – kilkadziesiąt to-
mów wierszy, kilka tomów opowiadań i drama-
tów, parę scenariuszy do filmów brata – Sta-
nisława. Debiutował jeszcze przed II wojną 
światową. Ostatni tom wierszy – „To i  owo” 
wydał w 2012 roku, miał wtedy ukończone 90 
lat, zmarł – 24 kwietnia we Wrocławiu, dwa 
lata później.

Poeta miał krótki epizod częstochowski – 
tu mieszkał zaraz po wojnie.

Bogdan Knop

Maciej Skalik

TADEUSZ RÓŻEWICZ
Będzie bardzo nowocześnie…
z idiotyczną gębą świata
po „norkowemu” krzyknąć przy nim
Tadzik! Tadzik Różewicz.

oto do jakiej głupiej wolności doprowadziły
nas słowa…

ale gniew za sprawiedliwym odczytem
będzie ogromny i dźwięcznie
pusty jak silos na beton

bo takie czasy
takie czasy…

nie wojna nas wychowuje 
nie matka
ale wpajanie, że możemy czuć się
bezpieczni
bez względu na stan
jesteśmy ważni
pracujemy nad budową cywilizacji
nie grozi nam już nic
dlatego możemy wsunąć się w wąskie
spodnie
dlatego możemy być grzeczni i potulni
nie potrzeba męstwa, siły i oręża
w czas pokoju

może nikt nigdy nie zadał Panu,
Panie Tadeuszu tego pytania…
czy warto było ocaleć?
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Bogdan Knop

MAREK NOWAKOWSKI 
/1932-2014/

Marek Nowakowski uchodzi za piewcę PRL-
-owskiej Warszawy, a właściwie jej ciemnej 

strony – świata złodziejaszków, oszustów, farma-
zonów, kanciarzy, czyli tego, co ówcześnie nazy-
wano „marginesem społecznym”. Ten półświatek 
znał na wylot i poniekąd czuł się jego częścią.

Z racji daty debiutu (połowa lat 50. ubiegłe-
go stulecia) i warszawskich konotacji często po-
równywano go z innym Markiem – Hłasko. Jed-
nak ani styl pisarski, ani osobowość, ani wreszcie 
wrażliwość nie dają podstaw do takich porównań. 
Nowakowski pisał krótkimi zdaniami, oszczęd-
nie kreślił postaci swych bohaterów, a  przede 
wszystkim – nie moralizował. Widać uważał, że 
obowiązkiem pisarza jest chodzić z  lustrem po 
gościńcu, a nie ze szminką i pudrem.

W  czasach PRL był niezłomny wobec wła-
dzy, a przez tę władzę zaledwie tolerowany, zresztą 
do czasu – aresztowany w 1984 roku.

Na początku lat 80. czytałem jego długie 
opowiadanie: „Wesele raz jeszcze”, które mną 
wstrząsnęło. Opowiadanie w  oczywisty sposób 
nawiązuje do „Wesela” Wyspiańskiego, tyle że ta 
rekapitulacja rzeczywistości polskiej lat 70. po-
kazuje społeczeństwo w stanie rozkładu, jakiegoś 
potwornego gnicia zasłanianego piciem na umór. 
A  wszystko to zademonstrowane poprzez przy-
wołane postaci bohaterów noweli, bez ocen, bez 
narzucania się czytelnikowi. Mistrzostwo!

W  III Rzeczpospolitej zarówno Marek No-
wakowski, jak i  jego twórczość, czuli się raczej 
średnio. Jego opowiadania nabrały charakteru 

satyrycznego, a  felietony w  „Gazecie Polskiej” 
bywały gorzkie. Pozostała memuarystyka – dwa 
tomy „Nekropolis” o postaciach dawnej Warsza-
wy i znakomite autobiografie – „Pióro. Autobio-
grafia literacka” i jeszcze lepszy „Dziennik podró-
ży w przeszłość”.

Z  czasem ta twórczość stanie się bardzo 
ceniona, bo to był świetny pisarz, nie zawsze 
w moim guście, ale naprawdę świetny.

Bogdan Knop, lato 2014

Janusz Mielczarek

PODOBNO

Podobno Gabriel García Márquez nas opuścił? 
Podobno w  ostatnich latach opuściła go też 

wyobraźnia, którą obdartą i niewyspaną widywa-
no w okolicy?

Wielcy i mali pochylili głowy, zagrzmiał nok-
turn i załkały dzwony, a mężowie uczeni w piśmie 
oznajmili nam swoją wiedzę o  Mistrzu, jakby 
dzięki temu oni też uczynili krok ku wielkości.

W młodości chciał być sztukmistrzem; zadzi-
wiać i być podziwianym. I to mu się spełniło, tyle, 
że królika z kapelusza zastąpiło słowo. Słowo bez-
wietrzne: nasycone miłością, krwią, kaleczące słoń-
cem i ciężkie kurzem na szacie wędrowca.

Prestidigitatorstwo jego opowieści zakuwało 
naszą wyobraźnię w obrazy odległe od Polski tam-
tych lat siedemdziesiątych. Brało ją we władanie 
do światów z innego wymiaru.

„Wiele lat później, stojąc na przeciwko pluto-
nu egzekucyjnego, pułkownik Aureliano Buendia 
miał przypomnieć sobie to dalekie popołudnie, 
kiedy ojciec zabrał go ze sobą do obozu Cyganów, 
żeby mu pokazać lód.(…)”. Tak zaczyna się dzieło 
życia Marqueza „Sto lat samotności”, gdzie w wy-
myślonej osadzie Macondo, żyje kilka pokoleń 
bohaterów książki. „– Świat był jeszcze tak młody, 
że wiele rzeczy nie miało nazwy i mówiąc o nich 
trzeba było wskazywać palcami (…)”.

Tak, bo od pisarza oczekujemy wskazania 
rzeczy nienazwanych, z których buduje nam swo-
je światy. Przez to właśnie każdego dnia staje on 
przed plutonem egzekucyjnym czytelników, aby 
polec albo trwać!

Dlatego właśnie z Gabrielem Garcíą – jak są-
dzę – jest tylko p o d o b n o …

lipiec 2014
Janusz Mielczarek

* Gabriel García Márquez zmarł 17 kwietnia 2014 r.

http://telewizjarepublika.pl/zmarl-wybitny-pisarz-
marek-nowakowski,6947.html
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KALENDARIUM  MARZEC – MAJ 2014
3 marca – Międzynarodowy Dzień Pisarza;
3 marca – Walne Zebranie Literackiego To-

warzystwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” 
(Prezesem Towarzystwa oraz Prezesem Za-
rządu został Bogdan Knop; w skład Zarządu 
weszli: Olga Wiewióra – Wiceprezes Zarzą-
du, Izabela Ptak – Skarbnik oraz Członko-
wie Zarządu: Małgorzata Nowakowska-Kar-
czewska, Ryszard Sidorkiewicz, Marian Pa-
nek, Ireneusz Korpyś; honorowym Prezesem 
Towarzystwa został Władysław E. Piekarski;

21 marca – Światowy Dzień Poezji;
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru;
1 kwietnia – spotkanie z  prozą Alberto Mo-

ravii oraz fotografiami Jacka Koniecznego 
w  cyklu „Mała proza mistrzów... i  siedem 
fotografii”;

9 kwietnia – wyróżnienie Ryszarda „Sidora” 
Sidorkiewicza przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”;

10 kwietnia – profesor Adam A. Zych uho-
norowany nominacją profesorską z rąk Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego; 

10 kwietnia – 10. rocznica śmierci Jacka Kacz-
marskiego;

17 kwietnia – zmarł Gabriel García Márquez;

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich;

24 kwietnia – zmarł Tadeusz Różewicz;
26 kwietnia – rozpoczęcie prac redakcyjnych 

nad 29 numerem „GALERII”;
6 maja – spotkanie z  prozą Gabriela Garcíi 

Márqueza i fotografiami Krzysztofa Mu-
skalskiego w cyklu „Mała proza mistrzów... 
i siedem fotografii” w Domu Kawiarniano-
-Barowym „Słodko-Gorzki”;

14 maja – prezentacja książki „To... co ważne” 
Klubu Literackiego „Metafora” w Ośrodku 
Promocji Kultury „Gaude Mater”;

16 maja – zmarł Marek Nowakowski;
17 maja – wyróżnienie Elżbiety Jeziorowskiej-

-Wróbel przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego odznaką „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”;

19 maja – spotkanie z Wojciechem Kuczokiem 
w Odwachu przy Ratuszu Miejskim;

22 maja – przeniesienie cyklicznych spotkań 
Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Ado-
racji „Li-TWA” do siedziby Ośrodku Pro-
mocji Kultury „Gaude Mater”;

26 maja – spotkanie z Irit Amiel w Odwachu 
przy Ratuszu Miejskim.

Rafał Socha

JACEK KACZMARSKI – 10. ROCZNICA ŚMIERCI

Jacek Kaczmarski był w Częstochowie bo-
daj tylko raz. Koncertował tu w  2000 

roku. Może ktoś jeszcze pamięta tamto spo-
tkanie, tamten dzień. Mnie nie jest to dane, 
tym bardziej, że twórczością Kaczmarskiego 
zainteresowałem się dopiero po jego śmierci 
(w tym roku przypada dziesiąta rocznica). 

I  zainteresowałem się nie tylko Murami, 
Obławą czy Naszą klasą, choć oczywiście od tego 
się zaczęło. Dla mnie najważniejszym i  najwy-
bitniejszym utworem jest Epitafium dla Włodzi-
mierza Wysockiego, ponad ośmiominutowe opus 
magnum, w którym splata się wiele meandrów 
ludzkiego życia, cierpienia i w końcu śmierci. To 

tam Kaczmarski śpiewa: „Pamiętajcie wy o mnie 
co sił! Co sił! / Choć przemknąłem przed wami 
jak cień!”/ i śpiewa w dużej mierze również o so-
bie, dlatego warto spełnić tę prośbę i  pamię-
tać o nim, ale także o  twórczości oraz czasach, 
w których żył i tworzył.

Jacek Kaczmarski (1957-2004) urodził się 
w Warszawie, gdzie od razu był wychowywany 
na wielkiego człowieka. Rodzice artyści, nauczy-
ciele, ludzie wykształceni i  obeznani w  kultu-
rze, podobnie jak dziadkowie, którzy ponadto 
przybliżali młodemu Jackowi historię – jak się 
potem okaże, historia będzie bardzo ważnym 
tematem w jego piosenkach. W Warszawie stu-
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diował polonistykę, która dała poecie dodatko-
we zaplecze literackie. Szybko zaczął grać na gi-
tarze i śpiewać. Występował publicznie już jako 
nastolatek, w  1976 roku poznał Przemysława 
Gintrowskiego i Zbigniewa Łapińskiego, którzy 
stali się potem jego wieloletnimi współpracow-
nikami (Gintrowski zmarł w  2012 roku). Jed-
nak najważniejszy moment w życiu i twórczości 
Kaczmarskiego to był rok 1978: XV Studencki 
Festiwal Piosenki w Krakowie, podczas którego 
zdobył I nagrodę. Wszystkich wówczas oczaro-
wał, może z wyjątkiem władzy, która z różnym 
skutkiem próbowała przeciwdziałać takim for-
mom protestu czy wyrażania własnych opinii.

Kaczmarski szybko został okrzyknięty 
bardem „Solidarności”, szybko też stał się ido-
lem wielu ludzi. Wówczas zaczęła krystalizować 
się postać pieśniarza, młodego, ale dojrzałego 
twórcy. W tym czasie Kaczmarski był nie tylko 
rozwijającym się i popularnym artystą, ale rów-
nież świadomym świadkiem wielu tragicznych 
wydarzeń, które odcisnęły się na jego twórczo-
ści. Częste koncerty, nawet po kilka dziennie, 
co w ciągu roku dawało niesamowitą liczbę. To 
pewnie niektórym dzisiejszym zblazowanym su-
pergwiazdom wydaje się niemożliwe.

Na początku lat 80. nadeszły zaproszenia 
na koncerty we Francji, dzięki czemu – jak się 
potem okazało – Kaczmarski uniknął stanu wo-
jennego, ale przez co pozostał na emigracji do 
początku lat 90. Zaczęły się zagraniczne koncer-
ty, ale też stała praca w  Radiu Wolna Europa. 
Pojawiły się również problemy osobiste.

Po kilku latach emigracji Kaczmarski na-
zwany był zdrajcą i  piewcą wolności zarazem. 
Przez jednych lubiany i  ceniony, przez drugich 
znienawidzony i krytykowany. Powrót do kraju po 
1989 roku wydawał się więc trudny i choć wielka 
popularność nie osłabła, to Kaczmarski wyprowa-
dził się do Australii. I tak, rozpięty między dwoma 
światami, tworzył i układał sobie życie.

Niestety, na początku nowego tysiąclecia 
zdiagnozowano u  Kaczmarskiego złośliwy no-
wotwór przełyku i  krtani. Pojawiły się obawy 
o życie i problemy z występami, jednak twórczy 
zapał poety nie osłabł. Nowe płyty, programy, 
książki. W  końcu po długiej walce z  rakiem 
Kaczmarski zmarł, dokładnie 10 kwietnia 2004 
roku, dziesięć lat temu. Warto o nim pamiętać, 

zwłaszcza, że rocznica jego śmierci została już 
przyćmiona innym wydarzeniem, które bardziej 
dzieli niż łączy. Warto więc zastanowić się, czy 
wielcy ludzie potrzebują waśni, łez czy po prostu 
pamięci, która ocala istnienie.

Dobrze, że wydano wiele książek o Kacz-
marskim i o jego twórczości. Dobrze, że wyda-
no zbiór wszystkich płyt i programów (w sumie 
37 krążków), do tego opublikowano Antologię 
poezji. Istnieje również Festiwal Piosenki Po-
etyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Nadzieja” 
i  z  pewnością jeszcze wiele innych inicjatyw, 
które ochronią artystę przed zapomnieniem 
i  pomogą zrozumieć jego twórczość, zwłaszcza 
młodym ludziom, którzy, podobnie zresztą jak 
ja, mogą mieć problemy z odczytaniem pewnych 
znaków i znaczeń, jak w tekście: 

Dance Macabre

Brniemy, brniemy zaciekle
Dopóki życia staje
Danym za frajer Piekłem
Rzadko dostępnym Rajem

Zazwyczaj się udaje
Roztrwonić siły i zdrowie
Jedno, co pozostaje
To o tej drodze Opowieść

Na czym zdarłem podeszwy?
Co z wędrówki rozumiem?
Czym stał się mój Czas Przeszły?
- Gadać nie każdy umie

Ale bełkotu breją
Karmi sny niespokojne...
Tych, co gadać umieją
Mało kto zresztą pojmie

Są tacy, co pojmują
(To ich różni od zwierząt)
Poczęstują, współczują
Ale w Opowieść - nie wierzą

Więc sami brną zaciekle
Póki im życia staje
Niezrozumiałym Piekłem
Nie do pojęcia Rajem

Jacek Kaczmarski 
Osowa, 19.8.2003...

[opr. Michał Wilk]



WYDARZENIA

8 galeria 30

NOMINACJA  PROFESORSKA  
DLA  CZĘSTOCHOWIANINA  ADAMA  A.  ZYCHA 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski wręczył 

w czwartek 10 kwietnia 2014 r. nominację 
profesora nauk społecznych Adamowi A. 
Zychowi z Instytutu Pedagogiki Specjalnej 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocła-
wiu. Uroczystość odbyła się w Rezydencji 
Prezydenta RP w Warszawie. 

Prof. zw. dr hab. Adam A. Zych pra-

cuje od ponad 10 lat na Wydziale Nauk Pe-
dagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 
we Wrocławiu i  pełni funkcję kierownika 
Zakładu Pedagogiki Leczniczej. Z wykształ-
cenia jest psychologiem, a  z  zamiłowania 
poetą i  tłumaczem. W  1971 r. ukończył 
studia psychologiczne w  Akademii Teologii 
Katolickiej (obecny UKSW) w  Warszawie, 
równolegle studiował historię sztuki, będąc 
uczniem prof. Władysława Tatarkiewicza 

i  ks. prof. Janusza Stanisława 
Pasierba. W  1975 r. uzyskał 
stopień doktora nauk huma-
nistycznych w  Instytucie Ba-
dań Pedagogicznych (obecny 
IBE) w  Warszawie na pod-
stawie rozprawy wykonanej 
pod kierunkiem prof. Win-
centego Okonia. W  1984 r.  
Adam A. Zych otrzymał sto-
pień doktora habilitowanego 
nauk humanistycznych, nada-
ny przez Radę Wydziału Nauk 
Humanistycznych Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Jest pięcio-
krotnym laureatem indywi-
dualnych nagród resortu edu-
kacji i  szkolnictwa wyższego, 
nagrody i wyróżnień Komite-
tu Nauk Pedagogicznych Pol-
skiej Akademii Nauk, Nagro-
dy Miasta Kielc za rok 1997 
w  dziedzinie nauki i  kultury, 
nagrody zespołowej (z  prof. 
dr Celią Berdes) Polsko-Ame-
rykańskiego Stowarzyszenia 
Historycznego – Joseph Swa-
stek PAHA Award za najlepszy 
artykuł ogłoszony w  „Polish 
American Studies” (1997). 
Uczestniczył w  międzynaro-

Profesor Adam A. Zych odbiera 
nominację z rąk Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego
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Zycha: Światopogląd współczesnej młodzieży 
akademickiej. Warszawa: PWN, 1983; Być 
sobą nawet przeciw sobie. Szkice o młodzieży 
współczesnej. Warszawa: MAW, 1988; Zur 
Lebenssituation alternder Menschen in Polen 
und in der Bundesrepublik Deutschland – eine 
komparative Survey-Studie (współaut. Ro-
land Bartel). Giessen: JLU, 1988; Geragogics: 
European research in gerontological education 
and educational gerontology (współred. Ce-
lia Berdes, Grace D. Dawson). New York: 
The Haworth Press, 1992; Człowiek wobec 
starości. Szkice z gerontologii społecznej. War-
szawa: „InterArt”, 1995, nowe wyd. Kato-
wice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 1999; Słownik 
gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. Aka-
dem. „Żak”,  2001; The living situation of el-
derly Americans of Polish descent in Chicago. 
Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE TWP, 2005; 
Leksykon gerontologii. Kraków: Ofic. Wyd. 
„Impuls”, 2007, wyd. 2. 2010; Przekraczając 
„smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanato-
logii. Katowice: Wyd. Nauk. „Śląsk”, 2009, 
wyd. 2. 2013; Pomiędzy wiarą a zwątpieniem. 
Wprowadzenie do psychologii religii. Kraków: 
Ofic. Wyd. „Impuls”, 2012 oraz Higiena psy-
chiczna w Polsce. Słownik biograficzny. Wro-
cław: Wyd. Nauk. DSW, 2013. Ponadto 
Adam A. Zych ogłosił drukiem kilka zbiorów 
wierszy i przekładów oraz antologię Na mojej 
ziemi był Oświęcim… (1987, 1993, edycja 
niem. Auschwitz Gedichte, 1993, nowe wyd. 
2 t. 2001, edycja ang. The Auschwitz Poems, 
1999, wyd. 2. 2011 oraz edycja włoska Au-
schwitz nella poesia contemporanea – w druku 
2014). 

[opr.red.]

dowych programach badawczych dotyczą-
cych sytuacji życiowej ludzi w  podeszłym 
wieku. Był stypendystą Buehler Center on 
Aging Uniwersytetu Northwestern w  Chi-
cago. Odbył staż naukowo-badawczy w  In-
stytucie Gerontologii Ministerstwa Zdrowia 
Ukrainy w  Kijowie, prowadził również go-
ścinne wykłady, m.in. na Uniwersytecie im. 
Justusa Liebiga w Giessen, na Uniwersytecie 
Wiedeńskim, na Europejskim Uniwersytecie 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w Insty-
tucie Kultury Polskiej w  Wiedniu oraz na 
Uniwersytecie w Hradec Králové; wykorzy-
stał także pobyty studyjne w Deutsches Po-
len-Institut w Darmstadt i w Bodleian Libra-
ry Uniwersytetu w Oksfordzie.

Został odznaczony m.in. Srebrnym 
(1985) i  Złotym Krzyżem Zasługi (1996), 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
(1989), Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski (2002) oraz wyróżniony 
odznaką Zasłużonego Działacza Kultury 
(1979), Medalem Pamiątkowym Związku 
Polskich Artystów Plastyków (1981), Meda-
lem Miasta Oświęcimia (2000) w  uznaniu 
osobistego wkładu w kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku miasta Oświęcimia w świe-
cie oraz za ocalenie od zapomnienia utworów 
poetyckich powstałych w  byłym obozie za-
głady Auschwitz-Birkenau, został wyróżnio-
ny również Medalem Pamiątkowym 40-lecia 
Uczelni, przyznanym przez Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w  Kielcach (2010). Był 
członkiem Towarzystwa Walki z Kalectwem, 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, 
Związku Literatów Polskich oraz Polskich 
Towarzystw – Psychologicznego, Religio-
znawczego i Gerontologicznego.

Główne dziedziny zainteresowań profe-
sora Adama A. Zycha stanowią: gerontologia 
społeczna, a  zwłaszcza geragogika specjalna, 
oraz psychologia osobowości, w szczególno-
ści psychologiczna problematyka światopo-
glądu, psychologia religii i  tanatopsycholo-
gia.

Ważniejsze prace zwarte Adama A. 
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Kwiecień i  maj bieżącego roku okazały 
się wyjątkowo przychylne dla poetów 

z Literackiego Towarzystwa Wzajemnej Adoracji 
„Li-TWA”, zważywszy na podkreślenie ich 
twórczych zasług w dziedzinie kultury.

9 kwietnia podczas spotkania autorskiego 
w „Gaude Mater” odznaką „Zasłużonego dla Kul-
tury Polskiej” (otrzymaną od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskie-
go), wyróżniono poetę Ryszarda „Sidora” Sidorkie-
wicza. Wniosek o  uhonorowanie twórcy zgłosiło 
Towarzystwo Literackie „Li-TWA”. Odznakę uro-
czyście przekazał wyróżnionemu prezes w  osobie 
Bogdana Knopa. Spotkanie to miało wymiar sym-
boliczny z uwagi na fakt, że stanowiło odsunięty 
w czasie jubileusz 35-lecia pracy twórczej laureata, 
poczynając od debiutu literackiego, który miał 
miejsce w  1978 roku. Promocja dwóch książek 
poetyckich: „Zwierzęcenie” i  „Pamięć żywa” stała 
się okazją do uczczenia jeszcze jednego jubileuszu, 

bowiem autor kończy w lipcu tego roku 55 lat.
17 maja odznakę „Zasłużonej dla Kultury 

Polskiej” nadano, również na wniosek Towarzy-
stwa Literackiego „Li-TWA”, Elżbiecie Jeziorow-
skiej-Wróbel. Poetka debiutowała w 1979 roku na 
łamach „Gazety Częstochowskiej”. Ma w swoim 
dorobku liczne publikacje książkowe i  prasowe. 
W 1986 roku otrzymała nagrodę „Gazety Często-
chowskiej” dla najlepszego twórcy regionu. War-
to podkreślić, że autorka jest laureatką wielu kon-
kursów poetyckich w  tym XIII Ogólnopolskich 
Konfrontacji Poetyckich im. Haliny Poświatow-
skiej, w których otrzymała I nagrodę, jak również 
była członkiem jury Turnieju Jednego Wiersza 
organizowanego przez Centrum Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego. W  1999 roku otrzymała 
Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy w dzie-
dzinie kultury – za całokształt pracy literackiej. 
Od 1992 roku należy do krakowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich. [opr. A.Z.]

ZASŁUŻENI DLA KULTURY POLSKIEJ

WROCŁAW  [PO RAZ DRUGI]  
EUROPEJSKĄ  STOLICĄ  LITERATURY

Noc Literatury to projekt, którego celem 
jest promowanie literatury współczesnej. 

Dzięki swojej otwartej formule prezentuje 
twórczość pisarzy z  różnych krajów, popula-
ryzując czytelnictwo i  poszerzając wspólną 
świadomość kulturową. Projekt ten realizowa-
ny jest w Europie od wielu lat, a zeszłoroczna 
edycja we Wrocławiu zyskała niezwykle przy-
chylne opinie.

Projekt prezentuje jak najszerszej publiczno-
ści nieznaną dotąd twórczość współczesnych pi-
sarzy europejskich, piszących w różnych językach 
i różnej stylistyce. Publiczne czytania w wykonaniu 
znanych osób, organizowane w niezwykłych loka-
lizacjach często nie kojarzonych z  literaturą, po-
zwala odbiorcom doświadczyć mocy prozatorskich 
opowieści w zupełnie nowy sposób. 

Tematem tegorocznej Europejskiej Nocy Li-
teratury we Wrocławiu było spotkanie. Spacerując 
po Wrocławiu 28 czerwca, czytelnicy stawali się 
świadkami niezwykłych interakcji, fantastycznych 

rozmów – czy intelektualnych, czy bardzo osobi-
stych, pełnych emocji, opisanych ze swadą i  roz-
machem. Zaprosili ich tam pisarze z  dziesięciu 
krajów: Jaroslav Rudiš z Czech, Florian Illies z Nie-
miec, Kate Atkinson z  Wielkiej Brytanii, Kostas 
Hatziantoniou z  Grecji, Ádám Bodor z  Węgier, 
Karl Ove Knausgård z Norwegii, Drago Jančar ze 
Słowenii, Kerstin Ekman ze Szwecji, Taras Pro-
chaśko z Ukrainy oraz – jako jedyny autor spoza 
Europy – laureat Literackiej Nagrody Nobla Mario 
Vargas Llosa, którego najnowsza powieść Dyskret-
ny bohater została zaprezentowana wrocławianom 
niemal pół roku przed premierą. 

W rolę czytających wcieliły się znane postaci 
polskiego życia kulturalnego: Krystyna Czubówna, 
Ewa Dałkowska, Elżbieta Golińska, Przemysław 
Bluszcz, Andrzej Chyra, Redbad Klijnstra, Rafał 
Kwietniewski, Jan Miodek, Błażej Peszek, Jacek 
Poniedziałek.
[opr. red za: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzeni
a,aktualnosci,31385,europejska-noc-literatury.html]
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WROCŁAW ŚWIATOWĄ STOLICĄ KSIĄŻKI 
W 2016 ROKU

rzyszenia Wydawców, Międzynarodowej Fede-
racji Sprzedawców Książek i Międzynarodowej 
Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecz-
nych. Są oni odpowiedzialni za wybór każdej 
Światowej Stolicy Książki, której inauguracja 
przypada w dniu 23 kwietnia, w Światowym 
Dniu Książki i Praw Autorskich.

Wrocław będzie 16. Światową Stolicą 
Książki po południowokoreańskim mieście 
Incheon w  przyszłym roku i  tegorocznym 
nigeryjskim Port Harcourt. Pierwszą Świato-
wą Stolicą Książki był w 2001 roku Madryt, 
a  następnie Aleksandria w  Egipcie, Delhi, 
Antwerpia, Montreal, Turyn, Bogota, Amster-
dam, Bejrut, Lublana, Buenos Aires, Erywań 
i Bangkok. 
[opr.red., za: http://www.instytutksiazki.pl/wydarzenia,-
aktualnosci,31375,wroclaw-swiatowa-stolica-ksiazki-w-
2016-roku.html]

Międzynarodowy Komitet UNESCO 
ogłosił, że w 2016 roku Wrocław bę-

dzie Światową Stolicą Książki. Wrocław wy-
brano ze względu na „jakość i różnorodność 
programu”.

Jak podała w  oświadczeniu UNESCO, 
na wybór Wrocławia wpłynęło zwłaszcza to, 
że miasto obiecuje szczególną uwagę poświęcić 
społeczności lokalnej i wspieraniu branży wy-
dawniczej, księgarskiej oraz bibliotekom.

Dyrektor generalna UNESCO Irina 
Bokowa z  zadowoleniem przyjęła „doskonały 
program” władz miejskich Wrocławia na rzecz 
promowania czytelnictwa przez cały rok oraz 
pracę komitetu „na rzecz książki i  czytelnic-
twa”.

W skład komitetu wchodzą przedstawi-
ciele UNESCO i międzynarodowych organi-
zacji branżowych: Międzynarodowego Stowa-

DEKALOG POLSKI
nia, oglądanego przez pryzmat filmu „Księżyc to 
Żyd” Michała Tkaczyńskiego. 

Wszystkie spotkania odbywać się będą 
w  cyklu miesięcznym w  Ośrodku Promocji 
Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, przy 
ul. Dąbrowskiego 1. Organizatorem, koordy-
natorem i realizatorem projektu jest Pracownia 
Komparatystyki Kulturowej Instytutu Filologii 
Polskiej Akademii im. Jana Długosza w  Czę-
stochowie. Poprowadzą je: o. dr Michał Legan 
(Katedra Teologii Mediów Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie), Aleksandra 
Mieczyńska (dziennikarka), dr hab. Adam Regie-
wicz (prof. Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie) oraz Michał Tkaczyński (reżyser). 
[opr. red. za: http://www.ifp.ajd.czest.pl/n1236,-
-Dekalog-polski-] 

Instytut Filologii Polskiej AJD zaprasza na 
pierwsze z cyklu spotkań zatytułowanych 

„Dekalog polski – Refleksje nad przykaza-
niami w perspektywie polskich filmów doku-
mentalnych”. Każde ze spotkań poświęcone 
będzie kolejnemu z dziesięciorga przykazań 
(Ks. Wyj. 20, 1 - 17, Biblia, Stary Testament), 
omawianemu przez pryzmat jednego z pol-
skich filmów dokumentalnych. 

Przygotowując cykl spotkań pomysło-
dawcy wyszli z  założenia, że filmy, jako jeden 
z wielu różnych przejawów twórczej działalności 
człowieka, są równie uprawnionym polem po-
szukiwań teologicznych i etycznych, jak każdy 
inny rodzaj ludzkiej aktywności, zwłaszcza, że 
filmy dokumentalne dotykając realnej rzeczywi-
stości, stanowią jednocześnie jej odzwierciedlenie 
i komentarz.

Pierwsze spotkanie, które odbędzie się 17 
września, będzie dotyczyć pierwszego przykaza-
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Andrzej Kalinin

NA JUBILEUSZ PANI PROFESOR ELŻBIETY HURNIKOWEJ
również Krystian Piwowarski). To właśnie od 
tamtych lat jestem, co poczytuję sobie za ho-
nor, zaprzyjaźniony z domem Eli Hurniko-
wej. Znam Jej dwie wspaniałe córki i rozra-
biakę wnuka. Bywałem bowiem dość często 
w ich starym, niezwykle serdecznym domu, 
na tzw. „Kamieniu” w dzielnicy Aniołów.

Z opowieści Eli wiem, że zbudował go 
w latach 50. ubiegłego wieku Jej tata, Stefan 
Mastalerz.

Dom był obszerny, wygodny, otoczony 
ogrodem, a za sprawą mamy panował w nim 
zawsze ciepły klimat spokoju i  wzajemnej 
serdeczności. Dom z takimi zaletami kształ-
tował oczywiście charaktery, wyznaczał im-
peratywy moralne, które potem zamieniały 
się w reguły, tak w życiu, jak byciu. Wszyscy 
mieli tu swoje obowiązki i wszyscy tworzyli 
dobrą atmosferę tego domu. 

„Mama na przykład lubiła śpiewać – 
opowiadała mi Ela – i czyniła to chętnie przy 
pracach domowych. W trakcie, na przykład, 
pielęgnowania kwiatów, bo uważała, że dzię-

W związku z obchodzonym właśnie ju-
bileuszem 25-lecia pracy pedagogicz-

nej i literackiej pani profesor dr hab. Elżbiety 
Hurnikowej redakcja częstochowskiej „Gale-
rii”, jedynego w całym naszym regionie kwar-
talnika kulturalnego i literackiego, poprosiła 
mnie o napisanie czegoś od serca o tym wła-
śnie jubileuszu. Ponieważ z Elą Hurnikową 
znamy się tyle samo lat, co Jej jubileusz, prze-
to na propozycję chętnie przystałem.

Poznaliśmy się zaraz po Jej powrocie 
z Wiednia. Była już autorką książki pt. „Na-
tura w salonie mody”, czyli o międzywojen-
nej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej. Książka stała się wtedy wydarzeniem 
literackim w  kraju. Pisano o  niej w  prasie, 
mówiono w  telewizji. Zapewne dlatego za-
proponowano autorce członkowstwo w pre-
stiżowym Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. 
To właśnie wtedy w  Katowickim oddziale 
SPP wypiliśmy szampanem „brudzia”, bo 
tylko nas dwoje z Częstochowy było człon-
kami tego stowarzyszenia. (Obecnie jest nim 

ki temu rosną pięk-
niej. Podobnie było 
z  całym żywym in-
wentarzem biegają-
cym po podwórku. 
Z  kotami, kurami, 
królikami, z których 
każde miało swoje 
imię. Wszystko to 
tworzyło, rzadki już 
dziś, piękny obraz 
polskiego domu”. 
Jest rzeczą zrozu-
miałą, że z  takich 
środowisk wyrastają 
najczęściej ludzie 
delikatni, wrażliwi, 
serdeczni, tak dla 
bliźnich, jak i  ota-

Jubilatka w gronie zaproszonych gości
(foto: M. Kozakowska)
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czającego ich świata.  
Uzupełniały to wszystko książki, które 

w  domu państwa Mastalerzów zawsze były 
obecne. 

Zaszczepiony w ten sposób bakcyl czy-
tania książek i  obcowania z  literaturą dał 
o sobie znać już w liceum. Odkryła go nie-
bawem znakomita polonistka, pani profesor 
Maria Nasińska w liceum im. J. Słowackiego 
w  Częstochowie, w  którym uczyła się Ela. 
To właśnie pani profesor namówiła Elę (tuż 
przed samą maturą) do zdawania egzaminów 
wstępnych na filologię polską, choć wcze-
śniej w  planach Eli były germanistyka albo 
filologia klasyczna.

AKADEMICKIE CZASY

Elżbieta Hurnikowa (wówczas jeszcze 
Mastalerz) zaczęła studiować w Katowi-

cach na Uniwersytecie Śląskim. W  niespeł-
na rok potem jej polonistykę przeniesiono 
do Sosnowca. Początkowo protestowano 
przeciw tej decyzji, ale później okazało się, 
że wartość szkoły to nie lokalizacja, lecz ka-
dra nauczycielska i klimat towarzyszący na-
uce, jaki potrafi ona stworzyć. Dzisiaj pani 
Ela z wielkim sentymentem wspomina tam-
te akademickie czasy. Pracowali tu bowiem 
znakomici wykładowcy, a wśród nich ten dla 
Eli najważniejszy, profesor dr hab. Ireneusz 
Opacki, mistrz i  promotor wszystkich jej 
późniejszych dokonań naukowych. To dzięki 
jego staraniom, jeszcze przed ukończeniem 
studiów, rozpoczęła swoją pierwszą zawodo-
wą pracę w Dziale Czytelnictwa Pałacu Mło-
dzieży w Katowicach.

„To była dla mnie znakomita szkoła 
życia” – wspomina dzisiaj. „Przez dziesięć 
lat pracowałam w Klubie Literackim tej bi-
blioteki. Organizowałam konkursy poetyc-
kie, a  przede wszystkim mogłam poznać 
osobiście wielu wybitnych polskich pisarzy 
i poetów”. Już w trakcie tej pracy ukończyła 
studia na Uniwersytecie Śląskim i rozpoczę-
ła pisanie pracy doktorskiej pod kierunkiem 

prof. Opackiego. Na krótko przed jej obro-
ną postanowiła podjąć pracę w częstochow-
skiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Było to 
w roku 1987. Łatwo więc policzyć, że minęło 
już 26 lat od czasu, kiedy pani profesor Hur-
nikowa wróciła do swojej Częstochowy.

Stąd właśnie ten Jej piękny jubileusz.

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA 

Obecnie pani prof. dr hab. Elżbieta Hur-
nikowa jest nie tylko uznanym już pra-

cownikiem naukowym tej Akademii, ale kie-
ruje również Zakładem Historii Literatury 
Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej. 

Jest więc jedną z  ważnych osobistości 
środowiska naukowego i  kulturalnego Czę-
stochowy. Uważa bowiem, że nie tylko wiel-
kie ośrodki w kraju – jak Kraków, Wrocław 
czy stolica – są miejscem dla naukowców, 
intelektualistów czy twórców kultury. W Jej 

Podczas rozmowy z dr Elżbietą Wróbel
(foto: M. Kozakowska)
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Częstochowie pracować można podobnie 
z równym pożytkiem dla miasta i kraju. Waż-
ne są bowiem korzenie i miejsca, z jakich się 
człowiek wywodzi, oraz miłość do swojej ma-
łej ojczyzny, z którą łączą nas bliskie więzi.

Sławy jednak, oprócz tej naukowej, 
przydaje Jej głównie pisarstwo. Pani profesor 
jest bowiem autorką kilku książek, z których 
każda zyskała wysokie uznanie zarówno czy-
telników, jak i  literackich gremiów. A przy-
znać trzeba, że taka zgodność opinii nie zda-
rza się zbyt często.

Pierwsza z tych książek, mówiąca o liry-
kach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i jej 
powinowactwach z  malarstwem, opubliko-
wana została w roku 1995 przez Państwowy 
Instytut Wydawniczy w Warszawie. Kolejna – 
poświęcona biografii i twórczości tejże poetki 
– w roku 1999, tym razem  przez Wydawnic-
two Naukowe „Śląsk” w Katowicach. 

Książki bardzo spodobały się czytelni-
kom, zwłaszcza tym, którzy podzielają pasję 
i miłość ich autorki do „polskiej Safony”. Po-
nieważ nakład tej książki został szybko wy-
czerpany, a czytelnicy wciąż o nią dopytywa-
li, przeto wydawnictwo „Śląsk” postanowiło 
wydrukować kolejne jej wydanie, co samo 

w sobie jest już ewenementem na współcze-
snym rynku wydawniczym. 

Innym, ważnym obszarem zaintere-
sowań Elżbiety Hurnikowej jest literatura 
i kultura Młodej Polski oraz jej powinowac-
twa z modernistycznym Wiedniem. Inspira-
cją był zapewne pobyt pani Eli w Wiedniu, 
gdzie w  latach 1994-1997 pracowała jako 
lektor języka polskiego w  Instytucie Trans-
latoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego. Z tych 
pasji oraz z naukowych kontaktów w naddu-
najskiej stolicy wyrosła kolejna książka, opu-
blikowana w roku 2000 przez Wydawnictwo 
WSP. Dotyczy ona bujnego rozkwitu sztuki 
secesyjnej za czasów Austro-Węgier w Krako-
wie i związana jest z osobą poetki Marii Paw-
likowskiej, córki znanego malarza Wojciecha 
Kossaka. W  jakiś czas potem, bo w  roku 
2006, pojawiła się następna książka, już na 
inny temat, bo poświęcona poetom i  pisa-
rzom urodzonym w Częstochowie i okolicy: 
Władysławowi Sebyle, Jerzemu Liebertowi, 
Halinie Poświatowskiej i  Ludmile Marjań-
skiej. Pisarkę „ciągnie” jednak wciąż do te-
matyki związanej z  Wiedniem i  jej koliga-
cjami z  kulturą polską. Wyrazem tego jest 
najnowsza książka – o  „Cekanii” – opubli-

kowana w ubiegłym roku przez 
Wydawnictwo Akademii im. 
Jana Długosza.

W  kręgach literackich 
Częstochowy prof. Elżbieta 
Hurnikowa znana jest głównie 
z  uczestnictwa w  wielu przed-
sięwzięciach kulturalnych – 
jak choćby zasiadanie w  jury 
konkursów organizowanych 
w  szkołach i  instytucjach kul-
tury naszego miasta – oraz pro-
wadzenia spotkań literackich 
ze znanymi pisarzami, recenzo-
wania utworów młodych i star-
szych twórców. 

W  roku 2007 otrzyma-
ła Nagrodę Prezydenta Miasta 

Prof. Adam Regiewicz  (foto: M. Kozakowska)
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Częstochowy w  dziedzinie kultury, za cało-
kształt działalności twórczej ze szczególnym 
uwzględnieniem popularyzacji wiedzy o po-
etach ziemi częstochowskiej. 

Przede wszystkim jednak wykonuje 
swój umiłowany zawód pedagoga, z  całym 

powołaniem i  z  taką estymą, z  jaką 
już tylko nieliczni potrafią mówić 
o młodzieży i swoich studentach.

Jeśli chcemy wrócić do nor-
malności, do zwyczajnych ludzkich 
odczuć w  sferze zapominanego już 
trochę humanizmu, i  jeśli taki po-
wrót ma przyszłość, to tylko dzięki 
wychowawcom i pedagogom takim, 
jak między innymi pani profesor 
Hurnikowa. Jestem tego pewien, po-
nieważ żyję na tyle długo, żeby znać 
miarę rzeczy, a w niej – niezastąpione 
działania pasjonatów.

I już na koniec dodam tylko, że 
ta wielka i utytułowana pani profesor 
Ela Hurnikowa jest przy tym wszyst-
kim niezmiennie piękną i  zawsze 
elegancką kobietą, z  ogromną dozą 
uroku osobistego. 

Więc wszyscy Ją za to kochają.
Niżej podpisany, oczywiście też 

i to od lat.

Życzenia od Andrzeja Kalinina
(foto: M. Kozakowska)

Książka wydana na Jubileusz
(foto: M. Kozakowska)
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Agata Jura

WIERSZE 

Życie

Życie jest jak wstęga, 
przecięta w pewnym miejscu, by zawiązać 

prezent.
Wstęga nasza nie jest tęga,
ale zmieści się w niej trochę kleju i szpilek:
radości i pomyłek.

Życie jest jak ranek pełen nowych wyzwań.
Codziennie wysiadasz na innym przystanku.
Codziennie poznajesz nowe gesty, twarze 

i osoby
lub nie nadążasz za nieprzewidywalnymi

zjawiskami pogody.

Życie jest wielką wędrówką.
Ma początek drogi, ale musi mieć też koniec.
Bądź tym wytrwałym, niekoniecznie

człowiekiem wspaniałym.
Nie ucinaj sam tej pięknej wstęgi,
bo nasze życie to namiastka oddechu 
lecz i worek uczynków pełny. 

Ponury poranek

Ciemny, zimny, deszczowy,
chmury jak łaciate krowy.
Drzewa mokre, ciężkie, zmęczone, 
a to przecież poranek – powinny być

zadowolone.
Za oknem słychać pukanie
przypominające dzięcioła stukanie.

Ludzie pod parasolami,
w kaloszach śmiesznie ubrani.
Droga mokra, srebrzysta,
wydaje się taka czysta.
Wiatr wieje i wieje –
nasionka kwiatów rozsieje.

Samochody jadą z szelestem.
Wystarczy ziewnąć, czyli opisać to wszystko

jednym gestem.

Moje ZOO

W mym pięknym zoo,
daleko, daleko,
mam zwierząt ponad sto,
co żyją za błękitną rzeką.

Mam chyba trzy słonie
i dwa orangutany,
fokę co tonie;
jak ją zobaczysz powiesz „o rany!”

Mam dwie sosny
i jedyną brzozę.
Niecierpliwą zawsze wiosny
miłą, białą kozę.

Długo by tu jeszcze mówić,
opowiadać, zmyślać, marzyć.
Nie wszystko można lubić,
ale da się wyobrazić.

Agata Jura

Autonota

Urodziłam się 22. 09. 2000 r. w Częstocho-
wie. Moja droga poetycka zaczęła się tak na-
prawdę w szkole podstawowej przy niewinnej 
pracy domowej. W gimnazjum moje pisanie 
rozpoczęłam dosyć nietypowo. Mianowicie 
podczas dodatkowego zadania z matematyki. 
Treść mówiła, aby do rozwinięcia liczby Pi 
ułożyć wiersz. Każde słowo musiało zawierać 
tyle liter, co kolejna liczba rozwinięcia. Uda-
ło się. Następna moja przygoda z wierszem 
ujawniła się podczas szkolnego konkursu 
„Najładniejszy wiersz” organizowanego przez 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku 
w  ramach obchodów Światowego Dnia Po-
ezji (21 marca 2014 r.), w  którym zajęłam 
II miejsce. Bardzo dużą przyjemnością i za-
szczytem było spotkanie z  Panią Agnieszką 
Złotą. Moje utwory są najczęściej inspirowa-
ne rymami, ponieważ bardzo lubię rymować. 
Myślę, że dlatego zaczęłam pisać. Oprócz 
tego kocham czytać książki przygodowe, 
a w szczególności przygody „Ani z Zielonego 
Wzgórza”.
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Agata Grochowska 

Miniona teraźniejszość

Miałam
wtedy
szal
długi
w kolorowe wzory
drgał beztrosko w
odbiciu uśpionej Wisły

nie było
wczoraj
dziś
jutro

było tylko
teraz
dyskretnie umykające
przed każdą próbą
usidlenia

zalewała nas
poświata
rudawego słońca
niemego świadka
tej nierównej walki

nie pamiętam
czy nasze spojrzenia
wtedy się spotkały
może tego chciała
tylko moja wyobraźnia

zastanawiam się czasem
czy spotkamy się jeszcze
aby poszukać sposobu
na zatrzymanie
chwili

skąpanej
w zachodzących
promieniach
teraźniejszości
która już nie wróci W
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Kołysanka

Na źdźbłach trawy
kołysze się cisza
układa do snu
niespokojny dzień

jedynie one
magiczne owady
krążą nieśpiesznie
ponad lustrem mgieł

lśnią w zachodzącej
ciepłej barwie słońca
szczęśliwe chwilą
pogodzone z dniem

nad chłodną taflą
pod tysiącem słońc
pulsuje spokój
bije jego rytm

trudno jest znaleźć
na tej ziemi raj
gdzie z małą chwilą
spotyka się czas

lecz warto szukać
pośród szumu traw
miedzianej pełni zbóż
migotania gwiazd

Przypomnij mi…

Biały puch
niespiesznie sączy się
przez szarą chmurę

-ciepły napój
przynoszący ulgę
od tego co po prostu dzisiejsze

tajemnicza mieszanka
świeżej poziomki
chłodnej wody ze strumienia
leśnej wędrówki

przypomnij mi
kiedy
każda chwila smakowała
jak kawałek czekolady

bez gorzkiego posmaku
drwiąco pędzącego czasu

O tym, co minęło

Pozostanie ulotne wspomnienie
niczym kolorowy balon coraz wyżej 
szybujący w powietrzu
aby w końcu zniknąć w otchłani 
nieboskłonu

uparty czas pozostawia jednak pamiątkę
niesforne myśli
tak niezdefiniowane - ciągle powracają

ja
zagubiona dziewczynka
opatulona modrą łąką
w dłoni pozostał tylko sznurek

- nie utrzymał barwnego balonu
który już dawno uleciał
aby złączyć się ze złotymi promieniami 
słońca

Agata Grochowska

Wiersze Agaty Grochowskiej zdobyły 
pierwszą nagrodę na XXVI Festiwalu Poezji 
Współczesnej organizowanym przez XIV 
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica w Warszawie. Konkurs skierowany 
był do uczniów ponadgimnazjalnych szkół 
warszawskich. Zadaniem uczestników było 
przesłanie pięciu utworów o dowolnej 
tematyce. Podczas uroczystej gali, która 
odbyła się 11 kwietnia w LO im. St. Staszica, 
finaliści zaprezentowali spośród nadesłanych 
utworów, trzy wybrane wiersze.
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Urszula Siemińska

WIERSZE*
Sudety Wschodnie

(Nauczycielski Obóz Wędrowny 2012)

Przyjdź
do Mnie
w góry
i pozostań tam
a Ja
cię poprowadzę
drogami gdzie
fioletowe ametysty
białe marmury
i piryty błyszczące
miękkie dywany
traw przetkane
korzeniami drzew

i poślę ci
aniołów
żebyś się
nie potknęła
i nie upadła
i dam ci
dobrych przewodników

i swoją Drogą
poprowadzę
gdzie krople
mojej krwi
będziesz zbierać
słodkich
poziomek i malin

i będę tuż
przy tobie
za płotem
i na skrzyżowaniach
dróg
w przydrożnych
kapliczkach
i na tablicach
z kamienia

u Marii Śnieżnej
dam ci wiersze
i Siebie…

Poprowadziłeś
tak inaczej
niż myślałam

a ja czekałam
na coś innego
wiesz…
a ja chciałam…

14.07.2012 r.

Refleksje

Dotknij mnie
tylko jeden raz
tylko jednym palcem
leciutko

tyle mi chyba
wystarczy
żeby nabrać siły

zostawić co zbędne
i tych co niekonieczni

Fotografia ze zbiorów Autorki
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nie szukać
niczego więcej

tyle mi chyba
wystarczy

żeby iść
za Tobą

Judyta
L.D. Jdt

Zdjęła
żałobne suknie
i namaściła ciało
po kąpieli
ubrała się
w co miała
najlepszego

bo szła do niego

spinki we włosy
i pachnidła
kolczyki w uszy
naramiennice
i bransolety na ręce
i na nogi

a z sobą wzięła
wino
i kosz

bo szła do niego

- przyjmij mnie
poprosiła

jadła i piła
z nim

czekała
aż ich zostawią samych
w łożu…

szła od niego
dźwigając kosz
i głowę

Judyt
wyzwolicielka Izraela

  06.11.10 r.

Przyjdź
D. Łk 21.25-28, 34-36

przyjdź

w krzyczące wody
moich trosk

w potoki
zalewające myśli

zamiast mówić

- Uważaj bo zależy Mi
na tobie

ostrzegać i dawać rady
na przyszłość

przyjdź

do historii
mojego życia
która dowiedziałam się
że jest święta

jako Zwycięzca
do świata
mojego serca

na mój własny
koniec świata

     28.11.12 r.
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Jezusowi z Krościenka
Usta
w podkówkę
taki smutek
ręce
do tyłu
wykręcone
bezbronny
stłuczony
nos i czoło

takiego
Cię znajduję
na cmentarzu

wtulony
w wąską niszę
jak gdybyś
chciał  się
schować
jak dziecko
które zbito

umocnij mnie
i dodaj siły
bo znów
Cię zostawiłam
chociaż myślałam
że już nigdy...

09.05.12 r.

Urszula Siemińska

*Wyboru dokonała Agnieszka Złota.

Urszula Siemińska – urodzona w Radom-
sku. Absolwentka turystyki i rekreacji na 
AWF w Krakowie, bibliotekoznawstwa na 
UŚ oraz Studium Duchowości Chrześcijań-
skiej przy częstochowskim Instytucie Teolo-
gicznym. Pisze od 4 lat. Wiersze są wynikiem 
zainteresowań teologią, zwłaszcza duchowo-
ścią, turystyką krajoznawczo-pielgrzymkową 
oraz sportem: turystyką rowerową, a zwłasz-
cza turystyką górską kwalifikowaną, stąd ter-
min teoekologia jest jej wyjątkowo bliski. C
hr
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Agnieszka Złota

NA ROZSTAJU DRÓG, 
GDZIE PRZYDROŻNY CHRYSTUS STAŁ… – 

POETYCKIE ROZWAŻANIA WOKÓŁ FILOZOFII 
ZAWARTEJ W KAZANIU NA GÓRZE

[…]
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią 

kłamliwie wszystko złe na was. /…/ Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed 
wami. 

[…]
/Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, 

chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi./…/ Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto 
położone na górze./ Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło 
wszystkim, którzy są w domu./. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre 

uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie/. 

ną niemalże odsłoną Jego cierpienia. Autorka 
dokonuje w ten sposób gestu indywidualiza-
cji dotyczącego wyobrażenia o Synu Bożym, 
tworząc własną, jakże ludzką wizję Chrystu-
sa, który – jak się okazuje – dla każdego z nas 
zmartwychwstał w inny sposób. Tę skromną 
i  odkrywczą prawdę uświadamiamy sobie, 
rozważając obraz przedstawiony w  wierszu. 
Podmiot liryczny nie użala się, nie załamuje 
rąk, daleki jest od „współczucia faryzeuszy”, 
prosi natomiast o umocnienie i siłę płynącą 
z ugruntowanej wiary. Tej wiary i związanej 
z nią pewności najwyraźniej mu brakuje, dla-
tego prosi, aby Jezus Cierpiący umocnił go 
w wierze i dał nadzieję: „(...) umocnij mnie-
/i dodaj siły/bo znów /Cię zostawiłam/cho-
ciaż myślałam/że już nigdy (…)”. Smutek 
Syna Bożego jest niemal dziecinny, poprzez 
gest miniaturyzacji dokonuje się na naszych 
oczach utożsamienie w  cierpieniu z  poje-
dynczym człowiekiem. Towarzyszy mu wia-
ra i  kontemplacja tajemnicy bolesnej w  co-
dziennych troskach i zmartwieniach. Poprzez 
umniejszenie stylistyczne owego smutku, 
autorka zarysowuje ciekawą perspektywą 
odbioru, emanowanie a  nawet ewokowanie 

Kazanie na górze

Lektura wierszy Urszuli Siemińskiej tylko 
z pozoru wydaje się być przystępna i po-

zbawiona komplikacji. Bez wątpienia jest 
to liryka odpowiedzialności za słowo: „Wy 
jesteście solą dla ziemi. / (…) Wy jesteście 
światłem świata”, co stanowi główny rys cha-
rakteryzujący tę twórczość. Mocno widocz-
ny, etyczny wymiar tej próby poetyckiej, staje 
się w  perspektywie dalszych przemyśleń lu-
strem poznawczym dla epistemologii zawar-
tej w wierszach.

Utwór Jezusowi z  Krościenka stano-
wi piękną i  niezwykłą w  swej skromno-
ści poetycką ilustrację postaci Chrystusa, 
który – jak podaje podmiot liryczny – jest 
„bezbronny i stłuczony” a „usta ma złożone 
w  podkówkę”. Cierpiący Jezus nie jest jed-
nak otoczony nimbem boskości i  majesta-
tu. Pojawia się bowiem dość nieoczekiwane 
porównanie Syna Bożego z dzieckiem, które 
zbito. Owo „umniejszenie stylistyczne”, któ-
rego stajemy się świadkami podczas uważnej 
lektury tego utworu, nie odsyła do znanych 
i  rozpowszechnionych w  refleksji religijnej 
i filozoficznej wizerunków. Staje się prywat-
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tego smutku w cierpieniu. Transmisja doko-
nuje się niepostrzeżenie, jest ledwie odczu-
walna, co nie zmienia faktu, że promieniuje 
w świat. W opisie dominuje prostota i bez-
pośredniość obrazowania sygnujące prawdę 
i  autentyczność przeżycia. Prawda oczywi-
sta zostaje tutaj odkryta na nowo poprzez 
gest umniejszenia, podnosi rangę cierpienia 
i wzmaga odczucie utożsamienia z Chrystu-
sem-człowiekiem, który nie domaga się uwa-
gi, a Jego udziałem staje się milcząca pełnia, 
która dokonuje się w cichości serca. Wiersz 
opowiada również o upadaniu „w niedosko-
nałości”, o tym, że człowiek jest słaby i często 
brakuje mu wytrwałości, aby się podnieść, 
gdy życie przytłacza go „kolumnadą trosk”.

Wiersz Sudety Wschodnie przynosi ma-
lownicze frazy: „Przyjdź /do Mnie/w  góry-
/i pozostań tam/a Ja /cię poprowadzę/droga-
mi gdzie/ fioletowe ametysty/ białe marmury 
/i piryty błyszczące”. Górski pejzaż przynosi 
podmiotowi lirycznemu zbawienne ukoje-
nie i  nadzieję. Okazuje się, że geograficzne 
ukształtowanie, wyrażone w podkreśleniu wa-
loru wysokości postrzeganej jako przybliżenie 
perspektywy nieba, przynosi moc ocalającą 
od niewiary. I  tym razem pojawia się wizja 
upadku, potknięcia, od czego może uchronić 
jedynie posiadanie duchowego przewodnika 
lub silnej, ugruntowanej doświadczeniem 
wiary. Podmiot liryczny podkreśla rangę du-
chowych przewodników (?) aniołów (?), któ-
rzy nie pozwolą zbłądzić, ochronią człowieka 
w rzeczywistości zanurzonej w grzechu zanie-
dbania i nihilizmu. Warto podkreślić, że jest 
to opieka bardzo dyskretna, nie dość zauwa-
żalna, którą można przeoczyć. W wierszu tym 
padają znamienne słowa: „(...) i będę tuż/ przy 
tobie/ za płotem/ i na skrzyżowaniach/ dróg/ 
w przydrożnych/ kapliczkach/ i na tablicach/ 
z  kamienia”. Podmiot liryczny wypowiada 
się w imieniu Chrystusa-człowieka, który nie 
opuszcza ludzi błądzących, stale im towarzy-
sząc. Motyw krzyżujących się dróg bogaty 
w  symboliczne odniesienia, odsyła do inne-
go motywu, pielgrzyma-wędrowca, ukształ-

towanego w  dobie romantyzmu i  chętnie 
podejmowanego w różnych rodzajach sztuk, 
jako tzw. kontekst węzłowy dla zrozumienia 
treści metafizycznych przenoszących w  sferę 
duchowych odniesień. Z klimatem zarysowa-
nym w tym wierszu doskonale korespondują 
słowa: „Na rozstaju dróg/ Gdzie przydrożny 
Chrystus stał/ Zapytałeś dokąd iść/ Frasobli-
wą minę miał/ Przystanąłeś więc/ Z płaczem 
brzóz sprzymierzyć się/ I  uronić pierwszy 
raz/ W czerwone wino łzę”. Piosenka autor-
stwa Marka Skolarskiego mówi o  samotno-
ści w  kontemplowaniu tajemnicy bolesnej 
i utożsamieniu we współodczuwaniu z przy-
rodą w  geście cudownego przemienienia, 
będącego symbolem wiecznego pojednania. 
Zarówno słowa wspomnianej piosenki, jak 
również wiersz przedstawiają poetycką wizję 
trudu podejmowanych – najtrudniejszych – 
wyborów moralnych, które naznaczają nas 
swoistym piętnem stygmatu. Jest to dro-
ga bezpieczna, jedynie słuszna jak chciałby 
podmiot, wiodąca ku pełni wiary. Niemniej 
w  dalszej części wiersza pojawia się element 
dość nieoczekiwany, wyrażony najpełniej 
w  słowach: „/Poprowadziłeś/ tak inaczej/ 
niż myślałam/ a ja czekałam/ na coś innego/ 
wiesz…/ a ja chciałam…/”. Owo „prowadze-
nie” odnosi się raczej do wyboru dokonanego 
przez podmiot, niż realizacji jego powołania, 
jakie wyznaczono mu na ziemi. Jest kwestią 
szczególnych okoliczności życiowych, nie-
zbadanych wyroków losu bardziej niż boskiej 
interwencji. Niemniej przynosi istotny dyso-
nans w perspektywie interpretacyjnej zaryso-
wującej się w tym wierszu, którego nie sposób 
zlekceważyć.

W  innym wierszu Judyta pojawia się 
nawiązanie biblijne do legendarnej Judy-
ty – Betulijki, wyzwolicielki Izraela. Judyta, 
i  tym razem doniosła postać kobiety ko-
smicznej (taką perspektywę odbioru tej po-
staci zarysowuje Juliusz Słowacki), Jehowy, 
będącej hipostazą Boskiej Istoty, podmiot 
liryczny wiersza konstruuje na swój sposób, 
nadając jej wymiar ludzki. Zaskakujące jest 
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obrazowanie Judyty zawarte w wierszu, owo 
tajemnicze w  swej zasadzie ukonkretnienie. 
Judyta będąca uosobieniem kobiecości staro-
testamentowej, partnera Boga w przymierzu, 
staje się zwyczajną niewiastą, „jakich wiele”. 
Nie chcę przez to powiedzieć, że kreacji to-
warzyszy bylejakość, niemniej daleko jej do 
literackich wizerunków utrwalonych w  hi-
storycznoliterackiej pamięci. Intuicje zawarte 
w wierszu są zupełnie inne. Choć kobiecość 
staje się czynnikiem organizującym rzeczy-
wistość poetycką utworu, nie jest to kobie-
cość w takim stopniu skojarzona z boskością, 
jak chciałaby tradycja judaistyczna. Tradycja 
owa identyfikowała Judytę z  realizacją idei 
Szechiny utożsamionej z  dziesiątą sefirotą 
(hipostazą aspektów duchowych, atrybucji 
Jahwe). W wierszu Urszuli Siemińskiej Judy-
ta staje się kobietą „z krwi i kości” podległą 
mężczyźnie. Spotkanie z nim staje się dla niej 
„dniem świątecznym”, czego wyraz zawarto 
w słowach: „(...) ubrała się/ w co miała/ naj-
lepszego/ bo szła do niego/ spinki we włosy/ 
i pachnidła/ kolczyki w uszy/ naramiennice/ 
i bransolety na ręce/ i na nogi/ a z sobą wzię-
ła/ wino/ i kosz/ bo szła do niego”. Dwukrot-
ne podkreślenie faktu pójścia we wskazanym 
kierunku podkreśla istotnościowy walor 
spotkania i  gest prośby sprzężony z  wyzby-
ciem się atrybucji władzy przez tę kobietę. 
Judyta ukazana jest w  tej odsłonie jako ko-
bieta zakochana, a przez to uległa, gotowa na 
poświęcenie swojej podmiotowości w  imię 
miłości, obdarzonej niebywałą zmysłowością 
przez podmiot liryczny: „(…) czekała/ aż ich 
zostawią samych/ w  łożu…/ szła od niego/ 
dźwigając kosz/ i  głowę”. Element polemi-
ki z  tradycyjnymi wyobrażeniami jest tutaj 
mocno zarysowany.

W wierszu Refleksje mowa jest o tajem-
niczym dotknięciu, a właściwie naznaczeniu 
(?) piętnie (?) śladzie (?), którego domaga się 
podmiot liryczny, w  nadziei na uzyskanie 
duchowej siły, mocy wewnętrznej pozwalają-
cej iść przez życie z odwagą i  światłem mo-
ralnym, które nigdy nie blednie, pozwalając 

wierze zakwitnąć tysiącem cnót realizowa-
nych praktycznie, a zatem najpełniej. Najpeł-
niej z  punktu widzenia etyki odpowiedzial-
ności. Głos mówiący w  wierszu obawia się, 
nie jest pewien, dlatego zapewne dwukrotnie 
wypowiada słowo „chyba” sugerujące powąt-
piewanie. Przy czym, nie jest tutaj wskazany 
wektor tegoż zwątpienia, ani też nośnik, gdyż 
z tekstu nie wynika jednoznacznie, czy pod-
miot wątpi o własnej sile duchowej (a zatem 
jest bezsilny, obezwładniony moralnie w ob-
liczu transcendentnej siły boskości i  ciężaru 
odpowiedzialności naznaczenia), czy też jego 
zwątpienie (?), zawahanie (?) odnosi się do 
istnienia naznaczenia jako takiego. Bez wąt-
pienia wyraża się w tym wierszu tęsknota za 
ocaleniem uniwersalnych wartości ogólno-
ludzkich oraz chęć ich praktycznej realiza-
cji w  codziennym życiu, które wzmaga się 
w  podmiocie odczuwającym jednocześnie 
chęć niesienia światła światu. W chęci tej za-
wiera się prostota i uświęcająca pokora, karzą-
ca wyzbyć się nadmiaru dóbr i wszystkiego, 
co obdarzone jest sygnaturą wtórności a  za-
tem braku ważności. Postawa podmiotu li-
rycznego w tym wierszu stanowi „zapowiedź” 
podjęcia zobowiązania w  sensie etycznym. 
Padające dwukrotnie słowo „chyba” sugeruje, 
że ideały, wartości – choć bardzo potrzebne 
– nie mogą zostać praktycznie zrealizowane, 
gdyż czekają na czynnik wyzwalający ku eks-
pansji. Tym czynnikiem jest siła wewnętrzna 
i wiara w wyższy sens słuszności podejmowa-
nych działań, której niestety podmiot liryczny 
póki co nie posiada. Potencja moralna musi 
bowiem dojrzeć do realizacji, do mistycznej 
pełni, aby siła płynąca z  przekonania nada-
ła jej właściwy kierunek sprawczy. Naślado-
wanie Chrystusa w codziennym życiu, choć 
trudne, nie jest bynajmniej niemożliwością, 
wymaga jednak konsekwencji w praktykowa-
niu dobroci i pielęgnowaniu w sobie człowie-
czeństwa, które powinno być najpierwszym 
paradygmatem sprawczym w  życiu uczniów 
Syna Bożego kontynuujących jego posłannic-
two na Ziemi.
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Z  kolei wiersz-wezwanie, wiersz-zapo-
wiedź, jakim jest Przyjdź, najbardziej spraw-
czy z wszystkich dotąd, przynosi odmienną 
perspektywę wyrażoną w  słowach: „(…) 
przyjdź/ w  krzyczące wody/ moich trosk/ 
w potoki/ zalewające myśli”. Zawiera istotne 
wskazania ogniskujące się wokół formującej 
się filozofii czynu, która transcenduje po-
przez czasownik operacyjny w formie trybu 
rozkazującego. Podmiot liryczny wskazuje na 
zmianę optyki, wyrażenie swej emocjonalno-
-mentalnej dojrzałości, która karze przejść 
od myśli o czynie do czynu samego. W po-
równaniu do wierszy wcześniejszych zawiera 
w sobie zwroty o charakterze deklaratywnym 
wyrażone w stwierdzeniu: „(…) przyjdź/ do 
historii/ mojego życia/ która dowiedziałam 
się/ że jest święta/ jako Zwycięzca/ do świata/ 
mojego serca/ na mój własny/ koniec świata”. 

Wiersz ten stanowi kwintesencję filozo-
fii moralnej zawartej w lirykach Urszuli Sie-
mińskiej. Znajduje się w nim bowiem goto-
wość do podjęcia wyzwania, wyrażającego się 
w  przyjęciu na siebie etycznego zobowiąza-
nia, jakim jest realizacja biblijnego imperaty-
wu miłości. Dojrzałość przekonania sprawia, 
że uważny czytelnik chce – jak się domyślam 
– zaufać eksplikowanemu przesłaniu, doce-
niając jego rangę moralną. 

Humanizujący wymiar tej twórczości 
i  religijność realizowane poprzez praktyko-
wanie człowieczeństwa i zadanie sobie trudu 
poświęcenia sprawiają, że stajemy się świad-
kami podskórnej niejako realizacji potężne-
go przesłania, jakie niesie z sobą kazanie na 
Górze. Należy pamiętać (w duchu etyki od-
powiedzialności zaprezentowanej na przykła-
dzie tych kilku wierszy), że od każdego z nas 
zależy jakość życia, a  trud wiary zadawany 
sobie i brzemię odpowiedzialności nakazują-
ce realizować biblijne wskazania w codzien-
nym życiu, zawsze uszlachetnia, sprawiając, 
że dobre uczynki są naszą osobistą drogą ku 
ocalającej wieczności. 

Agnieszka Złota

Witalij Szupliak, Spas Nierukotwornyj, 
deska, tempera,  84x44
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Artur Żywiołek

…NA OPAK
 … INACZEJ
  … DO TYŁU*
Ruch

Ruch, o którym Aniołowie
Nic nie wiedzą. Między
Mgnieniem oka, w sobie
I poza sobą. Tylko tyle. Tędy,
Gdzie przebiega droga.

Chwila

Powtórzyć, co było.
Obejrzeć się wstecz.
W oczach Eurydyki miłość –
Czas wieczność tnie.

Więc to było już.
Chwila bez oka
Mgnienia. Cisza.
Byt. Fundament. Opoka.

Punkt

Koniec, początek, punkt.
Bóg – tam i tu.
Zorza na wschodzie i zachodzie.
Wiatr gra w obłokach. 

Drogą spływa łza.
Sosny liżą piach.
Kamień zgubił twarz.
Już czas.

Martwa natura (z Herberta)
Nie była to ścieżka prawdy lecz po prostu ścieżka

Co mówić o tym rozstaniu?
Głuchy stukot. Rozdarta zasłona.
Niezdarny ruch dłoni
W kierunku wzgórza.

Kwadraty blasku. Oktawa ciszy.
Zapach świtu. Wśród leśnej powodzi
Jałowców i jeżyn, kamieni i piachu. Wąska

ścieżka
Prawdy. Po prostu ścieżka.

Kamień. Cisza

Bez serc, bez ciała
bez ducha.

Bez gruntu, podłogi,
ścian i sufitu.

W pożodze dnia,
na dnie mgły.

Bez światła i mocy,
bez domu.

Do zimnej sosny tulę twarz,
tyle rozpaczy.

Żadnych znaków. Nic
się nie da zrobić.

Gogo i Didi poszli,
nikt nie czeka.

Nic się nie dzieje,
słońce wschodzi i zachodzi.

Droga rozrywa horyzont,
kamień, cisza.

Jęki, łkania, lamentacje

Kto w końcu zapyta, co jest pod skórą
świata,

pod podszewką pamięci, na drugiej stronie
życia? Chłopcy biegają za piłką, pszczoła

 krąży
nad jabłonią. Robotnicy idą do fabryki.
Dzieci piszą w zeszytach. Jem obiad, myję

 ręce,
czytam Augustyna. Moje córki już śpią.
Żona słucha radia. Ulicą przejeżdża

 samochód.
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Czysta i lśniąca karoseria. W środku zapach
Drogich perfum i piżma. Co jest w środku,
w jądrze gęstwiny? Plan, wzór, cień
jaskini, światło?

Kto wreszcie zapyta, co jest za zasłoną:
korytarze, labirynt, świątynia? Splątane 
nici czy tworzą wzór, harmonię świata,
geometrię światła?

Nie mogę więcej. Nie zobaczę nic.
Otwieram okno. Płatki śniegu liżą moją

 twarz.
Nic. Ptak krąży po ciemnym niebie,

 oddycham.
Zimny wiatr. Z północy.
Błyszczy zorza. Czerwona łuna na

 horyzoncie.
Ziarno popiołu.
Jęki, łkania, lamentacje.

Jęki, łkania, lamentacje II

Uczucia.
Czucie i wiara.
Łzy.
Łkanie.
Rozpacz.
Gdzież jest, Poeto,
ocalenie?

Prze-

Przemija.
Przede mną.
Przeczyste.
Przenajświętsze.
Przegrane.

Wstecz

Obejrzeć się.
Za siebie.
Powtórzyć.

Odnowić.
Odpocząć.
Zacząć od nowa.

Piasek

Dlaczego się
rozsypuje, przesypuje,
rozwiewa?

Słaby. Bez wiary
i fundamentów.
Drobiny uschłe.
Łzy skamieniałe.
Rozpacz rozsypana.

Ciało

Ciało i śmierć.
Śmierć i dziewczyna.
Der Tod ist groß.
W środku i na zewnątrz.
W oku i uchu. W sercu.
W wątrobie, żołądku, jelitach.
Cicho łka. Śmierć. Wariatka.
Jasne słońce Platona.
Czarne słońce nihilistów.
Czarne słońce.

Gramatyka nicości

poprzedza
uprzedza
wybiega
zabiega
życie nieumarłe
ja jestem
ty jesteś
on ona ono jest
my wy oni
nie jesteśmy
On jest



POEZJA

28 galeria 30

Noc świata

W nocy
Świat się potknął.
Przewróciłem się z nim.
Na opak. Inaczej. Do tyłu.
Odpadły zasłony, łuski, mgła.
Totalité de la maison.

Artur Żywiołek 

* Tytuł wyboru od redakcji.

Artur Żywiołek – literaturoznawca i po-
eta, miłośnik jazzu i nauczyciel, w młodości 
dziennikarz. Urodzony w 1963 roku w Mysz-
kowie. Polonistykę ukończył na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Doktorat uzyskał w 2001 
roku na Uniwersytecie Opolskim na podsta-
wie rozprawy Literatura i epifania. Studium 
o cyklu podolskim Włodzimierzu Odojewskiego 
(promotor: prof. Adela Pryszczewska-Kozo-
łub). W 1997 dostał wyróżnienie w konkur-
sie poetyckim „Czasu Kultury” (Poznań). W 
1998 opublikował tomik wierszy W drodze 
do Jeruzalem. Wiersze publikował w pismach 
regionalnych i ogólnopolskich. Współreda-
gował „Gazetę Myszkowską”. Obecnie jest 
członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza, a od 
roku 2011 członkiem katowickiego oddzia-
łu Komisji Historycznoliterackiej PAN. W 
2012 roku ukazała się jego książka habilita-
cyjna Mesjański logos Europy. Mariana Zdzie-
chowskiego i Stanisława Brzozowskiego dyskur-
sy o kulturze Zachodu. Swoje zainteresowania 
koncentruje wokół życia i twórczości Jana 
Sebastiana Bacha, muzyki późnego roman-
tyzmu (Mahler), klasyków wiedeńskich, 
muzyki polskiej XIX i XX wieku, pianistów 
jazzowych (Keith Jarret, Bobo Stenson, Brad 
Mehldau, Tord Gustavsen, Esbjörn Svens-
son, Leszek Możdżer) oraz turystyki rowero-
wej.

Barbara Strzelbicka

TRZY WIERSZE

Postrzyżyny

malarka frida kahlo z rozpaczy
że zdradzili ją mąż i siostra
obcięła włosy. kosmyk po kosmyku
nożycami i na podłogę. siedziała przed

 lustrem
płakała i cięła. potem namalowała

 autoportret
siedzi na krześle w męskim garniturze
wokół niej na podłodze obcięte włosy.
akt rozpaczy fridy kahlo stał się
aktem artystycznym.
właśnie wróciłam od fryzjera obcięłam

 włosy
długo czekałam aż urosną ale nic mi 

po nich.
moja matka nie lubiła jak nosiłam długie

 włosy
wolę cię w krótkich mówiła
ale jej nie wierzyłam bo zawsze chciała być
mężczyzną. teraz kiedy nie żyje obcięłam
nikt się nimi nie przejął. dziewczyna zmiotła
kosmyki i wrzuciła do kubła na śmieci
jakbym przyszła żeby się ich pozbyć.
on lubił moje długie włosy

Wiersz o mięsie

uśmiechają się do mnie z fotografii
poćwiartowane zwierzęce zwłoki
ogarniane nazwą mięsa. jeśli są

 portretowane
podobnie jak ludzkie twarze
to dlaczego nie miałyby zasługiwać
na wiersz skoro już dawno w obnażaniu
natury przekroczyliśmy granice
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dobrego smaku. leży więc rąbanka
które to słowo wyszło z użycia
jako zbyt dosadnie oddające
istotę pochodzenia produktu
leży na zdjęciach dobrze oświetlona
i korzystnie ujęta żeby było widać
jej wartość odżywczą żeby ślina
napływała do ust potencjalnym nabywcom
żeby sobie wyobrażali jak skwierczy
nad ogniem i dobrze się komponuje
z dodatkami pochodzenia roślinnego

surowego mięsa z nielicznymi wyjątkami
absolutnie nie bierzemy do ust
na to jesteśmy zbyt wrażliwi

Dzisiaj

dzisiaj cofnę czas. nie pójdę na wernisaż
nie spojrzę ponad głowami nikt
nie uśmiechnie się do mnie
nie będę rozmawiała i moja ciekawość
nie zostanie zaspokojona jak wtedy
wrócę sama do domu z niezmienionym
stanem uczuć. zamiast na koncert
wybiorę się do kina tak jak planowałam
nie podam nikomu numeru telefonu
żeby potem nie czekać nie czekać nie czekać

to takie proste zrobić pętlę
skoro to nie powinno się zdarzyć
zacisnąć najpierw odciąć dopływ powietrza
światła krwi poczekać aż umrze
jak narośl na zdrowej tkance a potem
pozbyć się zaschniętego strupka
to proste
jeśli umie się zapominać
klik – i już

Barbara Strzelbicka

Małgorzata Franc

W drodze do…

W sierpniowe dni późnego lata
w drodze do grodu nad Wartą
Idą pielgrzymi całego Świata
idą piechotą bo warto.

Czasami wąskie są ich ścieżki
I nie do końca prosta droga
Do źródła które gasi pragnienie
w modlitwie bliżej Boga.

W trudzie wędrówki w blasku ikony
dla wielu los się odmienia
w oczach zostaje obraz Madonny
niezmienny przez pokolenia.

11.08.2007

Ikony

Słyszały płacz i jęki dusz
ciche szepty ukryte w mroku
Mijały lata walił się Świat
one stawały się opoką.

W płomieniu świec i blasku źrenic
odbijały się mgnienia
A słaby człowiek wciąż próbował
dotknąć Boga w natchnieniu.

Z zapartym tchem paletą barw
z uporem uderzał w drewno
I łzami płacił za to że śmiał
spojrzeniem dogonić wieczność.

I kiedyś później w inny dzień
przez pomost przeszłych wieków
Przyszły ikony do naszych czasów
odnaleźć Boga w człowieku.

Częstochowa, 10.V. 2003
Wystawa „Ikony” Ratusz Muzeum
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Między niebem a ziemią (cykl)

Między niebem a ziemią 

Między niebem a ziemią
zbyt daleko od tęczy
kołyszą się słowa w przestrzeni
zawieszone na nitkach pajęczych.

Na lekkich skrzydłach
myśli szybują w przestworzach
by ukryć się w tym co się przyśni
i znów zamieni
się w słowa.

Między życiem a śmiercią
bliżej nieba niż ziemi
odnajdują się wciąż obok siebie
w którymś z własnych odcieni.

Chociaż brak im kolorów
daleko są od tęczy znaczą drogę
swoim własnym wzorem
ich dźwięk w uszach wciąż brzęczy.

I niby w oddaleniu
wracają cichym jękiem tak jak
śpiew duszy zranionej w natchnieniu
kiedy serce już prawie pęknie.

20.07.2014r

Daleko od domu

Daleko od domu
na drodze bez łez i bólu
szukamy naszego szczęścia
choć nie jest dana nam łaska królów
a często gorycz i klęska.

Daleko od domu
zbieramy nasze błędy  
jak zgubione grochu ziarenka
gdy już się losu zmienią koleje
i cierpliwości przepełni miarka.

Daleko od domu
dla pięknych młodych i wspaniałych
wielki świat na wyciągnięcie dłoni
dla pozostałych tylko zdziwienie
rozpacz i krwawy pot na skroniach.

Daleko od domu
nie widać głodu ani strachu
nie jest czerwony tylko szary
czasami budzi wstręt lub litość
lecz zawsze niszczy swe ofiary

- daleko od domu?

20.07. 2014r.

W obliczu życia…

W obliczu życia a może i śmierci
co odpowiem w nagłej potrzebie
czy jakaś łza się w oczach zakręci
gdy znajdę się w piekle lub w niebie.

A może to będzie całkiem inaczej
i życie przed oczami tak przemknie
jak w kalejdoskopie różnych zdarzeń
nim wszystko rozpadnie się i pęknie.

I to co boli wszystko zniknie
w tętnice krew wolniej uderzy
i będzie ciepło jasno pięknie
i tak cudownie będzie to przeżyć.

W obliczu życia a może i śmierci
co odpowiem w nagłej potrzebie
czy pozostanie po mnie pamięć
tego naprawdę nie wiem.

20. 07.2014r.

Nie uczymy się miłości

Nie uczymy się miłości
nosimy ją w sobie
na dłoni na ustach
rzadziej w sercu
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powiernikiem jej jest
już tylko szklany ekran
brudny bluźnierca
lub mokra poduszka
cała we łzach
bez nadziei na szczęśliwe
zakończenie.

Nie uczymy się miłości
to za trudne
i nie dla każdego
jesteśmy razem lecz osobno
ciągle nie wiemy dlaczego
wspólne łóżko
i wspólne konto
wszystko w porządku
następna zmiana kolejna gra
przemija życie
a miłość... trwa.

20.07.2014r.
Małgorzata Franc

Elżbieta Jeziorowska-Wróbel

WIERZĘ W ŚLIMAKA...*

* * *

Jak buddyjscy mnisi idę  
i niosę dwa słowa -

NIE WIEM

spotykam pokorę i bunt
miłość i nienawiść
i pytam odchodzących w cień
donikąd
- czy wiedzą co znaczy
ból nieświadomości

wszak nic tak nie boli
jak miejsce
do którego nie można dotrzeć

    1980

Wierzę w ślimaka

Wierzę w ślimaka wlokącego się
z ciężarem domu
po kulistości ziemi
on
umie na pamięć
język swojej skorupy
i pacierz twardego dachu
nad sobą

wierzę w ślimaka 
zdeptany zabłoconym buciorem 
pozbawiony luksusu wymowy 
bólem pękającej muszli 
imię domu  
wykrzyczy

   25.12.1980Aleksander Majerski, Matka pokornego serca, 
rzeźba, drewno, 3 m
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* * *

Wielcy panowie w garniturach
/z Bogiem na ustach
z kłamstwem w piersi/

w maskach uśmiechu zrzucanymi
za własnym progiem
pijąc szampana
zachłystują się swoją
wielkością
i w cichości ducha
zaśmiewając się do łez
z naiwniaków
zbierających grosze
parszywych obietnic imitujących
najprawdziwszą prawdę która
od dawna świeci
gołym tyłkiem

panom w garniturach
zawsze daleko do
gorzkiego smaku życia
ściskającego żołądki tym
którzy
wynieśli ich na piedestał

29.05.2004

 
* * *

To miejsce nie ma tożsamości-
zlepek ciał
pęczniejące jak roztocze
pożerające wszystko co
wokół niego

/może Bóg zabrał stąd miłość/
 
najeżone zawiścią płoty
szczerzą do siebie
zęby sztachet
plotka z kosturem drwiny
wciska się
pomiędzy ciszę i spokój

rozszarpując je
na strzępy-

więcej krzywd
więcej radości

to miejsce
nie ma w sobie
nic z Raju

/może Bóg wyrzucił je z serca/
chłód z obcością tańczą
w kurzu dróg i dróżek
głupota rośnie
zamiast serc-

ludzie uczynili tu
piekło

29.05.2004 /Poraj/

 

Obłudnicy

Pobożnie posłuszni
na zgiętych kolanach
pokorni
potulni jak baranki
rozglądają się uważnie
- bo kto wie
a nuż ktoś rozpozna w nich
wilki
w skórach czasu dobrego  
dla owiec

2003 

 
* * *

Czwarte piętro 
/bez windy/

a schody jak do nieba
nadzieja nimi chodziła
z nylonową siatką
z odciskami na stopach
z żylakami na łydkach
- moja matka



POEZJA

33galeria 30

czwarte piętro
/i już dachu połać/

nad nim błękit nieba
wymoszczony tęsknotą
anielskiego raju
z którego ona
zmęczonymi dłońmi
nic dla siebie
wyrwać
nie zdołała

grudzień, 2012

Piosenka o kole historii

Znowu różańce dosięgają krzyży
wężowym splotem łaszą się do drewna
na stosach obietnic spłonęły marzenia
dymem zdusiła się modlitwa rzewna

matka nadzieja żebraczym kosturem
spod pańskich stołów wymiata okruszyny
krztusząc się nimi jak fałszywą prawdą
sztucznego miodu w garncu pełnym kpiny

i na kolanach pełzając po ziemi
tak już obdartej z szaty tożsamości
zdziwionym wzrokiem spogląda ku górze
- znowu mocarze grają o nią 

w kości

marzec, 2001

Elżbieta Jeziorowska-Wróbel

* Tytuł wyboru od redakcji.

Olga M. Bąkowska

Odeszli…

Cyganie – to rozstawione tabory
na skraju wsi, miasteczka,
to tańczący wiatr, magiczne 
języki tryskające z ogniska.

Cyganie – to mowa kart,
czytanie losu wyrytego na dłoni,
imieniem nazwane szczęście,
łkanie skrzypiec, harmonii…

to najlepsza w kuchni patelnia
za pieniądz, za przedmiot użytkowy…
Tych Cyganów już nie ma,
wyparli ich inni Romowie.

Cyganie odeszli dawno w jakąś dal,
tam też odeszła młodość,
radosny śmiech i wesoły gwar,
a ich miejsce zajęła w parku ławeczka,
cisza w domu i dbałość o zdrowie

Luty 2014

Rodowód

Zostać ojcem też się zdarza
nawet temu, kto uważa 

Wierzy do sądnego dnia
i nie bada DNA

Chwała temu, kto się śmieli 
snuć rodowód po kądzieli. 

2014 r.

W plenerze

Wejdź ze mną
proszą
w otwartą przestrzeń
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będziemy łowić
uśmiech nieba
ziemi szeptanie
i echo odbicia 
koników polnych
obejrzymy galerię
ulotnych dzieł
chmur słońca i wiatru
wsłuchamy się
w symfonię deszczu
może mistrz natury
rozepnie dla nas w powietrzu 
półkolistą
wielobarwną nadzieję…

15. 05. 2014 r.

We wrześniu

Gdy „kiedyś”
stanie się jutrem
i w długim oczekiwaniu
w dziś się przeistoczy
nie poskąpisz mi 
swych dłoni
między nami
zniknie przestrzeń
słowa się zadumają
zamilkną
czas przestanie istnieć
zmieni się w szczęście.

06. 03 2014 r.

Wyznanie szaleńca

Prosiłem Cię Artemido
o miłość kobiety
Nie wysłuchałaś mnie 

Błagałem o bogactwo
a żyłem skromnie
jakby w ukryciu

Ofiary Tobie składałem
by w moim rzemiośle
być najlepszym
Ludzie mnie nie doceniali

Artemido
walczyłaś z Gigantami
a pozwoliłaś
bym ja Herostratos
szewc z Efezu
ogniem unicestwił
Twoją świątynię
wspaniały Artemizjon

Swoją obojętnością
wprowadziłaś mnie
do historii

Jesteś wielka – Artemido 

Rok 2009 - 2011

Zabiorę smak księżyca

Droga jak droga
prosta zakolna 
serpentyną się wije
równa wyboista
Idę nią
Miejscami przystaję tam
gdzie pobocza porośnięte 
cykorią stokrotkami
Przyjdzie mi jeszcze iść
daleko blisko
czy wystarczy chwila
czy – jak szczęście
czas nagle zniknie
zabierze zaborcze łopiany osty
i zbielałe trwogą stokrotki
Wtedy mi rąk nie pętajcie
w nich skupiona swoboda czułość
chociaż boją się chłodu
myśli nie obciążajcie nadmiernie
by skrzydła je uniosły
szybując w przestworzach
Tylko dajcie mi kęs
chociaż jeden kęs
księżycowego rogala
i wiązkę słonecznych promieni
Lękam się głodu i zimna

Marzec 2014 r.

Olga M. Bąkowska
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Jan Łączewski

MOJA BIBLIA 
[cykl]

Modlitwa – prośba do Boga

Boże katolików. Boże protestantów, Boże
 Izraela

Boże Abrahama, Dawida i Majmonidesa
Boże Joanny d’Arc ale i jej sędziów
Boże Dobrawy i Mieszka, Pawła Włodkowica
Boże Karola Wojtyły

Boże Franciszka z Asyżu i Marcina Lutra
rosyjskich carów i ofiar bolszewizmu
Europejczyków i Azjatów
Boże Bila Gatesa i głodujących w Afryce
Boże wielkich tego świata i tych całkiem

 maluczkich

Boże agnostyków i ateistów
buddystów i muzułmanów
tych co czczą Cię jedynie ustami
i męczenników za wiarę.
Boże nieogarnięty przez człowieka
bądź także moim Bogiem Amen

Piłat

Stoi przed tobą niewinny człowiek
oskarżają go o coś czego nie rozumiesz
ty, wszechmocny namiestnik Rzymu
nie wiesz o co chodzi.
Ale twoja żona miała sen – śniły jej się

 twoje sądy nad Chrystusem.
Oskarżyciele nie wiedzą sami co mu

 zarzucają
wiedzą, że chcą Jego śmierci a tylko ty Piłat
możesz Go skazać.
Nie rozumiesz dlaczego tego właśnie chcą
Wszystko tutaj jakieś odmienne

Nie to co cywilizowany Rzym.
Może wystarczy skazać Go na biczowanie
skoro są tacy zawzięci
ale nie ma za co – żadnej winy w nim nie

 znajduję
biczowałem już wielu, którzy robili

 wrażenie niewinnych ale
tych fanatyków to nie uspokoiło: ciągle chcą

 tylko kary śmierci.
Prawo rzymskie nakazywałoby

 uniewinnienie
z braku dowodów które wytrzymałyby

 konfrontację z prawdą
Prawda-właśnie ten człowiek mówił
że przyszedł na świat, by dać prawdzie

 świadectwo
nie rozumiałem o co tu chodzi –

 świadectwo prawdzie?
Zarzuty są w świetle prawa kłamliwe 

a więc...
Umywam ręce. 

Mateusz 27,52-55

Kobiety przyglądały się z daleka
Widząc pootwierane grobowce
I ciała w grobach od lat spoczywające
Zmartwychwstanie gdy ON umierał
I wchodzące do miasta – a co potem?
W tym momencie historia się zatrzymuje.
Święty Ewangelisto czy to widziałeś?
Czy piszesz to co inni opowiedzieli -kto?
dlaczego w świętej księdze piszesz
że ON umierając na krzyżu otworzył nam

 wrota zbawienia
bo zmartwychwstał w ciele jako pierwszy
bo dusze na pewno się spotkają.
Nie milczysz nawet o duszach

 opuszczających swoje groby
Zmartwychwstają wyznawcy Izraela
Czy do „swoich” grobów powrócili?
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Bo grób był blisko (Jan 19,42)

Wolimy, by nasz grób stanął raczej daleko
gdy mówimy o nagrobku rzeczywistym
nie o jakiejś fantasmagorii.
Czy widok cudzego grobu nas przeraża, 

czy może budzi płomienną radość
– że to nie ja.
Mówimy o szczęściu wiecznym, 

jak przedstawia je Pismo ale
nie spieszno nam tym wiecznym 

szczęściem się cieszyć
chociaż wierzymy Biblii.
Tylko Bóg chrześcijan i Jego aniołowie
prowadzą nas poprzez wiek do śmierci
I poprzez wieki do prawdziwego życia.

Psalmy

Spróbuj zasnąć zły człowieku, 
choć noc bezsenna nie ma litości

zbyt późno rozpoznaję swoją nikczemność
nie karz mnie Jahwe w swej zapalczywości
postanowiłem prostować moje ścieżki
ale zbyt wiele w człowieku słabości.
W Tobie Boże pokładam nadzieję
chociaż w nocnych przemyśleniach 

niewiele radości
spróbuj zasnąć zły człowieku
teraz widzisz swoje życie w nocnej 

i dziennej całości
w noc bezsenną czytam dawidowe psalmy
groźna to lektura z przeszłości
Jahwe patrzy na całe życie
w każdym dostrzega niedobór miłości...

Weronika

Byłaś, jesteś i pozostaniesz wzorem
czynnej miłości i prawdziwej 

współczującej kobiety
jesteś pamiątką w chrześcijańskim świecie

wiary i aktywnej nadziei
chociaż nie wiemy czy w ogóle istniałaś
(Biblia cię nie wymienia)
czcimy Cię jako osobę
która wytarła krew i pot
z twarzy Zbawiciela świata.

Maria Magdalena

Ty pierwsza zauważyłaś
 Zmartwychwstałego

Zobaczyłaś triumf Boga-człowieka
Dlaczego właśnie Ty
Czy nie było zasłużonych mężów
I świątobliwych dam
Powiedział ci tylko: „nie zatrzymuj mnie
Bo idę do Ojca”
Byłaś stacją przesiadkową i tłumaczką
Pamiętamy to co wspomina Pismo
Chociaż lat minęło dwa tysiące
Mario Magdaleno

Luter 1517

na drzwiach katedry umieścił tezy
było ich 95 – nie mało
z jego wiary i wiedzy tak wynikało
czyn łączył z modlitwą
w obliczu Świętej Trójcy
wiara prostaków i mędrców
to był jego materiał twórczy
Pan wysyłał mu swoje anioły.

Dziś gdy 500 lat mija
wyciszają się stare gniewy
choć forma życia się zmienia
te same odczuwamy
religijnego życia potrzeby
i głośno odzywa się ekumenizm.

Jan Łączewski 
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Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk

KAZIMIERZA „STOLORZA” KOWALCZYKA
ZAKŁAD PRZETWARZANIA I UTYLIZACJI SŁÓW  

I MYŚLI „STARA WIERSZOWNIA”
[Seria trzecia]  

Wszystkie wiersze tej serii dedykuję Wiesławowi Wyszyńskiemu – bo Go lubię.

Zatem poker, w - puli głowa,
Na stole będzie kropidło,
Gdyby ktoś chciał szachrować,
Druga strona coraz bliżej,
Dochodzi stamtąd wołanie,
Jak tu iść gdy bolą krzyże,
Proszę pomóż dobry Panie.

III.

Ten blues wyłącznie dla ciebie,
Na promykach jak na strunach,
Gra na wschodnim, chłodnym niebie,
Dzień w budyniowych odsłonach,
Więcej bierze niż dać może,
Ten łaskawy przeniewierca,
Myślisz sobie – wielki Boże,
On gra w rytmie mego serca,

Ten blues wyłącznie dla ciebie,
Jest w kakofonii ulicy,
Która po śmietnikach grzebie,
Która z nikim się nie liczy,
Bo żyje póki jest miasto,
Bo jest sumą wszystkich dźwięków,
I ma filozofię własną,
Zapisaną w niemym jęku,

Ten blues wyłącznie dla ciebie,
Zgarnia wieczór ręką mroku,
Bo jesteś w stałej potrzebie,
Dotrzymania życiu kroku,
I tak pragniesz noc jedyną,
Przespać twardo niczym suseł,
Niechaj troski we śnie zginą,
A dzień obudzi cię bluesem.

I.

Gdy czas zaklęty w zegarach,
Stanie wszystek z woli bożej,
Gdy mądrość spłonie w pożarach,
A krwią wypełni się morze,
Kiedy zastępy aniołów,
Będą zwracać zmarłym życie,
By osądzić nas pospołu,
W tym nowym nieziemskim bycie,
Polska wyróżniona będzie,
Bo rąbnie w nasz kraj Wielki Wóz,
Apel się rozlegnie wszędzie,
„Powstańcie, których gnębił ZUS”!

II.

Druga strona niedaleko,
Może tuż za horyzontem,
Albo gdzieś za siódmą rzeką,
Tam gdzie dwory kryte gontem,
Wziąć dwór taki we władanie,
I łóżko z grubą pierzyną,
Niech tak będzie, niech się stanie,
Tam nie wpuszczą mnie z dziewczyną,
A dwór niech obszerny będzie,
Jakieś dwadzieścia pokoi,
W ogrodzie czarne łabędzie,
I gołębnik niech tam stoi,
W gości przyjdą ci z zaświatów,
Pieszo albo w osiem koni, 
Pachnący bukietem kwiatów,
Jak i ci z widłami w dłoni,
Z pierwszymi hymny zaśpiewam,
Fałszując ciut – aby, aby,
A gdy pieśni uśpią drzewa, 
No to zagramy w warcaby,
Drugim śpiewanie obrzydło,
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IV.

Co mi zostało to marzenie,
Pójść samodzielnie za „potrzebą”,
Wiem, że to nie jest siódme niebo,
Lecz pozostało i jest w cenie.

Odchodzą, giną w głuchych mrokach,
Nuty w dźwiękowej aberracji,
Daje pół wieku satysfakcji,
Słuchanie hitów ojców rocka.

Niech tak zostanie dobry Panie,
Na wysłuchanie już nie liczę,
Stojąc chcę ujrzeć Twe oblicze.

A później co chcesz niech się stanie,
Mogą mi diabli pięty przypiec.
Byle przy dźwięku chłopskich skrzypiec.

V.

Te moje wiersze – psu na budę,
Zlęknione myśli i nic więcej,
I takie daję w wasze ręce,
A ich czytanie będzie cudem.

Naiwny jestem, w cuda wierzę,
Bo noszę w sercu drobne ziarnko,
Mierzone czułą bożą miarką,
I ma je każdy, nawet zwierzę.

Wiersze niemodne, jak z lamusa,
Przetarte mocno na rękawach,
Dbam aby w każdym była dusza.

Aby w nich była jakaś sprawa,
Gdy pisać dla was nie dam rady,
Wyrzucę wszystkie… do szuflady.

VI.

Grudniowe niebo tchnie spokojem,
Zwłaszcza gdy wiatry je odsłonią,
Oczekiwanie głaszcze dłonią,
Porozrzucane gwiezdne roje. 

W tej niezliczonej gwiazd gromadzie,
Jest ta jedyna, tylko twoja,
Która w noc późną po stu znojach,
Snu kołdrę srebrną cicho kładzie.

I sam układam ład moralny,
Z gwiezdnej harmonii, z planet ruchu,
By go zapisać w czystym duchu.

Przychodzi do nas ład sakralny.
Niczym wzruszenie w ciepłych wierszach,
Wiedziony gwiazdką, tą co „pierwsza”

VII.

Nie będę płakać ani też narzekać,
Skoro to pewne to już na nic żale,
Wyjdę na rynek poszukać człowieka,
Który zrozumie co to odejść w chwale.

Tam pozostała ciemna krecha lasu,
I wiatr co chmury nad lasem rozsunął,
Tam nie jest ważny żaden upływ czasu,
Gdy bose stopy depczą miękkie runo.

Tam chciałbym trafić raz jeszcze, na krótko,
Aby zmysłami odczuć pełnię lata,
Wzmocnioną ptasią drżącą w uszach nutką.

Każdy mieć winien swój kawałek świata,
W którym odczuwa co warte jest życie,
Gdy dzień zaczyna modlitwą o świcie.

VIII.

Prawdziwe złoto obroni się samo,
Nie potrzebuje straży ni dekretów,
Zaprasza serca wyważoną bramą,
I blaskiem ciepłym w którym brak sekretów.

Wmówić się nie da, że mosiądz to złoto,
Może naiwny takie złoto kupi,
Gorzej gdy kupił wiedziony ochotą,
A za pół roku nazwie siebie głupim.

Wściekły na siebie, na świat, na kupczyka,
W gorączce szuka zadośćuczynienia,
Wideł, postronka, młyńskiego kamienia.

Jego ochota blednie potem znika,
Nie ma już trzosu – jest ofiara losu,
I całe szczęście, że nie ma dziś stosów.
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IX.

Dzień się wykluwa z gęstwiny ciemności,
Której nikt nie chce w nocy rozplątywać,
Cisza wyciągnie ziarenka jasności,
W pierwszych poranka prześwitu porywach.

Nie przerwie ciszy mechanizm zegara,
Chodzi na palcach w ukradzionych butach,
Bo wie co znaczą nadzieja i wiara,
W sercach zastygłe niczym drżąca nuta.

Ta mała nutka zagłusza tykanie,
Którego, choć jest, przecież nikt nie słyszy,
Składając myśli na dnia powitanie.

By dzień przychodził zawsze w jasnej ciszy,
Bez zgrozy dymów i strzałów na świecie,
Do nas grzeszników ale ludzi przecież.

X.

Niepokój jeszcze wczoraj wszechwładnie 
panował,

Spać w nocy nie pozwalał, sen wieszał na
drzewach,

Których skutecznie strzeże złotooka sowa,
Wynajęta za bezcen by o śmierci śpiewać.

Niepokój nerwy targał niczym furiat włosy,
I za rogiem się czaił zbrojny w długie noże,
Nie zważał na mróz tęgi i że stoi bosy,
Ważne kto go odczuwa wszak on wiele może,

Wreszcie zrodził bezsilność, dzień po dniu
powoli,

Myśli począł krępować rezygnacji sznurem,
By je zewsząd otoczyć niewidzialnym murem.

Po co żywić nadzieję gdy wypadłem z roli,
Wpuściłem obojętność niechaj się rozgości,
Istnienia jej dowodzą strzykające kości.

XI.

Niewymierną zostaje miłość dwojga ludzi,
W jej drżeniu rąk i serca znaczących tęsknotę, 
W pieszczotach słów i myśli by namiętność

wzbudzić,

Za tak przeżyte chwile nie płaci się złotem.

Miska wczorajszej zupy to cała zapłata,
Za hołdy przywiązania tkwiące w ufnych

ślepiach,
Tak ciepłych i przyjaznych jak czar pełni lata,
Który małe smuteczki w wielką radość zlepia.

I tak się jakoś dzieje i tak się układa,
Że widmo klęsk i gniewu znika jak kamfora,
A młodzieniec wychodzi ze starego dziada.

Tak bez walki ulega złych humorów sforze,
Uśmiechowi ciepłemu słanemu w mą stronę,
I radości pisanej małym, psim ogonem.

XII.

Niech tak będzie na zawsze, po krańce istnienia,
Gdyby nawet zamokły w wilgotnej ciemności,
W niej przecież łatwiej schować okruchy

sumienia,
Niechaj anioł się cieszy a diabeł się złości.

Niechaj tak będzie, niechaj wschody 
jaśnieją nadzieją,

Nawet przez chmur zasłony granatowe, szare,
Niech deszcze nowym życiem nadzieję podleją,
By dzień mógł w niej zatrzymać pęczniejącą

wiarę.

Biorę z każdego ranka pół szklanki świeżości,
I szybko jednym duszkiem łykam tak jak wódkę,
Zły humor drążącą ręką zamykam na kłódkę.

Z ściśniętym gardłem bronię swojej tożsamości,
A może jest inaczej, może jestem w błędzie,
Przyjmę i to z pokorą mówiąc – niech tak będzie.

Kazimierz „Stolorz” Kowalczyk
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Janusz Mielczarek

PROZY MAŁE I JESZCZE MNIEJSZE
- Oczekując w przyportowym barze na ciebie 
i kawę.
- Przecież nic o mnie nie wiedziałeś.
- Ale czekałem.
- Jak można czekać na kogoś, kogo się nie zna?
- Doczekałem się. Jesteś, dotykam twoich 
rąk…
- Może to tylko dłonie twojej imaginacji? – 
dziewczyna wstała i gotowiła się do odejścia. 
- Odchodzisz? – zdziwił się. – Dlaczego to 
robisz?
- Żebyś znowu mógł czekać. – Przeszła kil-
ka kroków, zatrzymała się. Za oknem szura-
ło deszczem. Powiedziała: – Wtedy narasta 
w tobie czułość, a tylko taki potrafisz kochać.

Fotografia

Aparat fotograficzny jest poważny, bo 
w  czerni. Mała dziewczynka i  trochę 

starszy chłopak cieszą się przygodą, a  jesień 
toczy się wzgórzami w szklanej beczce czar-
noksiężnika.
- Jestem piękna! – woła ona i rozrzuca wokół 
daktyle uśmiechu.
- Jesteś… jesteś – mruczy kamera i  kopiu-
je klatkę za klatką. – A oczy masz takie, że 
ledwie mogę je pomieścić w tych pikselach. 
Ledwie…

Oni wciąż rozbawieni, w uśmiechach…
Przed powrotem mała dziewczynka pro-

si jeszcze o fotkę, taką serio, bez uśmiechu. Jej 
prośba zostaje spełniona w ułamku sekundy.

Jest czwarta nad ranem, a  trochę star-
szy chłopak wpatruje się w  fotografię małej 
dziewczynki, której nie wystarczyły portrety 
radosne.
 
Okulary

Czas z  jego twarzy pokaleczył szkła jej 
okularów. Zdjęła je, a  wtedy szeptem 

rozwinął się dywanik warg.

Różnica

Kanałem portowym przepłynął kuter, za-
wiało spalinami. Ludzie odwracali się 

ku słońcu. Przy nadbrzeżu kołysał się stary 
żaglowiec „Jonas”. Żagle miał spięte pokrow-
cami. Na morzu wiała szóstka.
- Dlaczego on  nie wrócił? – zapytała Juliana.
- Morze albo kobieta – odpowiedział.
- Dla ciebie to bez różnicy?
- Tak.

Na burcie „Jonasa” przysiadła mewa 
i  przestępując z  nogi na nogę, podrywała 
opadające skrzydło.

Ustka, VI 2013

Zasłuchania

Za oknem sosny zwisały z nocy jak maszty 
żaglowca, który płynąc do nieba, prze-

wrócił się do góry dnem. Świt, przypadły 
płasko do ziemi, rozpierał się już łokciami 
i jasną tasiemką wciskał między morze, kon-
tynent i niebo. Jej dłoń wyczuła mój bezsen. 
Odwróciła się ku mnie:
- Dlaczego nie śpisz?
- Wsłuchuję się…
- Co można usłyszeć w ciszy smaganej sztor-
mową falą? – przerwała, w półśnie.
 - Nieustającą skargę sosen – odpowiedzia-
łem cicho.

Szyja jej ręki porzuciła mój bezsen, 
wróciła do ciała i  jaśniała zasłuchana w mi-
sterium snu.

Na zwisających z nieba masztach sosen 
dzień stawiał żagle.

Ustka, VI 2013

Czułość

-Kiedy napisałeś to opowiadanie? – za-
pytała, zamykając kartkę, z której wy-

padło kilka liter.
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Nauka

Uczę się od ciebie tęsknoty, która jest 
sztuką uczuć nieuległych. Sztuką ułom-

ną w rzemiośle, a bardziej biegłą w zmysłach.
Rozwijam na wietrze wiotkie klisz ża-

gielki z  odbiciem palców, zaciekiem łzy 
i smakiem, co opuścił stoły uczty twojej. Od 
nowa uczę się tęsknoty. Bo ty jesteś mistrzy-
nią jej przestrzeni… 

Bezbrzeżnej.

Sen

Mówisz mi: - Zaśnij już…
Ale po co mi sen, skoro w zagrodach 

zimy skrzypią traw kruche pazurki? Po co 
mi on, gdy w  liści butwieniu jeszcze fiolety 
i maki? Więc po co?

Znowu mam tonąć w  jego mlecznej 
rzęsie, z jaszczurki okiem płowym i pająkiem 
na haku? Przecież mi gęba aksamitnieje od 
lampy i szepty czekoladowe posyła do pani-
ska stołu.

Odwyk się nie powiódł, miła, znowu 
nachlałem się atramentu zielonego jak ab-
synt.

Pieczęcie

Pisząc, rozmawiam w  samotności – po-
wiedziała do siebie kobieta. – Rozpra-

wiam, rządzę i  wydaję komendy! Wszystko 
bezgłośnie i nie ruszając się z miejsca. Bywa, 
że morduję tych, którzy nie chcieli mnie po-
kochać. Trudzę się potem, żeby coś z  nimi 
zrobić, upchnąć ich martwe maski za szafą, 
pośród szpargałów.

Jestem estetką, więc po wszystkim mu-
szę się odkazić i umyć ręce; w lustrze z prze-
ciwka widzę moją twarz opieczętowaną imio-
nami tamtych mężczyzn, jakbym była zwie-
rzęciem w rzeźni…

Dopiero wtedy podcina mnie strach, 
a głowę oplatają nitki łez utkane z pajęczyn 
pamięci.

Usychanie

Spotkali się przypadkowo i  zaprosił ją do 
kawiarni. Mieli sobie sporo do powiedze-

nia, ale dzisiaj ich słowa kusiła przewrotna 
beztroska ping-pongowych piłeczek: mijały 
ich i odbijały się w różne strony, trudne do 
pochwycenia.
- Wkrótce minie pół roku, odkąd jesteś 
z Konradem – powiedział.
- Z tobą byłam dwa lata. - Spojrzała na jego 
pochyloną, spokojną twarz.
- Wierzę, że nie były dla ciebie czasem stra-
conym?
- Wspólnie postanowiliśmy o  naszym roz-
staniu. – Powoli sięgnęła ku wiązance mar-
cowych żonkili i zapadła się na chwilę w ich 
pospolitym, przesłodzonym zapachu. – On 
często przynosi mi kwiaty… - zawiesiła głos 
– od ciebie miałam tylko słowa.
- Bo one nie usychają – powiedział.

Pożegnali się. Przedwieczór studził nie-
bo płatami wypalających się fioletów. Spoj-
rzała na kwiatki.
- Słowa nie usychają - wyszeptała ku ich bo-
jaźni poczętej zgrzytem noża na zielonych ło-
dygach. – Nie usychają – powtórzyła – i by-
wają takie, które słyszysz tylko od jednego 
człowieka. – Przyśpieszyła. Te kwiatki kupiła 
od babiny trzymającej je na ulicy w cynko-
wym wiadrze.
- Nie usychają – powtórzyła. Spojrzała na 
pęczek z  główką białych łupin i  rzuciła do 
najbliższego kosza. Wieczór zgarniał fiolety 
w mrok nocnej szuflady.

Koronki

Pukanie do drzwi powtórzyło się. Za pro-
giem stał mężczyzna ze śladami deszczu.

- O, jest pan – powitała go. – Rozpadało się. 
Proszę zdjąć płaszcz, zaraz powinna odezwać 
się muzyka.

Weszli do pokoju; ujął jej dłoń w  ta-
necznym oczekiwaniu. Był szczupły, średnie-
go wzrostu. Doszukiwała się w  nim podo-
bieństwa do Freda Astera.
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„Może on jednak przybył z  innego 
świata – pomyślała – skoro tutaj, w  moim 
domu czeka, żeby ze mną zatańczyć?”.

Dotykała jego ręki pewnie, jak powinni 
to robić tańczący, ale też z dystansem należ-
nym nieznajomym.
- Nikt tutaj jeszcze ze mną nie tańczył - po-
wiedziała po pierwszych taktach. – Przybył 
pan, żeby przypomnieć ten staroświecki 
angielski walc. Czy tak? – Mężczyzna mil-
czał. Przed nią przesuwały się jego ramiona 
i  twarz. – Trudno dzisiaj uwierzyć, że tak 
się kiedyś tańczyło, i to niekoniecznie w sa-
lonach: dwa drobne kroczki na palcach, 
w miejscu, a potem jeden długi, posuwisty, 
i dalej dwa… – Uniosła twarz i śmiejąc się, 
zawołała: – Boże, jestem na balu, a Nat King 
Cole śpiewa „Fascination”! – Poddawała się 
ruchom mężczyzny z lekkością figurki z we-
neckiej koronki.
- Proszę powiedzieć do mnie choć słowo – 
poprosiła. – Głos murzyńskiego geniusza jest 
ponadczasowy, ale bywa, że tańczący mają też 
słowa dla siebie. – Mężczyzna pochylił głowę 
ku jej wąskiej dłoni spoczywającej na ramie-
niu, pocałował i powiedział:
- Pani jest losem i czasem, tą strzelistą górą 
tajemnic, a ja przemykam  tylko przy niej… 
- zastanowił się chwilę - przemykam przy 
niej… między kroplami deszczu. – Jego sło-
wa dochodziły do niej jakby spoza tańca, 
muzyki i  tego pokoju. – Z panią milczy się 
i  rozmawia ciałem, krokiem zawieszonym 
w ćwierćtakcie, nie rozpoczętym jeszcze ru-
chem, wyczekiwanym gestem… – Wirowali: 
dwa małe kroczki na palcach, w miejscu, po-
tem… – A wtedy strunom głosowym pozo-
staje bezdźwięk zadziwienia.

Czarny śpiewak układał pieśń jak kaba-
listyczną talię kart, a kobieta chłonęła szyfry 
tanecznych gestów partnera.
- Wyczekałam się na pana, oj, wyczekałam - 
powiedziała i  zbliżyła, żeby lepiej odczuwać 
ruchy jego ramion, pochylenia, obroty i ko-
łysanie, co robili tak pewnie, jakby wcześniej 
ćwiczyli to od lat.

Kończył się staroświecki walc, wy-
brzmiewały dźwięki. Mężczyzna zatrzymał 
się, zrobił krok do tyłu, dotknął ramion 
z  weneckiej koronki i  skłonił się. Podniósł 
kołnierz marynarki i  wyszedł na balkon 
w  deszcz. Wkrótce – ciekawa jego losu – 
wyjrzała za nim: kropla za kroplą spłukiwały 
światła wieczoru.

Ponownie nastawiła „Fascination”. Roz-
sunęła krzesła, aby było przestrzenniej i wpa-
trywała się w podłogę, na której przeplatała 
z  mężczyzną dwa małe kroczki na palcach, 
w miejscu, a potem jeden długi, posuwisty…

Pisząca samotności
…ta kobieta przychodzi 

do moich atramentowych rąk…
(z S. Grochowiaka)

Boska jesteś pisząca samotności, gdy pla-
my ciskasz atramentowe w  papier obcy 

mi i niemy. Boska jesteś, gdy z nut – co tają 
w kałużę – fugę próbujesz grać kulawo, a ze 
słów sponiewieranych szarfę tkać.

Boska, aż i tylko…
Lecz by pojąć twą boskość do krztyny 

ostatniej, trzeba rzemieniem ciętym być oba-
tożonym aż do żył zadziwionych pierwszego 
krwawienia.

Wtedy – pisząca samotności – najświęt-
sza jesteś: moja i Boska.

2013 – 2014 r. 

Janusz Mielczarek



Wiktoria Mowczij, Święty Amfilohij Poczajowskij,
deska, lewkas, tempera, 40x12

Wiktoria Mowczij, Święty Hiob Poczajowskij,
deska, lewkas, tempera, 39x12
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Michał Wilk 

OLAF
[czwarta część cyklu Meander]

Dorożka przejeżdżała właśnie przez Plac, 
kiedy w  jednej z  bocznych uliczek, od-

chodzących na północno-zachodnią część mia-
sta, ujrzałem grupę podejrzanie wyglądających 
ludzi. Kazałem dorożkarzowi przystanąć na 
chwilę, bym mógł się im bliżej przyjrzeć.

Między wejściem jednego z budynków 
a  kibitką ustawiony był szpaler młodych 
mężczyzn, uzbrojonych w  pałki i  metalowe 
pręty. Stali niepewnie i z wyraźnym zniecier-
pliwieniem. Zrozumiałem, że gdyby ktokol-
wiek wyszedł przez drzwi po prawej stronie, 
wpadłby prosto pomiędzy bijących i nie by-
łoby dla niego żadnego odwrotu. Zatłukliby 
go na śmierć. Porachowaliby kości, przema-
wiając tym samym skutecznie do rozumu. To 
prawdopodobnie była obława.

Przypomniałem sobie, że taka scena nie 
jest jednak niczym nadzwyczajnym, a przy-
najmniej w większych miastach jak to, gdzie 
ruchy polityczne i  społeczne działały na 
większą skalę.

Na prowincji, czy w  znacznie oddalo-
nych od metropolii wsiach nikt o  tym nie 
słyszał. A  nawet jeżeli jakieś strzępy plotek 
docierały do tych zabiedzonych ludzi, wią-
żących ledwo koniec z końcem, to nie mó-
wiły nic ponad to, że ktoś kogoś pobił, bo 
nie zgadzał się z jego poglądami. Zresztą, kto 
by tam wierzył w jakieś zasłyszane opowieści 
z „wielkiego miasta”? Redakcje były skorum-
powane, a  gazety ocenzurowane. Na to też 
nikt nie zwracał większej uwagi. Mało kto 
się nad tym zastanawiał. Może to i dobrze? 
Czasem lepiej nie wiedzieć za dużo, a czasem 
nawet lepiej nic nie wiedzieć.

W  miastach trzebiono wichrzycieli 
i prostowano drogi ich myślenia, po prostu za 
to, że coś wiedzą i  jeszcze do tego, że o tym 
myślą. Poza miastami takich nie traktowano 
poważnie. Nikt ich nie traktował poważnie. 

Zarówno pozostali buntownicy, jak i ich prze-
ciwnicy nie traktowali ich nawet w najmniej-
szym stopniu poważnie. Machali rękami na 
jakiekolwiek wyczyny tego czy tamtego wol-
nomyśliciela. Idiota, myśleli. Poprzewracało 
mu się w głowie, mówili. Świat od filozofów 
pękał w szwach, a od wariatów wręcz kipiał. 
I oni w to wierzyli. Wierzyli w prostolinijność 
i prawdziwość własnych poglądów. 

My wiemy, mówili sobie, my wiemy, 
jak mamy postępować, jak żyć. My wiemy, 
powtarzali między sobą, jak należy się za-
chowywać, co to znaczy być. Nie wiedzieli 
tylko, że ich postawy nie są ich postawami. 
Nie odróżniali się pod tym względem wcale 
od tych z miasta. Zresztą, tutaj nie ma wyraź-
nego podziału, rozróżnienia na tych z miasta 
i na tych nie z miasta. Tu każdy odpowiada 
za siebie, bez względu na to czy rano widzi 
dym z kurnej chaty, czy z fabrycznego komi-
na. Można powiedzieć więcej, ci spod hutni-
czych pieców i spomiędzy dróg bardziej byli 
zamknięci w  cudzej ramie. Wierzyli jeszcze 
bardziej, że coś im się należy, że to co widzą, 
jest prawdą, a  to co inni im mówią, to oni 
sami sobie pomyśleli. Tylko ludzi jest więcej 
i  łatwiej złapać takich, którzy się zbiorą ra-
zem i mają coś do powiedzenia, a jak jeszcze 
mają coś do powiedzenia przeciwko tym, co 
nie mają nic do powiedzenia, to rodzi się kło-
pot. Jedna ze stron jest silniejsza, zatem dru-
ga musi ustąpić. Jeśli nie chce ustąpić, musi 
ulec przewadze tej pierwszej. Ścierają się, 
forsują własne zdania, nierzadko korzystając 
z krwistej karty przetargowej. Jeszcze nikt ni-
kogo skutecznie nie przekonał. Jeszcze nikt 
nikomu nie wytłumaczył, że żadna z grup nie 
jest wyżej czy niżej od innych.

Wśród zebranych przy Placu dostrze-
głem jakby znajomą sylwetkę. Czy to mógł 
być Olaf? Czy to on trzymał w prawej ręce 
kij, gotowy by uderzyć? Nie zastanawiałem 
się nad tym długo. Zapłaciłem za jazdę i wy-
szedłem z dorożki. Podszedłem bliżej. Po kil-
ku krokach byłem już pewien. To Olaf.

W tej samej chwili, kiedy miałem go już 
zawołać i podbiec, z budynku wyszło dwóch 
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dobrze zbudowanych mężczyzn, trzymają-
cych między sobą zwiędniętego młodzieńca. 
Twarz miał zakrwawioną i ledwo trzymał się 
na nogach. Ustawieni w szpaler chłopcy mie-
li zmieszane miny. Widać było, że rozczaro-
wali się, jednak wielu odetchnęło z ulgą. Nie 
musieli przykładać ręki do rozlewu krwi.
– Olaf!? – zawołałem, kiedy byłem już o parę 
kroków od przyjaciela. – To ty?

Ten drgnął gwałtownie, odwrócił się 
i odparł:
– A kto pyta? – po chwili dodał: – A, to ty... 
Kto by pomyślał!
– I ty to mówisz? Sam jestem zaskoczony wi-
dząc się tutaj w takiej... sytuacji.
– Nie mówmy o tym teraz – przerwał.

W  tym samym momencie kibitka za-
pełniła się ludźmi i słychać było głośne ude-
rzenie drzwiczek. Odjechała czym prędzej. 
Ci, którzy nie zmieścili się w środku, rozeszli 
się po Placu. Na miejscu zostaliśmy tylko ja 
i Olaf.
– Jeśli masz chwilę – zaczął. – To zapraszam 
cię do siebie. Mieszkam tu nieopodal... – 
Skinąłem głową bez wahania i poszedłem za 
przyjacielem.

Nie znałem historii Olafa zbyt dobrze. 
Sam o sobie niewiele mówił, inni nie chcieli 
albo też nie potrafili za dużo o nim powie-
dzieć. Żył w tajemnicy przed ludźmi, ale tak 
naprawdę to żył również w tajemnicy przed 
samym sobą. To było nawet widać, nie trze-
ba mieć specjalnych umiejętności, zwłaszcza, 
jak ktoś często zamyka się w  czterech ścia-
nach, albo znika na dobre i nie daje żadnych 
oznak życia. Olaf próbował pewnie ukryć to, 
kim jest naprawdę lub kim chciałby być.

Pamiętam, że jeszcze podczas studiów 
jego przyszłość rysowała się jak najlepiej. 
Miał wiele możliwości, spore ambicje, mnó-
stwo pomysłów i  jasne plany. Nie brako-
wało osób, które mu zazdrościły, z  różnych 
względów. Radził sobie ze wszystkim bardzo 
dobrze, a to najważniejsze. Na drugim roku 
poznał ładną dziewczynę. Nigdy jej nie wi-
działem, nawet zdjęcia, ale z  opisów Olafa 
wywnioskowałem, że jej uroda przyćmiewa 

piękno wszystkiego innego. Już wtedy uświa-
domiłem sobie, że człowiek o słabej psychice 
może ulec własnym wyobrażeniom i paść ich 
ofiarą. Olaf nie miał silnego ducha, był pod 
tym względem wątły, tak samo zresztą, jeśli 
chodzi o ciało. Wysmuklona sylwetka ukry-
wała płochliwą duszyczkę.

Pod względem wiary w  ideały, pod 
względem bezkrytycznego podejścia do pew-
nych zasad, byliśmy podobni do siebie. Dlate-
go też trzymaliśmy się razem i znajdowaliśmy 
wiele wspólnych tematów. Tylko, że ja spala-
łem się idealistycznie nieco inaczej niż Olaf. 
Jego ten idealizm trawił, truł, wypalał. Ja czer-
pałem z niego energię. I to nas różniło.

Miesiące upływały, ale bez rezultatu. 
Nieznana mi dziewczyna nadal była mi nie-
znaną. Sprawa nie była prosta, jak się okaza-
ło. A  ślepota młodego człowieka, zwłaszcza 
zakochanego, nie miała granic. Prędzej czy 
później musiało to zaowocować kwaśnym 
owocem rozczarowania.

Po pewnym czasie Olaf wyglądał jak 
własny cień. Co tam cień, wyglądał jak cień 
swojego cienia! Wtedy jeszcze miałem z  nim 
kontakt, widywaliśmy się co jakiś czas. Potem 
wszystko się urwało. Dziewczyna ponoć nie 
chciała wchodzić z nim w bliższą relację, prze-
padła bez wieści, a Olaf nie wiedział co robić. 
Początkowo przyjął to z  obojętnością. Może 
nawet coś wcześniej przeczuwał, więc tym ła-
twiej było mu przełknąć gorycz porażki.

Potem jednak wydawało mu się, że wie, 
co powinien zrobić i szukał sposobności, by 
się powiesić. Szybko mu przeszło. Jak zwykle 
skończyło się na planach. Wyjechał gdzieś 
i od tamtej pory w jego życiorysie jest zupeł-
nie biała plama. A przynajmniej biała przede 
mną, bo już nie słyszałem o Olafie ani słowa, 
aż do dnia dzisiejszego.

Mieszkanie urządzone było skromnie, 
lecz bez niepotrzebnego ascetyzmu. Z kory-
tarza wchodziło się od razu do pokoju, w któ-
rym Olaf spał i – jak mi tłumaczył – praco-
wał po nocach. W środku było wszystko co 
niezbędne, a  więc łóżko, które stało niepo-
słane po lewej stronie od wejścia, obok, pod 
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oknem, niewielki stolik zawalony papierami, 
krzesło z przewieszonymi przezeń ubraniami, 
zastępujące, jak widać, szafę oraz po prawej 
stronie niski regał z książkami, gazetami i in-
nymi przedmiotami. Do pokoju przylegała 
łazienka, której wejście przysłaniał kawał po-
żółkłego już płótna. Olaf wskazał ręką po-
mieszczenie, bym od razu wiedział, gdzie iść 
w razie potrzeby.
– Wygląda prymitywnie, ale spełnia moje 
oczekiwania – dorzucił, po czym przerzucił 
ubrania z krzesła na łóżko, a sam zajął obok 
nich miejsce. – Siadaj i  czuj się jak u  sie-
bie, gdziekolwiek to jest. – Wskazał krzesło 
i oparł się o ścianę.

Kiedy już usiadłem, spostrzegłem sze-
rokie i  umięśnione ramiona Olafa. Czarna 
koszula wyraźnie kontrastowała z białą ścia-
ną, toteż bez trudu to zauważyłem. Zapamię-
tałem go raczej jako chuderlawego chłopca, 
który jedyne co potrafił, to szybko biegać, 
dlatego jego muskulatura nico mnie zasko-
czyła. Ale twarz i włosy wciąż miał te same, 
dzięki czemu mogłem poznać go na Placu. 
Czarna czupryna wieńczyła czaszkę dobrze 
obciągniętą skórą, na której trudno dostrzec 
było jakiekolwiek bruzdy czy zmarszczki. 
Przyznać trzeba, że gdyby inaczej ulokował 
swoje zdolności, to miałby powodzenie u ko-
biet. Choć, kto wie?
– Zapalisz? – spytał Olaf, dostrzegając moje 
zamyślenie. Wyjął z kieszeni małą paczkę pa-
pierosów i podsunął mi pod nos.
– Nie, dzięki.
– Ale nie będzie ci przeszkadzało, jak ja za-
palę?
– Nie krępuj się – odparłem i milcząc, obser-
wowałem, jak Olaf wyciąga zapałki, wkłada 
do ust papierosa i  odpala go z niebywałym 
pietyzmem. Fascynujące, z jaką dokładnością 
i  wewnętrzną radością ludzie biorą udział 
w  samozniszczeniu. Olaf zaciągnął się i od-
chylając delikatnie głowę do tyłu, wypuścił 
dym nosem.
– Co za ciekawe spotkanie – rzekł po chwili. 
– Nigdy bym się ciebie tutaj nie spodziewał... 
– zawiesił głos, znów się zaciągnął i  mówił 

dalej: – Choć, z drugiej strony, ja już niczego 
się nie spodziewam.
– Tym bardziej starych znajomych – doda-
łem, chcąc nieśmiało zażartować, jednak mi-
nąłem się z celem. Twarz Olafa zastygła.
– Widząc, jak wielu z nich umiera, nierzadko 
niezasłużenie – mówił. – Człowiek przesta-
je już myśleć, że spotka jeszcze kogokolwiek 
z  kim łączyła go jakaś zażyłość. Jak przyja-
ciele i  bliscy znikają po sobie kolejno, nie 
zostawiając żadnego śladu czy pojedynczego 
słowa, nie ma innego wyjścia, jak zapomnieć, 
że się ich kiedykolwiek miało...

Zapadła cisza. Przykro mi było, że 
sprowokowałem tę rozmowę. Przez moment 
pożałowałem nawet, że przyszedłem do tego 
mieszkania. Tym bardziej, że przypomniałem 
sobie i uświadomiłem, że słowa Olafa są jak 
najbardziej prawdziwe. Sam byłem gotów po-
wiedzieć to samo. Naprawdę nie pozostawało 
już nic innego, jak zapomnieć.

Odrywając spojrzenie od Olafa, odwró-
ciłem głowę w  kierunku okna. Przyjrzałem 
się różnym świstkom, karteluszkom, szki-
com i planom, a przy tym wielu zaczernio-
nym stronicom, gdzie widniały szeregi liczb 
i niezrozumiałych dla mnie komentarzy. Już 
miałem zapytać co to takiego i czym tak na-
prawdę zajmuje się Olaf, gdy ten przerwał 
ciszę, mówiąc:
– Jak już zauważyłeś na Placu, zajmuję się li-
kwidacją opozycjonistów i anarchistów. Spo-
dziewałbyś się tego po takim niegdysiejszym 
chudzielcu, jakim byłem?

Odwróciłem głowę z  powrotem. 
Uśmiechnąłem się delikatnie. Widziałem, że 
Olaf także się uśmiechnął.
– Jednak życie nie wybiera – mówił dalej. 
– A  świat nie pozwala, by człowiek biernie 
przyglądał się temu, co inni wyrabiają w imię 
urojonych ideologii.
– To znaczy, że jesteś takim samym rewolu-
cjonistą, jak ci, którzy rządzą tym obwodem?
– Rewolucjonistą? Jeszcze nikt mnie tak nie 
nazwał, ale kto wie, czy to określenie nie 
pasuje do mnie i do setek takich jak ja, kto 
wie. Tylko że ani tym miastem, ani tym ob-
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wodem, jak to pięknie określiłeś, nie rządzą 
rewolucjoniści. Władzę objęli ludzie wybrani 
przez większość społeczeństwa, ale jak zwykle 
komuś się to nie podoba i musi wtrącać się ze 
swoją chorą sprawiedliwością, jak oni to na-
zywają. – Olaf nerwowo dopalił papierosa do 
końca, zgasił niedopałek w puszce po fasoli, 
stojącej na parapecie, po czym wstał z  łóżka 
i zapytał: – A może się czegoś napijesz? Chyba 
wszystkiego jeszcze nie wypiłem od wczoraj...
– Chętnie – odparłem. Od tytoniowego 
dymu zaschło mi w gardle, liczyłem że alko-
hol pozwoli je odpowiednio zwilżyć.

Olaf przeszedł do sąsiedniego pokoju, 
które wcześniej określił mianem łazienki, 
a  które pewnie pełniło też funkcję kuchni. 
Ja w  tym czasie zastanawiałem się o  czym 
tak naprawdę chcę rozmawiać z Olafem i co 
sobie myślałem, zaczepiając go na Placu. Po 
co mi to było? Teraz, kiedy okazało się, że to 
antyanarchista, nie wiem w jaki sposób mam 
się do niego zwracać. Co prawda nie była mi 
obojętna sprawa tego, kto i  gdzie sprawuje 
urząd, ani też jakich niegodziwości się do-
puszcza, a tym bardziej nie było mi obojętne, 
jakie pomysły mają niespełna rozumu ludzie 
po obu stronach, ale nie chciałem na ten te-
mat rozmawiać. A może Olaf tylko tak mówi, 
a naprawdę jest opozycjonistą i razem z inny-
mi dąży do obalenia rządu? Trudno było mi 
uwierzyć w  jakiekolwiek rozwiązanie. Fak-
tem jednak było, że leżące przede mną zapi-
ski to nie arytmetyka, a scena w uliczce przy 
Placu to nie grupowe zaproszenie opornego 
przyjaciela na potańcówkę. Dlatego musia-
łem uważać i ważyć słowa.

Korzystając z  nieobecności przyjaciela, 
spojrzałem dokładniej na biurko. Nie mogłem 
ulec tej pokusie. Leżało tam wiele pożółkłych 
papierów, jakieś zwitki, notatki, wykresy, 
mapki, indeksy. Na pierwszy rzut oka napraw-
dę wiele niezrozumiałych materiałów. Do tego 
resztki jedzenia i  duża lupa, pełniąca rów-
nież rolę przycisku do papieru. Jednak moją 
szczególną uwagę zwróciła niewielka książka, 
pewnie biuletyn lub podręcznik, gdzie pod-
kreślono nawet pewien fragment: „uzyskanie 

pełnej kontroli nad wolą, zdolnością postrze-
gania i rozumowania przeciwnika oraz pozba-
wienie go możliwości zarówno działania, jak 
i reagowania...”1 – to brzmiało jak modelowy 
podręcznik tortur. Nieco się przeraziłem. Nie 
miałem zamiaru czytać dalej. Tym bardziej, że 
hałas przeszukiwanych szuflad ucichł i  Olaf 
wrócił z niepełną półlitrówką. W drugiej ręce 
trzymał dwie mokre szklanki. Podał mi jedną 
i nalewając do pełna, spytał o to, czego oba-
wiałem się najbardziej:
– A ty? Po której jesteś stronie, hm?
– Ja? – udałem zaskoczenie, chcąc opanować 
drżący głos. – Przyznam, że po żadnej. Ani 
jedna, ani druga strona mnie nie interesuje.
– Heh! – Olaf żachnął się. – Bardzo dyploma-
tyczna odpowiedź, ale dobrze wiesz, że taka 
odpowiedź nic nie znaczy. To frazes, którym 
usta wypełnić może sobie motłoch, ludzie, 
którym obojętne jest co się dzieje wokół, ale 
którym za to nie jest obojętne, co sąsiad je na 
śniadanie i czy aby nie żyje mu się za dobrze. 
Ani jedna, ani druga, też coś!
– Jednak sam równie dobrze wiesz – stara-
łem się naśladować jego oburzenie i ironicz-
ny ton. – Że zarówno po jednej, jak i drugiej 
stronie są ludzie pozbawieni rozumu i skru-
pułów. Dlatego nie można stać z całą pewno-
ścią tam czy tutaj.
– Masz rację – Olaf zmieszał się trochę. Wy-
pił nalany alkohol do końca, a ja dopiero te-
raz uświadomiłem sobie, że nie zamoczyłem 
jeszcze ust. Trunek nie był zbyt mocny, ale 
smak miał ostry i po chwili rozgrzewał.

Poczułem momentalnie ulgę, chciałem 
uciąć tę rozmowę jak najprędzej i przestawić 
ją na inny tor. Powiedziałem Olafowi, że choć 
rozmowa o polityce nie jest zupełnie pozba-
wiona sensu, a  nawet jest wskazana wśród 
ludzi, którzy mają większą świadomość wielu 
spraw, to nie powinno się traktować jej jako 
kości niezgody pomiędzy przyjaciółmi. Po-
skutkowało, bowiem uznaliśmy obaj, że nie 

1 Harlan K. Ullman, James P. Wade, Shock and Awe: 
Achieving Rapid Dominance, Washington 1996, s. 
XXVIII.
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warto sprzeczać się o  słuszność jednej, czy 
drugiej strony.
– Sam znam paru wśród swoich przełożonych, 
którym należałoby skręcić kark, ale niestety 
zaciekłość opozycjonistów oraz brak wsparcia 
innych zmusza mnie, by siedzieć cicho. Na 
razie, bo nie mam zamiaru w nieskończoność 
przyglądać się biernie, jak do władzy docho-
dzą idioci, którzy wcześniej byli w  opozycji, 
tylko zmienili sobie kolor metki w majtkach. 
Ale tym kameleonom przyklaskują inni, ma-
jący spory posłuch, dlatego jeden sprzeciw 
nic nie zdziała. Gdyby nie ostrożność, dawno 
bym skończył tak jak tamten chłopak, którego 
przed chwilą wyprowadzaliśmy.

Skinąłem. Szybko opróżniłem szklankę 
i  poczułem wewnętrzny spokój. Olaf nalał 
sobie drugą, wypił i  z  powrotem opadł na 
łóżko. Zapalił kolejnego papierosa.
– Tylko że – zaczął nostalgicznie, z wyraźnym 
żalem w głosie. – Czasem mam ochotę uciec 
od tej roboty. Jeździmy do mieszkań ludzi, 
nierzadko w  środku nocy, katujemy ich na 
miejscu, albo tylko obijamy dla przykładu, 
zwłaszcza, jak w środku są dzieci czy kobiety. 
Potem zawozimy ich do siebie, by tam prze-
słuchać i  wpakować za kratki. Czasem wy-
starczy kogoś postraszyć, zamknąć na dzień, 
dwa. Ale niektórym trzeba bardziej przemó-
wić do rozumu.
– Nie mów, że męczą cię wyrzuty sumienia 
– rzekłem trochę z przekąsem, ale w znacz-
nej mierze również z  troską. Dziwiłem się, 
że człowiek, który nie ma wątpliwości przed 
wzięciem kija do ręki, nagle ma dość bicia.
– Nie, to nie to. Po prostu nudzi mnie to. 
Nie robię w zasadzie nic innego. Po nocach 
studiuję jedynie jakieś notatki, zapisy głu-
pich przesłuchań, a dla rozrywki, czy też ra-
czej z poczucia misji, jak można to nazwać, 
staram się również śledzić ruchy tych sprze-
dawczyków, których sam chcę obalić.

W tej samej właśnie chwili zdałem sobie 
sprawę, że Olaf łączy w sobie postawę anarchi-
sty i antyanarchisty w jednym. Z jednej strony 
chce pozbyć się wielu niewygodnych ludzi ze 
sfery rządzącej, a z drugiej nie chce dopuścić, 

by objęli ją w zupełności opozycjoniści. Zro-
zumiałem, że Olaf nie jest fanatykiem, ani 
zaślepionym ideologią bluźniercą, po prostu 
realnie patrzy na mechanizm władzy i niczym 
zręczny zegarmistrz, stara się kontrolować, by 
całość działała bez zarzutów, tak, by każdy 
z trybów szedł swoim torem i nie przeszkadzał 
innemu. Poczułem szczery podziw dla jego 
pracy. Jednak w pojedynkę nie ma za wielkich 
możliwości. Widocznie spostrzegł moje zmie-
szanie, bo powiedział:
– Ale sam nie za wiele mogę. Trudno działać 
w  pojedynkę, choć powoli przekonuję in-
nych do swojej racji... – Zamilkł na chwilę. – 
A może ty byś chciał dołączyć, co? Chciałbyś 
ze mną współpracować?
– Z  przyjemnością – odparłem. – Ale nie 
w  takim charakterze. Nie jako człowiek do 
śledzenia i bicia...
– No tak – przerwał złośliwie. – Strach cię 
obleciał. Pewnie nie potrafisz nawet zacisnąć 
pięści.
– Nie, to nie tak. Zresztą, mogę ci rozkwasić 
ten tępy uśmieszek, jeżeli chcesz się przeko-
nać, że potrafię przyłożyć – powiedziałem 
brutalnie i demonstracyjnie. Olaf zrozumiał, 
że to nie była groźba, ale pokaz. Zrozumiał, 
by sobie nie żartować, nie w taki sposób.
– Więc co? Moralność? – spytał.
– Być może, choć bardziej fakt, że nie lubię 
dla kogoś pracować. Wolę sam, na własną 
rękę. Wtedy mam wolność, albo przynaj-
mniej poczucie wolności.
– Teraz rozumiem. Masz rację, tutaj trzeba 
słuchać rozkazów, często idiotycznych, ale 
trzeba, inaczej można skończyć jeszcze go-
rzej. A ty, jak rozumiem, indywidualista peł-
ną gębą. Utopista i idealista. Pewnie do tego 
wychuchany i dopieszczony... – Olaf nie do-
kończył. Widział, że to nie robi na mnie wra-
żenia. Popisywał się, a  może tak naprawdę 
zazdrościł. W każdym razie sposępniał nagle, 
jakby przypomniał sobie o czymś naprawdę 
ważnym.
– Może i masz rację, może nie warto... Jak 
już ci wspomniałem, nudzi mnie ta praca, ale 
jest inna sprawa. Znacznie gorsza. Czasem 
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trzeba po prostu zlikwidować jakąś kobietę, 
która jest niewygodna. A to z różnych wzglę-
dów nie jest przyjemne.
– Rozumiem.
– A tam, rozumiesz! Nic nie rozumiesz. Co 
innego zbić kobietę, tak po prostu, przy-
wołać do porządku. Co innego postępować 
tak, jakby jednym ruchem mogła unicestwić 
połowę świata. To zupełnie coś innego, nie 
możesz tego zrozumieć...

Patrzyłem na Olafa bez słowa komen-
tarza.
– Teraz właśnie pracujemy nad taką jedną 
– kontynuował, wydmuchując co jakiś czas 
dym. – Nie uwierzysz, ale ta kurwa rozpraco-
wała już jedną trzecią naszej siatki i jeśli tak 
dalej pójdzie, to mój rewir wymknie się spod 
kontroli – mówił z pełną powagą i zawiścią. 
Jednak wyczuwałem w jego głosie nutę stra-
chu. – Jeśli sam jej nie załatwię, to ona zała-
twi mnie, a z tego co wiem, to zimnokrwista 
suka, o  cechach bardziej męskich niż nieje-
den łysogłowy siepacz. Co ciekawe, z  tego 
co mi wiadomo, to nawet powabna z  niej 
młódka. Nie wiem jak to możliwe. Niewy-
soka, o pszenicznych włosach, z  jasną skórą 
i wąskimi ustami. Ma szafirowe oczy, ponoć 
bardzo piękne. Myślę, że nie sposób byłoby 
taką piękność przeoczyć.
– Macie na nią namiar? – spytałem, nie chcąc 
sprawiać wrażenia, że mnie to nie interesuje. 
Przyznam, że zaciekawiłem się, byłem bo-
wiem zaskoczony, że także takie istoty, jak 
kobiety biorą udział w tej brudnej grze. Poza 
tym, podobnie jak Olafowi, również i mnie 
było przykro z tego powodu. No i opis po-
szukiwanej świetnie pasował do opisu Klary, 
co obudziło moje wspomnienia.
– Wiemy kim jest, ale nie mamy pojęcia 
gdzie przebywa. Jest przebiegła, choć sądzę, 
że nasi informatorzy są bardziej tępi, niż by-
śmy się tego spodziewali. Pewnie ulegają jej 
urokowi, jak to w takich sytuacjach bywa...
– A jak się nazywa? – coraz bardziej chciałem 
upewnić się kim jest ta kobieta. Przez chwilę 
pomyślałem nawet, że poznana przedwczo-
raj dziewczyna może okazać się wyrachowa-

ną agentką, która nie przebiera w środkach, 
chcąc unieszkodliwić wroga. Przełknąłem 
ślinę i po cichu liczyłem, że moje przypusz-
czenia okażą się nieprawdziwe.
– Czekaj, gdzieś to miałem zanotowane – 
powiedział Olaf i  poderwał się gwałtownie. 
Odsunąłem się od stołu, by zrobić mu miej-
sce. Wertował jakieś kartki, niektóre z  nich 
zrzucał na podłogę. – Miała dość trudne jak 
dla mnie nazwisko. Wiem, że takie rzeczy po-
winno się pamiętać – próbował się tłumaczyć. 
–  Tym bardziej, będąc tym, kim ja jestem. 
Ale siedzę nad tym dopiero od dwóch dni, 
a miałem sporo innych spraw... O, jest! – Olaf 
wyjął jakiś zabrudzony skrawek papieru, na 
którym było coś nabazgrane ołówkiem.

Z  początku nie potrafiłem odczytać 
tych zygzaków i zawijasów, dopiero po chwili 
dotarło do mnie, że były tam napisane dwa 
wyrazy: Klara Soufdont. Zastygłem w  bez-
ruchu. Nie mogłem zaczerpnąć powietrza. 
Czułem, jakbym stracił grunt pod nogami. 
Olaf wymówił jej nazwisko trzykrotnie, sta-
rając się je zapamiętać, po czym usiadł na 
łóżku i  po raz kolejny zapalił papierosa, co 
musiało być chyba jego zwyczajem.

Klara, ta uwodzicielsko wyglądająca 
istota miałaby być aż tak groźna? Ten anioł 
miałby się okazać demonem w czystej posta-
ci? Nie mogłem w to uwierzyć, choć bardziej 
zaczynałem wątpić w to, by była tą, za którą 
się podała. Więcej, zaczynałem powątpiewać, 
by była w ogóle. Lecz jeśli Olaf o niej powie-
dział, to znaczy, że jest człowiekiem, osobą 
z krwi i kości, a nie tylko moim wyimagino-
wanym obrazem. Nie, to nie może być praw-
da. Lecz co nią jest?

A  może Konrad miał rację? Klara nie 
istnieje. Nie istnieje tak, jak ją sobie wyobra-
żałem i jak chciałem, by istniała. To oznacza-
łoby, że moja nadzieja związana z ponownym 
spotkaniem jest pozbawiona jakiegokolwiek 
sensu. Nie ma najmniejszej racji istnienia. 
Czyżbym aż tak był naiwny? Czyżbym do 
tego stopnia padł ofiarą bezrozumnej i mimo-
wolnej siły, która obezwładnia serce  człowieka 
i nie pozwala dojść myśli do głosu?



PROZA

50 galeria 30

A Ojciec? Czy jego kontakty i interesy 
z ojcem Klary są powiązane z działaniem jej 
samej? Czy mój Ojciec jest opozycjonistą? 
Zbyt wiele wątpliwości, zbyt wiele pytań, 
tym bardziej takich, na które wolałbym nie 
odpowiadać. Poczułem smak żółci w ustach.
– Słyszałeś może o  takiej gdzieś? – spytał 
Olaf.
– Nie – skłamałem. Mimo drobnego zawa-
hania, zmusiłem się, by nie zdradzić swoje-
go zmieszania. Olaf nie zwracał na to uwa-
gi. Wypuszczał dym ceremonialnie i patrzył 
w sufit. – Skąd bym miał o niej coś wiedzieć. 
Skoro to agentka...
– To dobrze – powiedział w końcu. – Mogli-
by cię jeszcze posądzić, że spiskujesz z opozy-
cjonistami. A tobie to niepotrzebne, prawda? 
– Spojrzał na mnie podejrzliwie. Poczułem 
pot na czole. Uświadomiłem sobie, że tak 
właśnie czują się przesłuchiwani w ciemnych 
i wilgotnych celach, gdzie za brak jakiejkol-
wiek informacji uderza się w miejsca najbar-
dziej wrażliwe.
– Nie tym się zajmuję – odparłem, zachowu-
jąc jeszcze resztę pewności siebie.
– A  właśnie! To czym się zajmujesz? Patrz, 
zapomniałem cię spytać, a  tak dawnośmy 
się nie wiedzieli... – Olaf niemal wykrzyk-
nął radośnie, zasłaniając tym samym oznaki 
świadczące o tym, że wcale go nie przekona-
łem. Pewnie mi nie uwierzył. Nie jest taki 
głupi. Zauważył, że coś ukrywam, że boję 
się, ale nic z tym nie zrobił. Nie zareagował. 
Dał przyzwolenie i umiejętnie skierował roz-
mowę na inny tor. A może to tylko pozory? 
Może czeka na większy błąd?
– Aktualnie piszę, to znaczy pracuję nad 
książką...
– Nad książką? – Zaciągnął się dość dobrze. 
Może i to zrobiło na nim wrażenie, lecz bar-
dziej sprawiał wrażenie człowieka, który sta-
ra się odgadnąć dalszy ciąg wydarzeń. – Coś 
ciekawego?
– Jeszcze nie wiem – odpowiedziałem, ale od 
razu pożałowałem tych słów. Domyśliłem 
się, że Olaf chciałby wiedzieć o czym piszę, 
bo jeżeli choć przez chwilę podejrzewał mnie 

o sabotaż, to równie dobrze mógłbym pisać 
pisemka propagandowe lub podziemne biu-
letyny, a to byłby dla niego jednoznaczny sy-
gnał, by mieć mnie na oku. Brak określonego 
tematu, którego jeszcze nie zdążyłem wymy-
ślić, zapędził nie w kozi róg. – Właściwie to 
po to tutaj przyjechałem.
– Tak?
– Mam spotkać się z Wydawcą, porozmawiać 
o szczegółach...
– Z Wydawcą? – spytał z cieniem podejrzli-
wości.
– No tak, a z kim? – zadrwiłem, chcąc tym 
samym dodać sobie nieco pewności siebie.
– Czy to niejaki Robert Nickt?
– A czy to jakieś przesłuchanie? – rzuciłem. 
Całe szczęście nie poznałem tego nazwiska, 
mój wydawca przedstawił się inaczej. Patrzy-
łem na Olafa z kamienną twarzą. Widocznie 
spostrzegł mój spokój, bo po chwili odpuścił. 
Ponadto uwaga o przesłuchaniu musiała go 
otrzeźwić.
– Wybacz ten ton, to już nawyk. Po prostu 
chcę wiedzieć, co tam u mojego starego zna-
jomego. Dawnośmy się nie widzieli, a  tyle 
się pozmieniało. Kto by pomyślał, ty pisarz, 
ja agent. Kto wie, kim będziemy za pięć czy 
dziesięć lat, jak już nie będzie z kim walczyć...
– O to bądź spokojny, zawsze jest z kim wal-
czyć.
– Dziś opozycjoniści, jutro rząd, a pojutrze? 
Pisarze? – zadrwił, lecz nie zareagowałem na 
to. Pomyślałem, że trzeba uciąć tę rozmowę 
jak najprędzej i wyjść. Nic sobie nie możemy 
powiedzieć, a  przede wszystkim nic, dzięki 
czemu moglibyśmy pchnąć swój los do przo-
du. Fortuna i tak jest wystarczająco łaskawa, 
że w  garbowaniu naszej skóry obchodzi się 
bez ludzkiej pomocy.
– Kto wie, być może kiedyś i  pisarze będą 
obrywać od takich jak ty?
– Powiem ci szczerze, że intelektualiści, bez 
względu na zawód, są i będą prześladowani. 
Nie bądź naiwny. Już teraz wielu takich jak 
ty gryzie ziemię. Wielu gnije w więzieniach, 
a jeszcze więcej ukrywa się skutecznie. Ale do 
czasu...
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– To brzmi jak groźba.
– I niech nią zostanie, jeżeli chcesz, ale wo-
lałbym, byś potraktował to jako ostrzeżenie, 
jako radę przyjaciela. Bowiem pisarze nie 
będą mieć dobrze, chyba że będą pisać bzde-
ty o miernych kochasiach, takich ludzie będą 
uwielbiać...
– Tak... – zamyśliłem się. Znów przypo-
mniałem sobie Bibliotekę, Klarę i  rozmowę 
o  książkach. Skąd te ciągłe reminiscencje? 
Czyżby tak krótkie, tak impulsywne dozna-
nie mogło odbić się w  mojej pamięci tak 
skutecznie? Czy ludzki umysł ma właściwo-
ści utrwalania wydarzeń i wspomnień, co do 
których nie mamy pewności? Przecież wcale 
nie tego oczekiwałem. Nie tego pragnąłem, 
a tak się składa, że to jest teraz moją główną 
myślą.
– O romantykach od siedmiu boleści – Olaf 
skomentował kąśliwie. Domyślałem się co 
ma na myśli. Obwiniałem się przez moment, 
że może zupełnie bezwiednie przywołałem 

w jego umyśle jakieś przykre wspomnienie.
– Na mnie już pora, jeszcze bym się spóźnił – 
powiedziałem prędko.
– No pewnie, punktualność przede wszyst-
kim! – zawołał Olaf i wstał z łóżka. W tym 
samym czasie i  ja podniosłem się z  krzesła. 
Skutecznie i gwałtownie przerwałem tę roz-
mowę. Byłem z siebie zadowolony.
– Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotka-
my – powiedział Olaf na pożegnanie.
– Ja również – skłamałem. Wolałem już go 
nie spotykać, bo kto wie, być może wbiłby 
mi nóż w plecy, albo skręcił kark w pierwszej 
lepszej bramie? Lepiej trzymać się od niego 
z  daleka, nawet jeżeli to był mój najlepszy 
przyjaciel. Wyszedłem więc bez większego 
żalu, ale za to zmieszany i  zupełnie pozba-
wiony dotychczasowej pewności siebie.

Michał Wilk 

Ro
m

an
 W

as
ył

yk
, Ś

wi
ęt

y K
rzy

sz
to

f, d
es

ka
, le

wk
as

, t
em

pe
ra

, z
łot

o, 
D-

43



PRZEKŁADY

52 galeria 30

Aleś Nawarycz

CZARNY KOGUT ZE ZŁOTYM OGONEM
[opowiadanie]

wiązania. Belki w  ten sam sposób należało 
poświęcić, zgodnie z  ciemnymi, ciesielski-
mi zabobonami, które miały swój początek 
w mrokach wieków, krwią ofiarnego koguta. 

Właśnie ten czarny kogut był moim 
ulubionym kogucikiem ze złotym ogonem, 
jak kozak, z wysokim, malinowym grzebie-
niem, z  bursztynowym dziobem, z  dużymi 
szkarłatnymi płatami kolczyków, złotymi 
i czarnymi z granatowym odcieniem piórami 
w ogonie, którymi zawsze poruszał wiatr.

Ani kogut, ani ja, ani gospodyni kurze-
go państwa, w którym żył ostatni kogut, nie 
wiedzieli o  ciemnych jak smoła zamysłach 
cieśli.

2

Warto wyłożyć wszystko szczegółowo. 
Sawka Szachraj, oborowy z fermy, bu-

dował się, zajmując przy okazji dodatkowy 
plac. Nowa siedziba mieściła się w  zaułku, 
gdzie chodziliśmy się kąpać w dużym kanale 
melioracyjnym. Saweł, tak na ulicy przezy-
wano Sawkę, na nowym placu z miejsca po-
stawił chlew, przeprowadził tu świnie i kury, 
a  także zbił z  desek letnią kuchnię, gdzie 
jego gospodyni gotowała cieślom obiady. To 
wszystko by było niczym, gdyby nam drogi 
na kąpielisko nie zagrodziły dwa Sawłowe za-
dziorne koguty – czarny ze złotym ogonem 
i  rudy, niemal czerwony. Kiedy szliśmy się 
kapać ze starszymi chłopakami, to nie było 
strachu, jakby co mogło się dostać kogutom. 
Ale tak, kiedy szedłem z małymi dzieciakami, 
koguty nabierały śmiałości, wysoko zadziera-
ły głowy i z rozjuszeniem rzucały się na nas. 
Nie było przejścia. I  nie dlatego, że się ba-
łem, że te koguty podziobią mnie, skoczą do 
oczu, nie! Do głowy mi nie przychodziło, jak 

1

Ludzie wiedzieli, co wiedzieć chcieli – za-
bić koguta. Schwytać, położyć koguta 

głową na pniak i odciąć ją, odrąbać. Ostrą, 
ciesielską siekierą. Bo ludzie byli cieślami, sa-
dowili zrąb, pracowali siekierami i ich narzę-
dzie pracy było ostre jak brzytwa. 

Ludziom marzyło się zabicie koguta 
i ugotowanie w kotle, a kogut o tym nie wie-
dział i  nieśpiesznie spacerował sobie z  kur-
kami-żonkami po placu budowy pośród 
wiórów, kłód i rusztowań. To było jego tery-
torium i nie pojmował, że stawiają tu dom. 
Myślał, jeśli koguty potrafią myśleć, że ludzie 
tak zabawiają się z kłodami drewna i szybko 
wszystko się skończy – ludzie pobawią się 
i odejdą.

Pewnie, gdyby kogut jednak umiał my-
śleć, to by się od razu połapał. Ale jak twier-
dzą kucharze i  ornitolodzy, ani kogut, ani 
kury nawet nie to, że myśleć, a pamiętać nie 
potrafią. Nasz kogut już zapomniał, że kilka 
tygodni temu ci sami ludzie schwytali jego 
brata – rudego koguta i  odrąbali mu gło-
wę. Z jakiegoś powodu jego krwią pomazali 
przyciesie – pierwsze belki zrębu. Znaczyli 
wszystkie węgły. Kogut z odciętą głową ude-
rzał skrzydłem, kurczył łapki, spazmatycz-
nie rzucał gołą szyją, z której strumyczkami 
tryskała krew. Pomazawszy krwią kłody, cie-
śle oddali zwierzę ofiarne gospodyni, która 
sprytnie i  z  wprawą oskubała tuszę, opaliła 
puch nad ogniskiem, rozebrała, a potem cie-
śle sami ugotowali go w wiadrze. Gospodarz, 
któremu budowała się siedziba, dzieło zapo-
czątkowania domu uczcił, stawiając cieślom 
dwie butelki „Moskowskiej” – najdroższej 
i najwyżej cenionej w sklepie wódki.

Przez trzy tygodnie cieśle położyli 
dwanaście warstw belek i przystąpili do ich 
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jakiemuś buddyście, żeby uderzyć żywą isto-
tę kijem czy dać porządnego kopniaka. Tak 
byłem wychowany. W  babcinych bajkach 
kogut – największym bohaterem. I lisica go 
wykradała i  fasolą kusiła. A  jeszcze pewien 
koguci dyrygent zespołu muzyków z Bremy 
wystawał, zrobiony z blachy, na dachach do-
mów niczym symbol słonecznego bóstwa. 
Zresztą, kogut był żywy, ciepły, taki piękny. 
Jak go uderzysz?

Kiedy ruszyła budowa i zabrakło rude-
go koguta, czarny ze złotym ogonem w po-
jedynkę nie odważył się atakować. Może do 
jego kurzego mózgu dotarło, że jego brat 
został ukarany za ten rodzaj ulicznej agre-
sji? Z  jaką lubością spoglądaliśmy za byłym 
przestępcą, takim pięknym wojownikiem. 
I on spoglądał na nas czarnymi, błyszczący-
mi oczkami ze złotą obrączką, to jednym, 
to drugim, i  zachowując spokój, uwijał się 
koło kur, czasem doganiał którąś i dokony-
wał przedłużenia kurzego gatunku na Ziemi. 
To prawda, czasami jeszcze czarny kogut do-
skakiwał do jakiegoś malca. Widać ze starego 
przyzwyczajenia. Może musiał podtrzymać 
wobec kur swój autorytet? Skrzywdzone 
dziecko płakało i  krzyczało. Sawielicha wy-
biegała z kuchni, wycierała małemu nos i łzy, 
i pomstowała na koguta.
- Ach, ty bandyto! – krzyczała. – Będziesz na-
padał – zabiję. Nie płacz chłopcze, nie płacz 
dzieciątko, bierz kija, i tak go kijem, kijem. 
Trzeba być odważnym, bo dziewczęta śmiać 
się będą. Taki duży, a koguta się boi.

I tak nad tym drugim i ostatnim w Saw-
łowym gospodarstwie kogutem zawisła pożą-
dliwa ciesielska siekiera.

3

Ani w  zabobony, ani w  zachowywanie 
tradycji przodków cieśle specjalnie i nie 

wierzyli, specjalnie też i nie zachowywali. Ile 
domów zbudowali i bez krwi ofiarnych ko-
gutów, domy i domki stały, nie rozwalały się, 
ludzie w nich szczęśliwie żyli, rodziły się dzie-
ci. Starszy cieśla – nosaty Juzik, jego pomoc-

nik i  zastępca – cieśla Pacyrhon z  wiecznie 
uniesionymi łokciami, podmajstrzy Chwie-
dar i Adam bardziej wierzyli nie w  siłę ko-
guciej krwi, ile w ożywczą siłę gotowanej ku-
rzyny pod akompaniament odnowicielskich 
i regenerujących własności gorzałki. Zresztą, 
opijanie pewnego etapu roboty jest niepisa-
nym prawem. No i kurzyna pasuje. 

Sawielicha karmiła najętych budowlań-
ców, nie powiem, że kiepsko, ale kartoflane 
zupy – zalewajki i  groch, jak mi się zdaje, 
dzień po dniu, przejedzą się. Namówienie 
gospodarzy na złożenie pierwszej ofiary nie 
było trudną sprawą. Na początek poprosili 
gospodynię z obrazem, żeby uroczyście obe-
szła posadowione węgły. No a tu kury kręcą 
się pod nogami, a z nimi dwa niczego sobie 
koguty – czarny i  czerwony, oba ze złoci-
stym połyskiem, ale u  tego czerwonego ten 
złocisty pobłysk podchodził własną czerwie-
nią. Wybrali większego, lepszego. Odnośnie 
wódki Saweł zrozumiał już sam – niegłupi. 
A czy mogła zaprotestować Sawielicha? Tra-
dycja jest tradycją. No tak, jakoś święty obraz 
można połączyć z  krwią ofiarnego koguta. 
W czym jedno drugiemu przeszkadza? Jedy-
nie Sawielicha poprosiła, by nie brać rudego, 
bardziej sprawnego na jej rozum, koguta.
- Późno wszakże – wymamrotał biedny Sasz-
ka – Już znaczą…

Cieśle w samej rzeczy mazali i skrapiali 
kogucią krwią smoliste bale, wesoło podmru-
gując jeden do drugiego. Koguta oddali go-
spodyni, ale gotowali sami, podkładając pod 
wiadro wysuszone wióry. To gotowanie przez 
samych cieśli było częścią rytuału. Jasne, dla-
czego. 

Do wypicia „Moskowskiej” zaprosili 
i gospodynię. Koguta zjedli, kosteczki wyli-
zali, napili się zimnej wody i wziąwszy siekie-
ry poszli machać.

4

Tak było z  tym pierwszym, rudym nie-
borakiem. Minęły trzy tygodnie. Dom 

pysznił się dwunastoma rzędami ułożonych 
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bali, był podciągnięty do stropu. Zaczęli 
żartem przypominać, że i strop należy opić. 
Tak nakazywała tradycja. Wcześniej prze-
cież i przyciesie zrębu oświęcili – poznaczy-
li krwią ofiarnego koguta. Teraz, czy już nie 
czas chwytać ostatniego koguta? Z rana go-
spodarzowi wspomnieli, że do stropu pod-
prowadzili dom, a on coś milczy, udaje głu-
piego. Siąść na kłodzie i siedzieć, założywszy 
ręce? Żeby zobaczył, że praca nie idzie.
Do takiego rozwoju wypadków nie doszło, 
bo zwykłego oborowego od krów natura 
obdarzyła absolutnym słuchem. Posłyszał, 
że melodia siekier nie ma należytej tonacji 
i przyszedł spytać – co trzeba i  co on, jako 
gospodarz, powinien zrobić.

Wytłumaczyli mu.
Saweł kilka razy chodził do żony do 

kuchni. Wracał, milcząc i  jak winowajca 
wzruszał ramionami.
- Jak nie, tak nie – powiedział starszy cieśla 
Juzik i  z  niezadowoleniem podrapał się po 
nosie. I wziął się do siekiery.
- Jak to tak? – nie mógł pojąć Gryszka, kiedy 
Saweł odszedł. – Tak bez tego można i siekie-
rą sobie po nodze … Bez poświęcenia, bez 
tradycji, jak nakazuje obyczaj przodków.
- Ty… – powiedział mu Juzik – bierz się za 
siekierę i milcz przez trzy dni.

Tu warto zaznaczyć, że przyczyna od-
mowy ze strony gospodyni pozostaje dla 
mnie osobistą niewiadomą od samego po-
czątku. Psychologia kobiety jest wielką ta-
jemnicą. Czy skrywana pobożność była przy-
czyną takiego postępowania Sawielichy, czy 
nieoczekiwana powaga przedsięwzięcia bu-
dowania domu przekształciła się w  niechęć 
do fatalnej ceremonii, czy po prostu lipcowy 
żar zmusił gospodynię do kategorycznego 
sprzeciwu wobec kolejnego etapu opijania – 
to na zawsze pozostanie dla mnie tajemnicą.

Sawielicha nawet na znak wierności 
swoim zasadom przewiązała chustkę pod 
brodę, niczym jakaś starucha. Nic zatem 
dziwnego, że i robota nie szła. Ani na drugi 
dzień, ani na trzeci. Wszystko było nie tak. 

Siekiery jakby nie leżały w  dłoniach, bale 
zaczęły raptem trafiać się jakieś krzywe, zwi-
chrowane, jak mówili cieśle. Zacięcia nie tra-
fiały dokładnie jedno w drugie. Słońce jakby 
specjalnie na złość od samego rana przypie-
kało potylice. Obiady były pozbawione sma-
ku, woda do picia śmierdziała żabim skrze-
kiem, a do tego Gryszka dwukrotnie zranił 
się w  palec. Na czwarty dzień Juzik, sam 
tego sobie nie uświadamiając, zaczął drobić 
niedojedzony w czasie obiadu kawałek chle-
ba ,przywołując kury. Kury wydziobywały 
okruchy, zapędził się między nie i  czarny 
kogut ze złotym ogonem. I  raptem Juzik, 
dobrze zbudowane chłopisko z  mięsistym 
nosem, rzucił się na czarnego koguta niby 
latawiec, brzuchem zwalił się z góry, ale – ko-
gut uciekł. Juzik pobiegł za nim, dwukrotnie 
przetupawszy wokół zrębu domu, pogonił po 
ulicy, i znów krążył wokół zrębu. Zasapał się, 
poczerwieniał, i kiedy człapał obok, szturch-
nął Gryszkę:
- Goń ty.

Gryszka wesoło rzucił się za kogutem. 
Kogut czmychnął pod kłody i stamtąd przy-
szło go wypłaszać żerdziami. Później za czar-
nym kogutem gonili kolejno Adam i Chwie-
dar, potem znów Gryszka. Jedynie zastępca 
starszego cieśli, Pacyrhon nie biegał, a tylko 
rozłożywszy na boki podniesione łokcie, krę-
cił głową i dogadywał:
- Chłopcy, chłopcy, co robicie.

Wreszcie zziajany biegiem Gryszka wy-
konał ostatni rzut i  nakrył ciałem nieszczę-
snego koguta, który tylko otworzył dziób 
i wysunął język ze zmęczenia.

Głowa na pień – ciach i gotowe. Marsz-
cząc nos na myśl o świętowaniu, Juzik polazł 
na drabinę pokropić krwią pierwszą krokiew.
- O-o! Teraz u nas wszystko wróci do normy! 
– cieszył się Gryszka.

5

Wtedy, w  czas takich upałów chodzi-
łem kąpać się w kanale dwa-trzy razy 

dziennie. Dlatego widziałem, słyszałem, ale 
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nie wszystko. A najważniejsze, na moje nie-
szczęście, na zawsze zostało w mojej pamię-
ci – mojego zmęczonego, czarnego koguta 
z  iskrami w  ogonie kładą na pniak, krótki 
ruch siekiery – i  kogucia głowa odskaku-
je, jeszcze mruga oczkami, czarnymi poły-
skującymi oczkami ze złotymi obrączkami, 
dziób szeroko rozdziawiony, tak szeroko, że 
spod języka widoczna jakaś kosteczka, ni-
czym drugi język, ale to tylko ostatnim ra-
zem w  jego kogucim życiu tak gorączkowo 
otwiera się jego dzióbek bladobursztynowego 
koloru, którym on tak całował swoje kury. 
Bo już głowa – sobie, a  ciało – sobie! Cia-
ło wzięli pod skrzydła, żeby pryskała krew 
na ściany i, obróciwszy na bok, niosą ofiarę 
do drabiny, znaczą gołą – nawet bez skóry – 
szyją, z której sika krew, krokiew, opryskują 
ściany. Złażą, przestawiają drabinę-schody, 
krew leci na spodnie, kapie na przekładki, na 
wióry czarnymi, gęstymi kroplami, znów lezą 
na górę i znów znaczą, już kolejną belkę. To 
– ofiarowanie. 

Kogucia krew odgania złego ducha. 
Odgania biedę. Krew ofiary przynosi szczę-
ście, oświęca dom. Belki będą leżeć rów-
niutko i nie pokrzywią się, nie pękną, nawet 
nie przegniją. Dzięki krwi ofiarnego kogu-
ta krokwie, ale czemu tylko krokwie – cały 
dom dzięki koguciej krwi teraz już dwóch 
ofiarnych nieszczęśników – czerwonego 
i  czarnego ze złotym ogonem – wytrzyma 
sto lat. W nim wychowają się trzy – cztery 
szczęśliwe pokolenia. Dzieci nie będą choro-
wać, gospodarz i gospodyni dożyją spokojnej 
starości i  doczekają wnuków i  prawnuków. 
Dom będzie dostatni, nie rozpanoszy się 
w nim grzyb, nie spłonie. Dom będzie ciepły 
i  przytulny. Życie dwóch braci – kogutów 
gwarantuje rześki i swobodny oddech w cha-
cie, pokój i pogodę w relacjach rodzinnych, 
a najważniejsze – będą poczynały się, rodziły 
i  szczęśliwie rosły dzieci, poczynały, rodziły 
i szczęśliwie rosły, poczynały, rodziły i szczę-
śliwie rosły… Jak kurczątka, jak pisklęta. 
I tak - aż po nieskończoność!

Nie ma takich słów, żeby nimi wypo-
wiedzieć mój ból i  żal, moją niewymierną 
żałość po moim czarnym kogucie ze złotym 
ogonem. Jego śmierć, jego krew, niech sobie 
będzie i ofiarna, tak wstrząsnęła mną, że na 
śmierć i życie znienawidziłem gruboręcznych 
cieśli, którym, jak się mi wydawało, jedynie 
wystarczyło wypić i jedynie włożyć kiepsko, 
pospiesznie ugotowane w  wiadrze kurze 
udko, w gębę. Ja nie tylko ich znienawidzi-
łem, ale i  zacząłem odczuwać pewien zwie-
rzęcy, niezrozumiały strach – tak dzieci boją 
się wiedźm, czarownic, nietoperzy i mucho-
morów. Podświadomie wyczuwałem – zabili 
koguta, to co im zabić mnie, jeszcze małego 
bezbronnego człowieczka?

Czy mogłem przypuszczać, że mój strach 
miał uzasadnienie, naukowe podstawy – 
zwyczaj ofiarnego składania, choćby i kogu-
tów, u  Słowian, poczynał się w  na tyle od-
ległych i mrocznych wiekach, że i wyobrazić 
sobie trudno! Jeszcze bizantyjski historyk 
Leon Diakon opisywał, jak podczas oblęże-
nia twierdzy, w której schronił się z wojskiem 
Światosław (971r.), Scytowie (tak nazywał 
Diakon słowiańską drużynę Światosława) 
wyszli na równinę i pozbierali zwłoki swoich 
poległych. Złożyli je przed ścianą, roznieci-
li ogień i  zaczęli palić. Podczas tego zabili, 
zgodnie z  rytuałem przodków, wziętych do 
niewoli mężczyzn i kobiety. Jak już dokonali 
tej krwawej ofiary, udusili część niemowląt 
(!) i  kogutów i  utopili ich ciała w  wodach 
rzeki Istr…

No tak, niech sobie chrześcijanin Leon 
Diakon narzeka na pogan, lituje się nad poj-
manymi do niewoli i  niemowlętami, ale że 
koguty moi dalecy przodkowie mogli dusić 
i topić!

Inny historyk, Arab Ahmed ibn Fadłan 
(X w.) podczas opisywania pochówku zna-
czącego Rusa wspomina, że przed tym, jak 
udusili sznurem dziewczynę, która zgodziła 
się pójść za zmarłym władcą na tamten świat, 
oni, Rusy „sieczą na pół psa, rzucając go do 
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łodzi [w której grzebali nieboszczyka – przyp.
aut.], odrzynają głowę koguta i  rzucają go 
i jego głowę na prawo i lewo od łodzi…”.

Dziesiąty wiek! Początki chrześcijań-
stwa! A tu – koniec dwudziestego! Jakby nie 
było u naszych wspólnych z cieślami przod-
ków dziesięciu stuleci upartej, metodycznej, 
starannej chrystianizacji…

6

Gospodyni, jak zobaczyła, że Scytowie 
wiążą do łomu wiadro i rozpalają ogni-

sko, zaczęła uważnie patrzeć i  nie na żarty 
zrozumiała, że przyszedł koniec na jej ostat-
niego koguta. Doczekała, aż wróci z  fermy 
Saweł i, nie wychodząc z  kuchni, sprawiła 
mu niezłą łaźnię. Och, puch i pierze leciały 
z biednego chłopa. Och, para z nieszczęsne-
go Sawki szła, jak wyskoczył z  tej kuchni. 
Jakby to on był winny.

Ale co robić, kiedy kogut oskubany 
i opalony, jak należy rozebrany, już bulgocze 
w wiadrze? Sawielicha, jak to gospodyni, ze-
brała się w sobie i ruszyła do ataku.
- Tego nie było w  umowie! – zakrzyczała 
z gniewem, z prawniczą zaciętością jak pro-
kurator podczas procesu inkwizycyjnego, 
dowodziła. – Uzgodniliśmy cenę, ale o  ko-
gutach niczego nikt nie mówił… Niech bę-
dzie, jednego zjedli, czyż ja byłam przeciw, 
ale drugiego?! Drugiego koguta wam nie da-
ruję… Z pieniędzy, na jakie się umówiliśmy 
jako zapłatę za dom, dziesięć rubli potrącę. Ja 
nie będę milczała! We mnie wszystko w środ-
ku kipi jak w tym wiadrze.
- Czemu dziesięć? – Żartem odezwał się je-
den z cieśli – Chociażby pięć.
- A ja tobie dam pięć rubli, idź kup mi takie-
go koguta? Kupisz? Ty wiesz, jak on za kura-
mi biegał? Zdechlaka ty za pięć rubli kupisz, 
a nie takiego koguta… No dobrze już, zjedli 
jednego, ale obu! Dwa koguty!

Sawielicha podniosła ręce do góry, jak-
by chciała wziąć niebo na świadka. Opamię-
tała się, poprawiła chustkę pod brodą.
- Głodni jesteście chłopcy, czy co? Czyżbym 

was kiepsko karmiła? Czyż z  obrazem wę-
głów nie obchodziłam? Chłopczyki, czy wam 
mojego jedzenia mało?

Gospodyni wykrzyczała się, Scyto-
wie odetchnęli swobodniej i podrzucili pod 
wiadro wiórów. Zrozumiałe, samogonki na 
„wiechę” od gospodyni nie dostali. Wtedy 
pojawił się Saweł. Skądś pieniądze wziął, chy-
ba pożyczył – na rowerze podskoczył do skle-
pu. Wziął znów „Moskowską”. Bo dobrym 
kogutom pasuje i dobra wódka. Honorowa, 
godna. Tradycyjnie. Tak postępowali przod-
kowie. A  gospodyni, kiedy Scytowie-cieśle 
wypili po kielichu i jedli kurzynę, jeszcze za-
płakała, patrząc z daleka przez okno kuchni: 
„Ach, mój kogutku! Skąd ja teraz wezmę ko-
guta… Tak dobrze za kurami biegał…”.

Aleś Nawarycz

Przekład z białoruskiego: Wojciech Pestka
Windawa 2011

Aleś Nawarycz (właść. Aleksander Truszko) 
urodził się 2 listopada 1960 roku we wsi Wi-
dzibor (rejon Stolinski, obwód Brzeski). Po 
ukończeniu szkoły średniej przez jakiś czas 
pracował jako cieśla, później szkolny laborant. 
W  latach 1878-1980 studiował stomatologię 
w  Mińskim Instytucie Medycznym. W  1985 
ukończył studia na Wydziale Języka i  Litera-
tury Rosyjskiej Białoruskiego Państwowego 
Uniwersytetu. Od 1985 do 1987 roku praco-
wał jako nauczyciel w średniej szkole, od 1988 
jako literacki redaktor w czasopiśmie „Wożyk” 
(Jeżyk), później „Biarozka” (Brzózka), „Połym-
nia” (Płomień), „Mołodosć” (Młodość), w koń-
cu zastępca redaktora naczelnego „Centrum 
Wydawniczego BDU”. Debiutował opowiada-
niem opublikowanym w 1983 roku w czasopi-
śmie „Mołodosć”. Jest autorem kilku zbiorów 
opowiadań w tym „Rabkowa nocz” (Rabkowa 
noc, 1988), „Nocz pocałunku niezależności” 
(Noc pocałunków niepodległości, 1989). W 2003 
roku za powieść „Litouski wouk” (Litewski 
wilk) otrzymał Nagrodę Prezydenta Białorusi.



Wiktor Burczak - Trójca Święta, witraż, 90x66



Serhij Rakewycz - Kronikarz Nestor, deska, akryl, aerozol, złoto, 45x30
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Jacek Gierasiński

NA KRAWĘDZI
(fragment)

Osoby:
JANEK
MATKA
OJCIEC
DZIEWCZYNA
SZEF
GŁOS Z ZAŚWIATÓW

Las. Środek lasu. Śpiew ptaków. Błoga cisza. Przez listowie drzew przedziera się promień słońca. W 
tle sarna skubiąca trawę. Nagle hałas przelatującego helikoptera, który się oddala.  
I znowu cisza, ale bez śpiewu ptaków. Sarna zniknęła ze scenerii. Po dłuższej chwili na scenę 
wbiega dwudziestoparoletni mężczyzna z ręką zawiniętą w zakrwawioną koszulę. Nerwowo biega 
po scenie. Rozgląda się wystraszonym wzrokiem. Klęka i pochyla głowę do ziemi. Szybko oddycha 
i płacze.

JANEK
Boże! Jezu!!! Mój Boże! Dlaczego? Nieeeee!!!
Podnosi się z miejsca, patrzy w niebo, trzymając się za rękę.
Dlaczego?!!!
Idzie powoli i siada pod drzewem. Opiera ręce na kolanach i cicho płacze. Po dłuższej chwili 
G ł o s  z  Z a ś w i a t ó w :

GŁOS
Co się, Janku, stało, że cierpisz?

JANEK 
nie odpowiada

GŁOS
Janku, powiedz, co ci na duszy?

JANEK nie podnosząc głowy
Pierwszy dzień w pracy. Tyle na nią czekałem. Ile planów z nią związanych. Ile spokojniejszej 
wyobraźni. Mogłem zacząć żyć spokojniej, zasypiać i nie budzić się w nocy. Odziać siebie. 
Matce pomóc. Biedna schorowana... Nie wiadomo, ile jeszcze pożyje. Tak bardzo chciałem jej 
pomagać, żeby zobaczyć uśmiech na jej twarzy! Może zabrałbym ją taksówką do miasta. Do 
kina albo do kawiarni. Byłaby szczęśliwa i dumna ze mnie i ja byłbym tak bardzo spełniony 
i opowiadałbym jej wspomnienia naszych dawnych lat, szczęśliwe chwile. Na straganie 
kupiłbym jej róże... Mama bardzo kocha róże. Poszlibyśmy do parku na ławkę i karmili 
gołębie. Podchodziłyby do naszych nóg, a mama uśmiechałaby się i oczy miałaby słoneczne!
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GŁOS
Ale Janku, co się stało?!

JANEK
Dwa lata czekałem na pracę... U nas w miasteczku tylu bezrobotnych... Kiedy mi sąsiad 
powiedział, że mam się stawić w zakładzie, to ze szczęścia oszalałem! Nie było jeszcze nic 
pewnego, bo to na rozmowę, ale czułem, że mnie wezmą! Sekretarka zaprowadziła mnie do 
szefa. Duży pan w garniturze. Bałem się, co niemiara! Nogi mi się trzęsły i zapomniałem języka 
w gębie. Zaprowadził mnie do swojego gabinetu i kazał usiąść w wygodnym fotelu. Czułem 
się jak kierownik albo ktoś taki. Zapytał, co ja potrafię. Wystraszyłem się. Bo co ja? W polu 
od dziecka robiłem! Trochę przy maszynie naprawiałem, ale nie w firmie. Pomyślał, papierosa 
zapalił i po chwili powiedział, że będę do przyuczenia. Pół nocy nie spałem z przejęcia. W pracy 
byłem dwadzieścia minut przed czasem. Przyszedł jakiś pan i zapytał, czy ja nowy. Zaprowadził 
mnie do szatni, gdzie dostałem swoją szafkę na ubrania. Jaki ja byłem szczęśliwy! Oprowadził 
mnie po zakładzie, pokazał ubikację i umywalki, byłem w siódmym niebie. Wyznaczył mi pracę 
przy pile tarczowej. Ciąłem drewno. Huk i zapach drzewa, to mi się podobało! O dziesiątej 
poszliśmy na śniadanie. Imponowali mi wszyscy, którzy pracowali tu już od dawna. Zapytali, 
jak mam na imię, chociaż niektórych znałem z widzenia. Pytali, jak się tu dostałem, czy piję 
wódkę, czy palę, czy mam dziewczynę... Ale ogólnie byli mili.
Po śniadaniu czułem się już swój. Duma we mnie rosła. Chciało mi się pracować! Cała dusza 
we mnie się śmiała. I wtedy… O Boże!!! Mój palec!!! Straciłem palec!!! Kciuk leżał odcięty na 
ziemi. Mam go w kieszeni... Uciekłem ze strachu i przybiegłem tutaj. Co ja teraz zrobię?!

GŁOS
Dlaczego uciekłeś?

JANEK
Bałem się, że mnie skrzyczą... Że jestem nieudacznikiem. Że nie nadaję się do pracy. Pierwszy 
dzień... Szef by krzyczał... Boję się!

GŁOS
Hmm… Jan… To nie twoja wina! Każdego może to spotkać!

JANEK
Dlaczego mnie? W pierwszy dzień. Dlaczego? Skoro tak mi zależało na tej pracy!

GŁOS
Ktoś tak chciał...

JANEK
Ale nie ja!!! Matka chora. Ojciec pije, nie pracuje. Siostra w ciąży. Nie chce powiedzieć, z kim. 
Ja byłem ostatnią nadzieją tego domu!

GŁOS
Jeszcze żyjesz i dasz sobie radę! Nie ubolewaj nad stratą jednego palca, skoro masz ich jeszcze 
większość!
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JANEK
Chyba żartujesz?! A kim ty w ogóle jesteś?

GŁOS
Jestem tobą. Twoim wewnętrznym głosem. Jestem tobą i nie tobą, i nie sobą jestem. Po prostu 
jestem i zawsze byłem.

JANEK
Ja chyba wariuję! Co mam zrobić? Jak iść do domu? 
Patrzy na zakrwawioną rękę.
Jak pokazać się w tym stanie?
Wstaje z miejsca, chodzi nerwowo między drzewami i śpiewa cicho:

Moja Kasia, moja,
Moja cichuteńka,
Idzie ze mną mostkiem
Wypadła jej szczęka.
Odbiła od mostka
I wpadła do wody,
Kto szczękę odnajdzie,
Będzie panem młodym!

GŁOS
Masz dziewczynę?

JANEK
Ciebie nie ma! Jesteś tyko w mojej głowie!

GŁOS
Czyli jestem!

JANEK
Ale tylko moją wyobraźnią.

GŁOS
Wyobraźnia też żyje.

JANEK
No dobrze. Pogadam sam z sobą. Mam i nie mam. Za biedny jestem dla niej. Ona chce kogoś, 
kto spełni jej oczekiwania. Takiego, co będzie miał chociaż stałą pracę. A najlepiej, żeby był 
bogaty. Lubi mnie. Mówi: Jasiek, ty jesteś dobry chłopak, ale ja muszę myśleć o przyszłości. 
Muszę mieć spokojność jutra. Życie takie trudne. Znielubilibyśmy się z czasem, a tak miłe po 
tobie wspomnienie zostanie. Dobra Kasia jest, lecz nie dla mnie!..
J a n e k  wraca pod drzewo i siada ze spuszczoną głową.
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GŁOS
Więc patrz!
Błysk światła i grzmot. Po lewej od strony widowni stronie sceny jest kawałek wolnego miejsca, na 
który, niosąc krzesło, wchodzi D z i e w c z y n a  Janka, Kasia. Jest myślą, nie rzeczywistą postacią. 
Janek, ciągle ze spuszczoną głową, nie odrywa oczu od ziemi.

DZIEWCZYNA
Janku mój! Cóż z twego kochania, kiedy nas bieda przytłoczy?
Siada skromnie na krześle i patrząc nieobecnym wzrokiem ponad publiczność:
Krzywdzę cię prawdą moich oczekiwań, ale cóż nam po biednej miłości? Ojciec mi to tłumaczył 
i matka moja i wiem, że racja po ich stronie. Gdybyś fach jakiś miał w ręku! Pracę pewną na 
stałe! Ojciec może zgodziłby się i nie patrzył na ciebie krzywym okiem. Jasiek, nie jesteś mi 
obojętny! Z całej swej chęci cię całowałam i zawsze pamiętać będę o tobie. Nie wiem, kto 
mi do życia przypadnie i czy go pokocham, czy płodząc z nim dzieci, nie będę myślała o 
tobie... Pamiętam wszystkie nasze wspólne chwile, jak w dzieciństwie biegaliśmy po łąkach, i 
jak poszliśmy do lasu na jagody i zgubiliśmy drogę do domu. Nasi rodzice szukali nas po wsi 
i imionami nawoływali. Kierując się ich krzykami, znaleźliśmy drogę do domu. Dostaliśmy 
lanie oboje. Pamiętam, jak w szkole na przerwie pierwszy raz pocałowałeś mnie w policzek. Już 
chyba wtedy mi na tobie zależało. Cóż, Jaśko... widać nie byliśmy sobie pisani!

DZIEWCZYNA
wstaje i przechadza się po lesie. Przechodzi koło J a n k a , nie widząc go i wychodzi za scenę.

GŁOS
Więc patrz!
Na scenę wchodzi M a t k a  J a n k a . Skromnie ubrana, smutna. Powoli kieruje się w stronę 
krzesła, siada na nim.

Jacek Gierasiński

Tomasz Awdziejczyk, Święci Wołynia, deska, lewkas, tempera, 26x100
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Z WIELKĄ POMOCĄ PRZYJACIÓŁ „GAUDE MATER” 
ROZMOWA BARBARY STRZELBICKIEJ Z MAŁGORZATĄ Z. NOWAK,  

DYREKTOREM MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU MUZYKI SAKRALNEJ 
„GAUDE MATER”

dowego oraz Marszałka Województwa Ślą-
skiego – to dowód na to, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. Wracając jednak do pytania 
o  plusy tegorocznej edycji, chcę zwrócić 
uwagę na bardzo wysoki poziomu artystycz-
ny wykonawców. Choć znamy zespoły i soli-
stów, których zapraszamy, to o tym, jaki osta-
tecznie jest koncert, decyduje także publicz-
ność, atmosfera, charyzma zespołu i miejsce 
koncertu. Kościoły, które wybraliśmy do 
prezentacji muzyki sakralnej, to świątynie 
sprawdzone pod względem akustycznym. 
Od lat korzystamy z gościnności Jasnej Góry, 
kościoła ewangelickiego, prawosławnej cer-
kwi, kościoła seminaryjnego czy też św. Ja-
kuba. W  tym roku po raz pierwszy, z  kon-
certem muzyki mongolskiej, zawitaliśmy do 
kościoła św. Zygmunta. Mam nadzieję, że to 
początek współpracy z tą parafią. Gorzej wy-
padł koncert kantora żydowskiego w Filhar-
monii Częstochowskiej. To wnętrze, w któ-

Barbara Strzelbicka: Festiwal jest naj-
większą imprezą muzyczną Częstochowy, 
cieszącą się wielkim zainteresowaniem 
słuchaczy. Jego 24. edycja przeszła do 
historii. Proszę, by zechciała Pani ją pod-
sumować i powiedzieć, z  czego jest Pani 
zadowolona, z czego mniej, jakie wnioski 
wyciąga Pani z  tegorocznych doświad-
czeń.

Małgorzata Zuzanna Nowak: Przede 
wszystkim cieszę się, że festiwal trwa, bo-
wiem półtora roku temu organizacja impre-
zy stanęła pod znakiem zapytania.   Pomysł 
lewicowych władz miasta przekazania festi-
walu do Filharmonii Częstochowskiej, kry-
tykowany przez liczne w Polsce środowiska 
muzyczne, na szczęście nie został zrealizo-
wany. Organizacji podjęło się Stowarzysze-
nie Przyjaciół „Gaude Mater”, aby festiwal 
zachować w tej samej formule, w jakiej dzia-
łał przez ponad 20 lat i aby dalej go rozwijać. 
Muzyka sakralna prezentowana w  kościo-
łach, we wnętrzach, dla których powsta-
wała, to jeden z  największych atutów tego 
festiwalu. Mogę dzisiaj powiedzieć, że z per-
spektywy dwóch edycji, które przygotowało 
Stowarzyszenie, wydarzenie ma coraz szer-
szy zasięg i coraz większy rozmach. Pomysł 
Stowarzyszenia - zaproszenie do współpracy 
innych miast, to nic innego jak budowanie 
marki „Gaude Mater” w Polsce. Oczywiście 
sercem festiwalowych prezentacji pozostaje 
w dalszym ciągu Częstochowa.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie zaczy-
nało bez lokalu i bez środków finansowych. 
Dziś mamy piękną siedzibę w zrewitalizowa-
nym kompleksie poklasztornym parafii św. 
Zygmunta i  dwóch strategicznych sponso-
rów: Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

Dyrektor Festiwalu - Małgorzata Z. Nowak
(foto - B. Strzelbicka)
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rym dla muzyki wokalnej nie ma przestrzeni, 
jaką daje sakralna architektura. Artysta miał 
życzenie, aby śpiewać na gruzach dawnej 
synagogi, więc je spełniliśmy. Czego się nie 
udało zrealizować? Jeszcze tę edycję robiliśmy 
społecznie, bez etatowych pracowników - to 
spore utrudnienie.

Od dwóch lat festiwal jest organizowany 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude 
Mater”. To niewielka, elitarna organiza-
cja, dla której przygotowanie i  przepro-
wadzenie tak wielkiej międzynarodowej 
imprezy jest nie lada wyzwaniem. Jak 
Państwo to robicie?

Stowarzyszenie liczy ponad 50 członków. 
Najbardziej aktywni, którzy bezpośrednio 
angażują się w festiwal, to 10 – 15 osób. Jest 
to przede wszystkim Zarząd: przewodniczą-
cy Jan Szyma, wiceprzewodniczący Roman 
Wyborski i  Grażyna Domaszewicz oraz 
członkowie Zarządu: Paweł Ruksza, Tomasz 
Głębocki, Iwona Kosta, Piotr Dobosz i Jan 
Mroczek. To społecznicy, ludzie, którzy 
mają wizję rozwoju kultury w naszym mie-
ście oraz przekonanie, że warto inwestować 
w  festiwal, będący wizytówką kulturalną 
Częstochowy. Poprzez tę wizytówkę tworzy-
my także markę Stowarzyszenia, które na-
zwą nawiązuje do festiwalu. „Gaude Mater” 
to największe przedsięwzięcie kulturalne 
miasta. Niewiele jest stowarzyszeń w Polsce 
organizujących tak rozbudowane między-
narodowe projekty. Powód dość prozaiczny 
– tylko nieliczne potrafią pozyskiwać tak 
duże środki. W tym roku aplikowaliśmy do 
6 konkursów – w pięciu z sukcesem. Zdoby-
liśmy na organizację przedsięwzięcia prawie 
800.000 zł. Jesteśmy więc w elitarnej grupie 
organizacji pozarządowych, które dobrze 
radzą sobie na rynku sponsorskim, z  czego 
jesteśmy dumni! W  trakcie trwania festi-
walu członkowie Stowarzyszenia są także 
pracownikami technicznymi, pilotami grup 
zagranicznych, redaktorami. Ustawiają więc 
krzesła, sprawdzają bilety, usadzają gości, 

wręczają kwiaty... Wypełniają te zadania, 
które zwykle  należą do etatowych pracow-
ników instytucji kultury. Można zadać pyta-
nie, dlaczego to robią? Odpowiedź jest pro-
sta – utożsamiają się z misją organizacji, do 
której należą, a dla członków Stowarzyszenia 
Przyjaciół „Gaude Mater” tą misją jest festi-
wal. Jest jeszcze satysfakcja i niejednokrotnie 
miłe słowa od słuchaczy festiwalowych kon-
certów, którzy tę pracę doceniają. 

Nasze Stowarzyszenie skupia ludzi róż-
nych profesji i zapewne dlatego organizacja 
festiwalu przebiega sprawnie: Przewodni-
czący to wieloletni prezes dużej firmy, któ-
ry wie, jak zarządzać i jak zdobywać środki 
finansowe; wiceprzewodniczący to były dy-
plomata, któremu bliska jest sfera współpra-
cy zagranicznej. Wśród członków Zarządu 
jest pracownik samorządowy, księgowy, ani-
mator kultury, dwójka muzyków i prawnik. 
Predyspozycje społecznikowskie były w nich 
zapewne od dawna, bo nasze Stowarzysze-
nie nie jest jedyną organizacją pozarządo-
wą, w której nasi członkowie działają; sama 
jestem członkiem czterech stowarzyszeń. 
Praca społeczna przynosi znacznie większą 
satysfakcję, niż praca wykonywana za pie-
niądze, bo daje możliwość realizowania wła-
snych pasji, pomysłów, działania na rzecz 
środowiska, w którym się mieszka, z którego 
się pochodzi – to coś wyjątkowego.

Pięknie powiedziane! Z jakimi organiza-
cjami i  innymi gremiami współpracuje 
Pani i  Stowarzyszenie przy organizowa-
niu festiwalu?

Realizując festiwal w  strukturach Ośrodka 
Promocji Kultury „Gaude Mater” byliśmy 
prawie samowystarczalni. Etaty, niemały 
budżet – stąd brak potrzeby poszukiwania 
współorganizatorów. Kiedy festiwalem za-
jęło się Stowarzyszenie, współorganizatorzy 
i  wspierający festiwalowe działania stali się 
niezbędnie konieczni - dlatego też poszuki-
waliśmy chętnych do współpracy w Często-
chowie i  w  Polsce. Przy tegorocznej edycji 
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współdziałało ponad dwudziestu partne-
rów: z  Częstochowy, Bydgoszczy, Gdań-
ska, Radomska, Bełchatowa, Zabrza, kilku 
partnerów z  Warszawy, także z  Krakowa. 
Niektórzy podjęli współpracę z  nami po 
raz kolejny. W ubiegłym roku pozyskaliśmy 
do współpracy krakowskie Stowarzyszenie 
„Most do Gruzji”, realizując wspólnie Dzień 
gruziński. Choć był to projekt jednorazowy,  
stowarzyszenie również w  tym roku złoży-
ło propozycję współpracy, oferując koncert 
zespołu męskiego z  Gruzji i  włączając się 
w  poszukiwanie sponsora na jego przylot. 
Ci, którzy uczestniczyli w koncercie Gruzi-
nów, mieli okazję posłuchać prelekcji szefa 
Stowarzyszenia „Most do Gruzji” dr. Prze-
mysława Nocunia, który koncert poprowa-
dził. To erudyta o ogromnej wiedzy na te-
mat tego kraju. Już rozpoczęliśmy rozmowy 
o wspólnym koncercie na 25-lecie festiwalu.

Jak ocenia Pani zainteresowanie władz 
naszego miasta i środowiska muzycznego 
festiwalem, który tak znakomicie promu-
je Częstochowę w Polsce i za granicą?

Trzeba rozdzielić pytanie o  władze miasta 
i  środowisko muzyczne. Środowisko mu-
zyczne Częstochowy jest bardzo aktywne, 
wielokrotnie przez festiwal zapraszane do 
współpracy. Staramy się, by częstochowski 
akcent był obecny na każdym festiwalu, 
stąd artyści z naszego miasta w każdej edy-
cji – ci najlepsi.  Niech za przykład posłuży 
Beata Młynarczyk, prowadząca festiwalowe 
koncerty – prelegentka zapraszana również 
przez inne festiwale w Polsce, nasza często-
chowska duma! Cieszymy się, że jest również 
członkiem naszego Stowarzyszenia. Co do 
obecnych władz miasta - wykazują niewiel-
kie zainteresowanie festiwalem. Nietrudno 
zauważyć, że Częstochowa skręciła mocno 
w  kierunku rozrywki: imprezy plenerowe, 
nie zawsze dobrej jakości, kultura studencka 
– to model dziś preferowany, znacznie od-
biegający od standardów kultury wysokiej. 
Nie dziwi więc fakt, że przy takiej polityce 

kulturalnej Festiwal „Gaude Mater” znalazł 
się w  ogonie beneficjentów środków finan-
sowych Urzędu Miasta. To działanie krót-
kowzroczne, świadczące o  braku polityki 
kulturalnej w  mieście, lub też, co znacznie 
gorsze,   uprawianie polityki kulturalnej 
„pod publiczkę”, zapominając, że edukacja 
kulturalna to misja, a szybkimi efektami nie 
pochwalimy się pod koniec kadencji. Jako 
ekspert Związku Miast Polskich w dziedzi-
nie kultury z podziwem patrzę na samorządy 
Wrocławia, Gdańska, Bydgoszczy, Katowic 
czy Zabrza. Nie trzeba też szukać daleko – 
spójrzmy na pobliskie Radomsko.

Jak przyjmowany jest festiwal w  innych 
miastach?

W zeszłym roku na koncerty w innych mia-
stach czekaliśmy z dużym niepokojem, bo też 
było to pierwsze doświadczenie współpracy 
z partnerami zewnętrznymi. Po drugie, nie 
mieliśmy jeszcze wiedzy, czy marka festiwalu 
jest rozpoznawalna w Polsce. Okazało się, że 
zarówno mediom, jak i miłośnikom muzyki 
sakralnej znany jest Festiwal „Gaude Ma-
ter”. Zapowiedzi ubiegłorocznego koncertu 
w Gdańsku brzmiały: „Gaude Mater” po raz 
pierwszy inauguruje w  Gdańsku, zaś recen-
zje były już zatytułowane: Festiwal „Gaude 
Mater” znakomicie zainaugurował w  Gdań-
sku, co mówi samo za siebie. W  tym roku 
nowym miejscem jest Bydgoszcz, gdzie ob-
serwujemy bardzo duże zainteresowanie me-
diów i  świetną reklamę. Możemy liczyć na 
publiczność w Radomsku, ponieważ jest to 
miasto, w którym Prezydent Anna Milcza-
nowska inwestuje w kulturę i edukację kul-
turalną. W zaledwie 40-tysięcznym mieście 
udało się powołać do życia Festiwal Różewi-
czów, tworząc tym samym kulturalną markę 
Radomska. Projekt znany jest już w  kraju,   
promowany przez ogólnopolskie media, do-
towany przez Ministra Kultury, a to świad-
czy o  jego randze. W tym roku na „Gaude 
Mater” w Radomsku królowała muzyka go-
spel. Tamtejsza publiczność wie, na co i po 
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co przychodzi - na to Radomsko pracowało 
systematycznie przez wiele lat. Równie zna-
komita publiczność jest w Zabrzu, to kolejne 
miasto, z  którego warto brać przykład. Jak 
to zwykle bywa – wszystko zależy od ludzi: 
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szu-
lik, to kolejny przykład samorządowca i go-
spodarza z  prawdziwego zdarzenia. Znamy 
się z prac w komisji kultury Związku Miast 
Polskich, stąd moja propozycja, by zorgani-
zować w  Zabrzu koncert festiwalowy. Już 
wiemy, że nie po raz ostatni, bo koncert 
w kopalni „Guido” wypadł znakomicie.

Konkurs Musica Sacra, który w  ubie-
głych latach wydał znakomity plon w po-
staci utworów kompozytorów polskich 
i  zagranicznych, został przeniesiony do 
Kolonii, a umowa została podpisana na 5 
lat. Jakie są powody „emigracji” konkur-
su i jakie korzyści daje to festiwalowi?

Konkurs nie wyemigrował, a jedynie zyskał 
nowego partnera – Arcybiskupstwo w Kolo-
nii. 5-letnia umowa z  Niemcami obejmuje 
współorganizację zarówno konkursu, jak 
i samego festiwalu w postaci jednego koncer-
tu w Opactwie Benedyktynów w Brauweiler 
koło Kolonii. Umowa zakłada wspólną re-
alizację konkursu z  prezentacją kompozy-
cji nagrodzonych na zmianę: w  Brauweiler 
i  w  Częstochowie. Ponieważ w  tym roku 
współpracę rozpoczęliśmy, więc też i koncert 
laureatów powędrował do Niemiec, ale... ra-
zem z polską muzyką, bo przecież promocja 
polskiej muzyki sakralnej to jeden z  prio-
rytetów „Gaude Mater”. Mamy wybitnych 
twórców muzyki chóralnej; są wśród nich 
Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, 
Krzysztof Penderecki, Paweł Łukaszewski - 
warto się chwalić ich muzyką. 

Mamy duże zaległości w promocji pol-
skiej kultury za granicą, dlatego cenna jest 
każda cegiełka dołożona do tego dzieła. 
Również Festiwal „Gaude Mater” chce taką 
małą cegiełkę corocznie dokładać. Jest ini-
cjatywa strony niemieckiej rozszerzenia kon-

kursu Musica Sacra o  kategorię organową, 
z racji posiadania w opactwie w Brauweiler 
dobrego instrumentu. Gdyby dwie katego-
rie udało się wprowadzić już w  przyszłym 
roku, kategoria chóralna konkursu prezen-
towana byłaby w  Częstochowie, organowa 
w  Brauweiler. W  kolejnych latach zmiana; 
i tak przez 5 lat. Jestem przekonana, że to za-
pewni festiwalowi większą przestrzeń reali-
zacji – choćby poprzez nawiązanie nowych 
kontaktów, zdobywanie nowej publiczności. 
Warto wchodzić w  takie partnerstwa, aby 
w przyszłości melomani z Niemiec przyjeż-
dżali na koncerty festiwalowe do Często-
chowy. W końcu nie jest tak daleko, są tanie 
linie lotnicze między Pyrzowicami i Kolonią 
– nic nie stoi na przeszkodzie!

Koncerty rozpierzchły się po różnych 
miastach Polski, konkurs kompozytorski 
odbywa się w Niemczech, a Pani – anima-
torka życia muzycznego Częstochowy – 
pracuje w Łodzi. Jak widać nasze miasto 
z  zewnątrz? Co daje taka perspektywa? 
I czy nie odczuwa pani czegoś w rodzaju 
niewdzięczności Częstochowy?

To dość trudne pytanie, ale nie czuję żalu 
do Częstochowy. W końcu to moje miasto, 
można mu, jak widać, służyć nawet z  po-
ziomu emigracji. Po odwołaniu mnie przez 
Prezydenta Matyjaszczyka ze stanowiska 
dyrektora OPK nie musiałam szukać pra-
cy – oferty czekały na mnie. Doceniam to, 
w dzisiejszych czasach to wartość sama w so-
bie. Miałam w czym wybierać. Postawiłam 
na Akademię Muzyczną w Łodzi, z dwóch 
powodów: bo zaproponowane mi stanowi-
sko było najbliższe mojemu wykształceniu 
i predyspozycjom, ale było też sporym wy-
zwaniem. Powstawała nowa sala koncertowa 
– Rektor Cezary Sanecki powierzył mi two-
rzenie profesjonalnego biura koncertowego, 
przygotowanie programu, wraz z wydawnic-
twem, na nowy rok akademicki. Nie było 
łatwo, przede wszystkim dlatego, że pedago-
gom obce było planowanie z wyprzedzeniem 
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roku lub dwóch. Zmiana systemu działania 
wymagała sporej gimnastyki. Ale był jeszcze 
jeden powód, dla którego wybrałam Łódź: 
wiedziałam z  jakim szefem będę współpra-
cować. Prof. Cezary Sanecki to profesjonali-
sta, człowiek o otwartej głowie i podobnym 
do mojego myśleniu o strategicznym zarzą-
dzaniu.   Miałam więc pewność, że będzie 
to harmonijna współpraca. W  pracy cenię 
sobie możliwość realizacji własnych pomy-
słów i  dobrą atmosferę. Wiem, że dokona-
łam najlepszego wyboru. Szkoda mi tylko, 
że większość swojej aktywności zawodowej 
przerzuciłam na Łódź. W  Częstochowie 
moim „konikiem” była promocja młodych 
artystów, szczególnie muzyków, i  edukacja 
kulturalna. Ta druga wymaga konsekwent-
nie realizowanej polityki przez wiele, wiele 
lat – ale przynosiła plon. Ten plon zauważal-
ny jest na festiwalu. Kiedy rozpoczynałam 
przygodę z festiwalem w 1993 roku, kościo-
ły nie były pełne publiczności, musieliśmy 
zabiegać o  słuchaczy. Proporcja między bi-
letami i  zaproszeniami była w  pierwszych 
latach na korzyść zaproszeń. Dzisiaj zapro-
szenia wysyłamy niewielkiej grupie VIP-ów, 
bo bilety sprzedają się jak świeże bułeczki. 
Systematyczna praca u podstaw, realizowana 
z uporem, przyniosła efekty. 

Oczywiście szkoda mi, że nie mogę re-
alizować tych działań, na których mi szcze-
gólnie zależało, w moim rodzinnym mieście. 
W  Łodzi mam do dyspozycji sporą grupę 
bardzo uzdolnionych studentów, których sta-
ram się promować poprzez różne koncerty. 
Niektórzy z  nich pochodzą z  Częstochowy, 
mam więc substytut częstochowskiej promo-
cji... W zeszłym roku Rektor Sanecki powołał 
reprezentacyjny zespół - Orkiestrę Smyczko-
wą PRIMUZ. To szesnastka naszych najlep-
szych studentów, laureatów licznych konkur-
sów - w składzie grają dwie częstochowianki: 
Marta Kotaszewska – wiolonczelistka i Mar-
tyna Susek – altowiolistka. Jako lokalna pa-
triotka jestem dumna, że w  Częstochowie 
mamy taka zdolną młodzież.

Pyta mnie Pani Redaktor, jak z tej per-
spektywy widać Częstochowę? Z  zewnątrz 
widzi się swoje miasto inaczej, ale cieszy 
mnie pozytywna reakcja osób, kiedy mó-
wię, że jestem z Częstochowy. Obserwowa-
łam sympatię do naszego miasta, jeżdżąc po 
Polsce w ramach współpracy ze Związkiem 
Miast Polskich. Częstochowa jako miejsce 
budzi bardzo pozytywne emocje i czy się to 
komu podoba, czy nie  - kojarzy się wyłącz-
nie z  Jasną Górą. W środowisku ludzi mu-
zyki Częstochowa kojarzy się jeszcze z Festi-
walem „Gaude Mater”. Odczułam to przede 
wszystkim w Akademii, gdzie większość pe-
dagogów kojarzyła mnie z tą imprezą. Poza 
tymi dwiema markami (śmiech): Jasna Góra 
i  Festiwal „Gaude Mater”, Częstochowa 
w świadomości mieszkańców spoza naszego 
grodu nie kojarzy się z niczym innym!

Jak przebiega praca nad przygotowaniem 
festiwalu? Z jakim wyprzedzeniem plano-
wane są koncerty? Na jakiego wykonawcę 
czekała Pani lub czeka najdłużej?

Organizacja aktualnej edycji festiwalu zazębia 
się o następną. Nigdy nie jest tak, że kończy-
my jeden festiwal i dopiero zaczynamy dru-
gi. Negocjujemy z wykonawcami najczęściej 
z półtorarocznym, a nieraz z dwuletnim wy-
przedzeniem, wiec już teraz wiem, co będzie 
na otwarciu Festiwalu „Gaude Mater” 2015. 
Przyszłoroczny Festiwal będzie otwierał An-
dreas Scholl, który już u nas wystąpił w dniu 
beatyfikacji św. Jana Pawła II. Niestety, był 
to koncert, można powiedzieć, niespełnio-
nych marzeń, które pokrzyżowała pogoda: 
zimno, wiatr - artysta miał mało komfortowe 
warunki występu. Trzeba jednak przyznać, 
że mimo to koncert był piękny! Postanowi-
liśmy wtedy, że Andreas Scholl musi wró-
cić na Festiwal „Gaude Mater” i  zaśpiewać 
w  Bazylice Jasnogórskiej, bo ten niebiański 
kontratenorowy głos o  wyjątkowej urodzie, 
powinien zabrzmieć w  pięknym wnętrzu - 
stąd ponowne zaproszenie. W  czerwcu, jak 
każdego roku, odbędzie się posiedzenie Rady 
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Artystyczno-Programowej; podsumujemy 
24. festiwal i  pomału będziemy zamykać 
projekt przyszłorocznego, po to, by okres 
wakacji poświęcić na korespondencję i  na 
negocjacje, a  potem w  grudniu ostatecznie 
zatwierdzić program. Umieszczamy wtedy 
na stronie internetowej program, dajemy bi-
lety do sprzedaży na http://www.ticketpro.
pl - i  kolejna edycja rusza. Co do pomysłu 
na jubileuszowy „Gaude Mater”, szczegółów 
zdradzić nie chcę. Mogę tylko powiedzieć, że 
będzie realizowany z wielkim rozmachem, bo 
to w końcu 25-lecie! 

Z  Andreasem Schollem na temat pro-
gramu rozmawiamy od roku; chcemy aby 
muzyka barokowa, którą najchętniej śpiewak 
wykonuje, spójnie łączyła się z muzyką współ-
czesnego twórcy – być może kompozytora 
polskiego. Jest na to zgoda śpiewaka, co dla 
festiwalu jest ważną sprawą, aby artyści świa-
towej sławy włączali do swojego repertuaru 
kompozycje sugerowane przez organizatorów. 

Negocjacje nie są łatwe. Kiedy przed 
trzema laty festiwal zapraszał do współpra-
cy The King’s Singers, organizując w  Lon-
dynie koncert promujący muzykę sakralną 
podczas polskiej prezydencji w UE, trudno 
było namówić wykonawców, by zaśpiewali 
wyłącznie muzykę polską. Najchętniej pro-
gram zbudowaliby z ogromnego repertuaru, 
którym dysponują – przygotowanie nowych 
utworów, na nasze zamówienie, nie spotkało 
się początkowo z  entuzjazmem. Przesyłali-
śmy propozycje stopniowo i  czekaliśmy na 
reakcję. Po odpowiedzi – „akceptujemy”, 
przesyłaliśmy kolejną partię. Ostatecznie 
zespół przygotował ponad godzinny koncert 
polskiej współczesnej muzyki sakralnej, na 
który złożyło się m.in. prawykonanie kom-
pozycji Pawła Łukaszewskiego, utwór laure-
ata I Konkursu Musica Sacra Miłosza Bem-
binowa oraz Missa pulcherima Bartłomieja 
Pękiela, polskiego twórcy okresu baroku. To 
przykład, jak należy inwestować w  promo-
cję polskiej muzyki – dając ją do wykonania 
najlepszym z najlepszych. 

Ale o  artystów trzeba dbać. Kiedy 
uzgodni się już warunki ich przyjazdu do 
Częstochowy, trzeba dołożyć wszelkich sta-
rań, aby wyjeżdżali zadowoleni. To nieraz 
drobne gesty, nadplanowe działania nieza-
warte w kontrakcie: kulturalni i zawsze chęt-
ni do pomocy piloci, komfortowe samocho-
dy festiwalowe, użyczane od wielu lat przez 
firmę „Marszałek” – sponsora festiwalu, czy 
dobre, polskie jedzenie. Kiedy wyjeżdżają, 
wiemy, że będą najlepszymi ambasadorami 
marki „Gaude Mater” na świecie i  chętnie 
odpowiedzą na kolejne zaproszenie. Jeśli 
umieszczają na swoich stronach interneto-
wych i w swoich cv informację, że koncerto-
wali na „Gaude Mater”, to znaczy, że uznali 
nasz festiwal za ważne wydarzenie.

W  jaki sposób dociera Pani do wyko-
nawców? Jak udaje się Pani znaleźć takie 
rodzynki, jakimi są na przykład chóry 
gruziński czy bułgarski albo zespół mon-
golski?

Wieloletnie kontakty z  innymi festiwalami 
powodują, że my, dyrektorzy festiwali, bar-
dzo często wymieniamy się informacjami 
o  wykonawcach. Bywamy u  siebie, podpa-
trujemy artystów. Zarówno zespół mongol-
ski, jak i  bułgarski, widziałam na innym 
festiwalu, mogłam osobiście ocenić poziom 
i  sposób kontaktu z  publicznością. Ale to 
oczywiście nie jedyny sposób budowania 
programu. Rada Artystyczno-Programowa 
jest znakomicie zorientowana w muzycznym 
środowisku, przede wszystkim europejskim: 
kogo warto zaprosić, kto ma w repertuarze 
dużo muzyki sakralnej i wykonuje ją w spo-
sób najlepszy z możliwych. Dzisiaj, w dobie 
internetu, impresariatów i impresariów, kon-
takt z  artystą jest właściwie na wyciągnię-
cie ręki. Dobre rozeznania mamy również 
dzięki jurorom Konkursu Musica Sacra, 
niekwestionowanym autorytetom w  swo-
ich krajach. Korzystam więc z podpowiedzi 
Stephena Laytona z  Wielkiej Brytanii czy 
Vaclovasa Augustinasa z Litwy, szefa Jauna 
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Muzika Vilnius Municipal Choir, jednego 
z najlepszych chórów kameralnych w Euro-
pie. Mam wielu przyjaciół na Ukrainie, bo 
z tym krajem współpracujemy od wielu lat.

Zauważyłam wielką dbałość o proporcje, 
z  jaką przygotowywany jest program fe-
stiwalu, co kojarzy mi się z Wielką Teorią 
Piękna. Jak Pani to robi?

Muszę przyznać, że budując program zawsze 
toczę walkę pomiędzy gustem muzykolo-
ga a  interesem menadżera. Jako muzykolog 
mam świadomość potrzeby szukania nowych 
kompozycji, promowania wartościowej mu-
zyki liturgicznej, stawiania na polską kulturę 
muzyczną. Będąc jednak również menadże-
rem, muszę wybierać propozycje różnorod-
ne, stawiać na utwory znane i lubiane, zapra-
szać do udziału gwiazdy, by koncerty były 
atrakcyjne dla publiczności. W  tym roku 
Rada Artystyczno-Programowa dopuściła 
na festiwalu prezentację muzyki ludowej, 
czego dotąd raczej nie stosowaliśmy. Nie 
pozostawało to w sprzeczności z prezentacją 
szeroko pojętego sacrum, a koncert muzyki 
mongolskich stepów, gruzińskiej polifonii 
czy bułgarskich pieśni obrzędowych bardzo 
przypadły do gustu publiczności. Ja jednak, 
jako muzykolog, pozostałabym w  obszarze 
muzyki stricte sakralnej.

W przyszłym roku będzie 25. jubileuszo-
wy festiwal. Część planów już Pani zdra-
dziła. Czy zechciałaby Pani powiedzieć 
więcej o planach na przyszłość?

Jeszcze za wcześnie na szczegóły, niektóre 
propozycje dojrzewają. Zdradzę tylko, że 
prowadzimy rozmowy, by kilka koncertów 
odbyło się w  największych polskich kate-
drach, z  udziałem dużych składów wyko-
nawców. Myślę, że do września powinniśmy 
wiedzieć, z  którymi miastami uda się nam 
pozytywnie zakończyć rozmowy, bo nie 
ukrywam, że to są dosyć kosztowne projek-
ty. Tak więc w Polsce piękne wnętrza i dobre 
koncerty oratoryjne, a  w  Częstochowie – 

wielokulturowość, którą kocha festiwalowa 
publiczność. To właśnie wielokulturowość 
pokazuje Częstochowę jako miasto otwarte 
– nie tylko ekumenicznie, ale również mia-
sto dialogu trzech religii monoteistycznych: 
chrześcijaństwa, judaizmu i  islamu. Jestem 
przekonana, że organizacja Festiwalu „Gau-
de Mater” i myślenie o  jego przyszłości idą 
w dobrym kierunku. Moim marzeniem jest, 
aby tu, gdzie dzisiaj jest biuro Stowarzysze-
nia Przyjaciół „Gaude Mater”, w kompleksie 
poklasztornym parafii p.w. św. Zygmunta, 
powstała nowa instytucja - miejsce dla od-
biorców kultury wysokiej, w  tym bogatej 
kultury sakralnej, bo z  tego Częstochowa 
słynie. Projekty, które nie wykorzystują spe-
cyfiki miasta, jego historii, korzeni, wcze-
śniej czy później będą skazane na niebyt 
– przetrwają tylko te, budowane w oparciu 
o tradycję, zgodne z duchem miejsca.

W  imieniu czytelników „Galerii” oraz 
własnym bardzo dziękuję Pani za rozmo-
wę! Życzę Pani i  Festiwalowi wielu suk-
cesów zarówno w Polsce, jak i za granicą, 
a Częstochowie, by jej związek z festiwa-
lem był ciągle najsilniejszy.

Rozmawiała: Barbara Strzelbicka
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 „ŚWIĘCI WOŁYNIA”

 – WYSTAWA PLONU III MIĘDZYNARODOWEGO 
PLENERU IKONOPISANIA W ZAMŁYNIU NA UKRAINIE 

Wielką radością i  zarazem nagrodą dla 
organizatorów i uczestników stało się bardzo 
ciepłe przyjęcie zamłyńskich ikon przez oso-
by odwiedzające galerie, muzea, domy kul-
tury, począwszy od Zamłynia, poprzez Sarny 
na północy, Lwów i  Odessę na południu, 
a skończywszy na Lublinie i Warszawie.

Ostatni plener ikonopisów opatrzony 
został tytułem Święci Wołynia – wielce zna-
miennym, zwłaszcza w  roku pamięci o  70. 
rocznicy tragedii wołyńskiej. „III Międzyna-
rodowy Plener Ikonopisania „Święci Woły-
nia” w Zamłyniu, niemal przy samej granicy 
z Polską – warto podkreślić za dr Katarzyną 
Jakubowską-Krawczyk, adiunkt w  Katedrze 
Ukrainistyki UW –  rozpoczął się dzień po 
oficjalnych obchodach 70. rocznicy wyda-
rzeń wołyńskich i  wpisuje się w  nie, poka-
zując niejako nową perspektywę wzajemnych 
relacji polsko-ukraińskich”. 

Tegoroczny plener ściśle korespondował 
z apelem zawartym w podpisanej 28 czerw-
ca 2013 r. w Warszawie wspólnej deklaracji 
arcybiskupów Kościołów z obu stron grani-
cy. Co podkreślają uczestnicy pleneru pod 
skrzydłami ks. Jana Burasa w Zamłyniu, na 
nowo odczytywali myśli i  przesłanie życia 
wołyńskich świętych. Rzymscy katolicy, gre-
kokatolicy i  prawosławni, reprezentujących 
różne państwa, kultury i szkoły, spotkali się 
niejako na wzór pierwszych wspólnot chrze-
ścijańskich – we wspólnej modlitwie i pracy. 

„Ikona z pewnością nie jest zwykłym ob-
razem, ikona nie jest przeznaczona do oglą-
dania; a przynajmniej nie tylko do oglądania” 
– napisał ks. Buras. „Bardzo trafnym zdaje się 
porównanie Michela Quenota, że ikona jest 
oknem ku wieczności („Ikona i kosmos”). Bo 
ikona musi być napisana tak, aby świadczyła 

To przedstawiciel Polski na Ukrainie – 
Konsul RP w Łucku – Krzysztof Sawic-

ki rzucił przed trzema laty pomysł zorgani-
zowania Międzynarodowego Pleneru Ikono-
pisania. W realizacji myśli wsparł go prezes 
Stowarzyszenia Artystów Wołynia – Wolo-
dymyr Marczuk. Gospodarzem pleneru stał 
się natomiast ksiądz Jan Buras z  Centrum 
Integracji w Zamłyniu (Caritas Diecezji Łuc-
kiej). Wszystkich trzech pomysłodawców 
było nam dane spotkać na wernisażu wysta-
wy, która miała miejsce 14 kwietnia 2014 
r. w OPK „Gaude Mater” w Częstochowie. 
W Zamłyniu dołączył do nich prof. Roman 
Wasyłyk, który otoczył artystyczną i nauko-
wą opieką wszystkich ikonopisów.

Międzynarodowy Plener Ikonopisania 
odbył się już po raz trzeci na Ukrainie, a czę-
stochowska wystawa to plon ostatniej edy-
cji. Jak wspominają w  katalogu uczestnicy 
wspólnego malowania, efekt ich pracy już po 
pierwszym plenerze zaczął docierać szeroko 
do odbiorców ukraińskich i  zagranicznych, 
także drogą elektroniczną. 

Wędrujący Święci – czytamy w katalogu 
– „bo tak postanowiliśmy nazwać ubiegło-
roczny plener, rzeczywiście nie zawiedli nas; 
poplenerowe wystawy przewędrowały set-
ki kilometrów, dotarły do setek osób drogą 
prastarych wędrowców, drogą elektroniczną 
i  w  postaci katalogu, pomogły nam także 
ukraińskie i polskie media. W pewnym mo-
mencie dołączyły do nich ich ikony powstałe 
w tym roku, te dołączą do ikon poprzednich, 
a także do ikon powstałych w Nowicy (Pol-
ska) w czasie pleneru ikonopisu Święci Pań-
scy. Męczennicy i wyznawcy; wszystkie razem 
powędrują m.in. do Lwowa i Łucka”.
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o tajemnicy zbawienia. Nie może być zupeł-
nie swobodną interpretacją artysty, jego zda-
niem, jego pomysłem, nie licząc się zupełnie 
z  uświęconymi kanonami. Ikona ma być 
świadectwem istnienia – innego niż tylko nasz 
ziemski – Bożego świata, którego doświadcza 
ikonopis i poprzez swoją pracę przekazuje jego 
namiastkę wiernym. Oraz odwrotnie: wierny 
kontemplujący ikonę kieruje swoją uwagę ku 
sprawom niebieskim, bo ona pokazuje świat 
inny niż ziemski. Pisanie ikony jest więc wy-
darzeniem natury religijnej”.

Do zaistnienia wystawy w Ośrodku Pro-
mocji Kultury „Gaude Mater” przyczyniło 
się Literackie Towarzystwo Wzajemnej Ad-
oracji „Li-TWA”. Szczególnie jego prezes 
Bogdan Knop, który Konsulowi i  gościom 
ukraińskim umożliwił spotkanie z  często-
chowskimi studentami. Wystawa ikon Święci 
Wołynia trwała do 27 kwietnia.

 [opr. red.]

Źródło: http://www.gaudemater.pl/gaudemater/
aktualnosci,644.html
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Adam Regiewicz

„WSZYSCY JESTEŚMY ŚLEPCAMI…” 
– LEKTURA „MIASTA ŚLEPCÓW” JOSÉ SARAMAGO W DUCHU IN-

TERPRETACJI KERYGMATYCZNEJ

„Sensem kultury nie jest uczestnictwo w duchowym topie hitów zdziczałego świata. 
Sens kultury jest albo religijny albo żaden”1.

Wydawałoby1 się, że zestawianie ze sobą 
w  jednym zdaniu powieści Noblisty 

– zdeklarowanego ateisty i  kerygmatyczno-
ści wywiedzionej z  ducha chrześcijańskiego 
jest jakimś absolutnym nieporozumieniem, 
podobnie jak niegdyś umieszczenie na waty-
kańskiej liście polecanych filmów religijnych 
dzieła jednego z największych prowokatorów 
kina Piera Paolo Pasoliniego – Ewangelii 
wg św. Mateusza. W  kulturze współczesnej, 
w  której mocno podkreśla się rozdział do-
świadczenia i  praktyk religijnych od życia 
społecznego, nakładanie na siebie tych po-
rządków znaczeniowych: sacrum i  codzien-
ności wyznaczanej rytuałami życia zbiorowe-
go budzi nieufność. Nie miejsce tu by mówić 
o  mechanizmach desakralizacji w  kulturze 
czy szerzej o  kryzysie wartości duchowych, 
jednak to właśnie one deprecjonują, spychają 
na margines „poważnych dyskursów nauko-
wych”, podejmowane rozważania na temat 
wiary czy innego doświadczenia religijnego 
– w  tym obecności sacrum w kulturze. Czy 
zatem naprawdę czytelnik, szukający śladu 
obecności Boga i  jego rzeczywistości trans-
cendentnej w  praktykach kulturowych jest 
determinowany wyborem albo sacrum (wy-
wiedzione z pism świętych czy hagiografii po-
bożnościowe historie) albo profanum („życie, 
ot i wszystko”)? Czy te dwie płaszczyzny nie 
nakładają się na siebie, nie krzyżują, stykając 
w  miejscach wspólnych? Czy wreszcie, pod 
powierzchnią zwykłych codziennych spraw 
nie toczy się bardzo konkretny, egzystencjal-

1 M. Szczygieł, Laska nebeska, Warszawa 2011, s. 86.

ny dyskurs na temat sensu i celu istnienia – 
a stąd już tak blisko (choć czasem tak daleko) 
do doświadczenia sacrum?

Poniższą lekturę Miasta ślepców José Sa-
ramago opieram na dwóch przekonaniach, 
które wywodzą się z  zupełnie z  innych źró-
deł. Pierwsze wyrasta z coraz bardziej popu-
larnej refleksji postsekularnej, która wydaje 
się postmarksistowską reakcją na ogarniający 
cywilizację zachodnioeuropejską kult mate-
rializmu i  scjentyzmu, przypominając lewi-
cowy postulat rewolucji ducha. Odwołując 
się do nauczania świętego Pawła i  tradycji 
rabinistycznej, postsekularyzm wiąże ponow-
nie rozdzielone rzeczywistości, dostrzegając 
niezwykłą energię w  podskórnych wodach 
sacrum przepływających w  pozornie świec-
kiej codzienności. W ten sposób zrodziła się 
koncepcja kryptoteologii, która refleksję nad 
doświadczeniem religijnym czy szerzej – sa-
crum rozumie w  sposób szeroki, wchodząc 
z  myśleniem teologicznym w  przestrzenie 
pozornie dalekie od jakiejkolwiek formy wia-
ry, czy wręcz deklarujące prymat racjonalno-
ści2. Proponuje ona ten rodzaj refleksji, któ-
ry obejmuje wszystko, co w pewien sposób 
przypomina doświadczenie religijne lub jak 
mówi jeden z protestanckich teologów Clay-
ton Crockett – dotyczy ludzkiej egzystencji, 
przede wszystkim jego wymiaru skończono-
ści i  bycia w  świecie. To bowiem, co każdy 
dyskurs czyni religijnym, uzewnętrznia się 
poprzez świadomość „negatywności życia” 

2 A. Bielik-Robson, Na pustyni. Kryptoteologie późnej 
nowoczesności, Kraków 2012, s. 8n.
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– to znaczy śmierci, własnej przemijalności, 
wobec którego żadne istnienie nie może po-
zostać obojętnym. W kryptoteologii nie cho-
dzi jednak o poszukiwanie „wyższego dobra”, 
które uzasadniałoby harmonię dobra i  zła, 
śmierci i  życia, ale o  dotarcie do głębokich 
pokładów znaczeń życia w  doświadczeniu 
przemijalnego świata i kruchości egzystencji. 
Tym samym nie może tu być mowy o odno-
szeniu tegoż doświadczenia (rozumianego 
także jako praktyka lekturowa czy narracja) 
do jakiegoś porządku normatywnego – mo-
ralnego, tradycyjnie teologicznego, ale trzeba 
spojrzeć na ten klucz krytpoteologiczny jako 
ożywcze urzeczywistnianie ducha w prakty-
kach codzienności.

Kiedy przyjrzeć się fabule powieści José 
Saramago, widać, że autor naznaczony lek-
turą egzystencjalistów (szczególnie Alber-
ta Camusa) w  podobny sposób konstruuje 
wydarzenia, ukazując ekstremalną sytuację 
społeczną, która staje się podstawą do głęb-
szych rozważań na temat ludzkiej egzysten-
cji, cywilizacji i  kultury oraz norm i  praw 
obowiązujących we współczesnym świecie. 
Oto obserwujemy jak w jednym z miast jego 
mieszkańcy kolejno zaczynają tracić wzrok. 
Wydaje się, że ta niezwykła przypadłość, 
w  której pod powiekami nie tyle zapada 
ciemność, ile rysuje się oślepiające światło, 
jest zaraźliwa, bowiem ślepota dotyka każde-
go, kto styka się z innym oślepionym. Sara-
mago nie oszczędza nikogo – w jednej grupie 
znajdują się lekarze, prawnicy, prostytutki, 
żebracy, robotnicy i zwykli kryminaliści. No-
sząca znamiona epidemii przypadłość zostaje 
zakwalifikowana jako zagrożenie dla życia 
innych mieszkańców, co w efekcie prowadzi 
do odizolowania zarażonych – a  miejscem 
ich odosobnienia staje się opuszczony szpital 
psychiatryczny.

Szpital-więzienie staje się nie tylko zna-
kiem miejsca ślepych, ale także metaforą 
ciemności zgodnie z  ewangelicznym prze-
słaniem: „Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy 
oko twoje jest zdrowe, całe ciało twoje ja-
sne będzie. A  jeśliby oko twoje było chore, 

całe ciało twoje będzie ciemne. Jeśli tedy 
światło, które jest w  tobie, jest ciemnością, 
sama ciemność jakaż będzie.” (Mt 6,22-23) 
Ślepota staje się tylko widomym znakiem 
wewnętrznej choroby, która trawi zachodnią 
cywilizację, bowiem brak światła wypuszcza 
demony ukryte na dnie serca: cały ten gniew, 
frustrację, rozgoryczenie życiem itd. Trop ten 
potwierdza wielokrotnie sam autor, wprowa-
dzając liczne odniesienia do sfery moralnej:

„Sumienie, przez niektórych nierozważ-
nie zagłuszane, a  przez wielu wyśmie-
wane, istnieje i  istniało zawsze, nie jest 
wymysłem ludzi z epoki kamienia łupa-
nego, dla których zresztą pojecie to było 
dość mgliste. Na przestrzeni wieków wy-
obrażenie o  sumieniu i  grzechu ulegało 
licznym transformacjom, wynikającym 
ze zmian w obyczajowości oraz w genach 
ludzkich. Kiedyś uważano, że moralność 
zależy od koloru krwi lub obfitości łez, 
a oczy nazywano zwierciadłem duszy, co 
wkrótce spowodowało, że ludzkość wpa-
dła we własną pułapkę, gdyż jej oczy za-
częły zdradzać kłamliwość ust.”3.
Ślepi nagle dostrzegają w duszy to, czego 

nie widzieli, patrząc – na tym polega para-
doks ich sytuacji. Ta ślepota bohaterów to 
nie tylko wymysł autora, okulistyka zna takie 
przypadki: długotrwałe przebywanie w ciem-
nościach powoduje nieodwracalne zmiany 
w  rogówce oka. Wtedy ślepniemy i  infeku-
jemy całe swoje życie. Ci ludzie także zapa-
trzeni w swoich idoli: pracę, pieniądze, roz-
rywkę, seks, alkohol, sławę, dom itd. stali się 
ślepi wobec własnej rzeczywistości, o  czym 
przekonuje zarówno opowieść tracenia wzro-
ku przez dziewczynę w ciemnych okularach, 
jak i drobnego złodziejaszka, który korzysta 
z okazji i okrada ślepnącego na drodze, same-
mu stając się niewidomym.

To, co dzieje się w zamkniętych pomiesz-
czeniach budynku, w których zdani na siebie 
niewidomi próbują udawać normalne życie, 
3 Ten i pozostałe cytaty z książki J. Saramago, Miasto 

ślepców, tłum. Z. Stanisławska, Poznań 2009, s. 26.
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przypomina piekło: „malowniczy świat po-
czciwych biedaków należy do przeszłości, 
rozpoczęło się bezlitosne i krwawe panowanie 
ślepców” (s. 144). Saramago kreśli obraz rela-
cji społecznych, w których nie ma już żadnych 
hamulców, jak gdyby wzrok był prymarnym 
zmysłem trzymającym ludzkość w  okowach 
przyzwoitości. Zachowania ślepych często 
ukazywane są przez pryzmat zwierzęcości 
(zdobywanie pożywienia, łapczywe jedzenie, 
zaspokajanie żądzy, brak higieny), brudu 
i  smrodu, co autor zapisuje po stornie zwy-
cięstwa Złego: „Nie bez powodu teologowie, 
choć używając innych określeń, mówią, że 
najgorszą rzeczą w piekle jest smród” (s. 187). 
Lecz nie o  antyutopijną wizję społeczną tu 
idzie, lecz o postawy, jakie człowiek przyjmu-
je wobec doświadczenia krytycznego. Nobli-
sta rysuje przed oczami czytelnika sytuację 
autentycznie egzystencjalną – kryzysu, czyli 
takiego stanu, w którym człowiek doświadcza 
niemocy, słabości; gdzie człowiek traci kon-
trolę nad swoim życiem. To jest sytuacja stricte 
biblijna, bowiem odnosi się ona do doświad-
czenia Izraela na pustyni, do momentu, kie-
dy Izrael przechodzi przez Morze Czerwone 
i widząc potężne ramię Boga, zaczyna wątpić, 
czy aby ten sam Bóg jest w  stanie wypełnić 
obietnicę wprowadzenia do Ziemi Obiecanej. 
W efekcie zostaje on pozostawiony samemu 
sobie na 40 lat, by doświadczyć swej niemocy 
i odkryć prawdziwy sens życia w wierze. Sara-
mago potwierdza ten trop biblijny4, obejmu-
jąc kwarantanną ślepą społeczność na 40 dni 
właśnie i każąc im się zmagać z podobnymi 
pokusami: chleba (codziennie dostarczane 
transporty żywności, z których nic nie zosta-
je na drugi dzień), historii (próby ucieczki ze 

4 Warto dodać, że tropów biblijnych, opartych na 
kluczu semiotycznym jest w powieści bardzo wiele, 
począwszy od motywu samej ślepoty, poprzez towa-
rzyszącego psa konotującego księgę Tobiasza i po-
dróż syna do obcej ziemi, by zdobyć lekarstwo na 
ślepotę swego ojca, czy oliwy do kaganka przypomi-
nającej Przypowieść o pannach roztropnych i nieroz-
tropnych, a  skończywszy na motywie krzyża, który 
pojawia się w wielu kontekstach.

szpitala) i idoli (samozwańcza władza i junta 
„ślepego od urodzenia”). Zachowania wobec 
doświadczenia pustyni – kryzysu też zresztą 
podobne jak w Izraelu: część zmęczona tą sy-
tuacją, buntująca się próbuje uciec, wrócić do 
domu (niczym żydzi wspominający czosnek 
i cebulę w Egipcie – w „domu niewoli”); część 
już się poddała, nie wierzy w  jakąkolwiek 
zmianę, w  możliwość wyjścia z  tej sytuacji, 
stąd próbuje dostosować się do nowych wa-
runków, skazując się na wieczne błądzenie (to 
przypadek grupy samozwańczego przywódcy, 
który wraz z  innymi narzuca terrorem swo-
je prawo, rozdzielając dostarczane jedzenie 
i czerpiąc z tego profity). Ale jest jeszcze ostat-
nia grupa – reszta (jak mówi Pismo – „Reszta 
Jakuba”), dla których ta sytuacja jest próbą, 
konieczną, by dokonało się oczyszczenie Izra-
ela. Oni wierzą, że miejscem ich przeznacze-
nia jest wolność – Ziemia Obiecana: miejsce 
schronienia przed uciskiem, ale także kraina 
„mlekiem i  miodem płynąca”. Tej ostatniej 
postawie patronuje postawa mesjańska, wy-
rastająca z gotowości do opuszczenia miejsca 
swego pochodzenia i wędrowania ku niewia-
domemu. W Księdze Wyjścia, do której Sa-
ramago nawiązuje wielokrotnie, taką postacią 
jest Mojżesz, w Mieście ślepców – żona jedne-
go z bohaterów.

Żeby jednak pełniej zrozumieć tę figurę, 
należałoby najpierw odnieść się do drugiego 
przekonania, na którym zbudowana jest po-
niższa lektura powieści Jose Saramago – do 
kerygmatyczności literatury. O idei tej Marian 
Maciejewski pisał, że badanie literatury może 
odsłaniać proces wchodzenia człowieka kre-
owanego przez słowo literackie w Słowo Boga: 
„Kerygmat literatury o tyle jest więc kerygma-
tem, o  ile ciało literatury powraca w  Słowo 
odwieczne”5. Słowo Boga wypełnia się zaś nie 
tylko w bohaterze literackim, ale samym czy-
telniku, który dając się uwieść rzeczywistości 
przedstawionej, podlega procesowi katechiza-

5 M. Maciejewski, ażeby ciało powróciło w  słowo. 
Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin 
1991, s. 8.
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cji. Można zatem mówić o  egzystencjalnym 
wymiarze spotkania człowieka-czytelnika i bo-
hatera literackiego, wykreowanego przez słowo 
literackie, za którym ukrywa się sam Chrystus. 
Tym samym ważkie dla tej metody jest do-
świadczenie zarówno wiary chrześcijańskiej, 
jak i samego tekstu i  jego odczytania w kon-
kretnym kontekście egzystencjalnym. Tym, co 
istotne zatem dla kerygmatyczności literatury, 
jest otwarta na działanie ducha ożywiającego 
postawa czytelnika, który każde słowo odnosi 
do swego życia i stara się nadawać mu wartość 
doświadczenia, a  zatem czyni z lektury tekstu 
– tekst przeżyty. Czytając zatem Miasto ślepców 
metodą kerygmatyczną, trzeba zadać sobie py-
tanie o własną ślepotę, o jej metaforyczny sens 
odnoszący się do tu i teraz, podobnie jak nale-
ży spytać o wyjście z tej sytuacji, o drogę wy-
zwolenia, zbawienia, wreszcie Mesjasza, który 
z tej ciemności wyprowadza. 

Taką postacią jest niewątpliwie żona jed-
nego z bohaterów, na której postawę trzeba 
spojrzeć w kluczu mesjanistycznym. Jako je-
dyna widząca w społeczności ślepych – daje 
się zamknąć z mężem w zamkniętym odizo-
lowanym zakładzie. Początkowo organizuje 
życie w  tym swoistym obozie, porządkuje, 
sprząta, przyjmuje nowych, starając się nie 
wzbudzać podejrzenia, że widzi. 

„Wśród nich prym wodziła kobieta, 
sprawiająca wrażenie wszechobecnej, po-
magała nosić kartony, zachowywała się 
tak, jakby wskazywała drogę, co biorąc 
pod uwagę jej ślepotę było przecież ab-
surdem” (s. 95). 
To, jak rezygnuje ona ze swojego życia 

z miłości dla męża wydaje się po ludzku absur-
dem. Z własnej woli skazuje się na poniżenie, 
na życie w nieludzkich warunkach, głód, po-
gardę, wreszcie gwałt ze strony buntowników.

Pomimo nihilistycznego założenia Sa-
ramago, który ukazuje prawdę o  człowieku 
zdolnym jedynie do czynienia zła, o  czym 
wspomina sama bohaterka, przyznając:

„Może ludzie nauczą się żyć bez oczu, ale 
prawdopodobnie przestaną być ludźmi, 

myślę, że nikt z nas nie może nazwać się 
człowiekiem w takim znaczeniu, jakiego 
używaliśmy dawniej, ja na przykład zabi-
łam człowieka” (s. 269).

można zaobserwować ciekawą koncepcję 
zarysowanej opozycji między kobietą, która 
widzi a ślepym od urodzenia, który staje się 
nowym przywódcą więziennej społeczności6. 
Mając nad pozostałymi przewagę doświad-
czenia, wykorzystuje swoje umiejętności 
poruszania się w ciemności, aby dominować 
nad innymi: czerpie korzyści z  ludzkiej sła-
bości, urządza kontrabandę, reglamentuje 
pożywienie, żąda posłuszeństwa i  uległości 
w zamian za względny spokój. Kobieta, któ-
ra widzi, zachowuje się inaczej. „Ta kobieta 
wszystko wiedziała, była obdarzona szóstym 
zmysłem, widziała, mimo iż była ślepa, jej 
wszechobecność graniczyła z cudem” (s. 211).  
Oto Saramago stawia przed czytelnikiem 
nowego Mojżesza, obdarzonego widzeniem 
(warto przypomnieć, że terminem „widzą-
cy” obejmowano w tradycji żydowskiej oraz 
wczesnochrześcijańskiej tych wierzących, 
którzy mieli rozeznanie o woli Bożej w życiu 
swoim i innych), siłą i odwagą, które jednak 
nie przekształcają się w brawurę. Ponadto, to 
co pozwala sytuować ją obok Mojżesza to po-
kora, bowiem jej postępowanie wielokrotnie 
potwierdza świadomość kruchości swej eg-
zystencji, możliwość popadnięcia w  ślepotę 
jak pozostali, czy znoszenie obelg pod swoim 
adresem – także ze strony zniecierpliwionego 
sytuacją męża. Jej postawa charakteryzuje się 
tym, że akceptuje fakty i wydarzenia, które 
przychodzą (choć nie jest wolna od zwątpie-
nia, buntu bezsilności itd.) – stara się poma-

6 Pomijam w tym miejscu niezwykle intrygujący trop 
wskazujący na konotację z biblijnymi figurami ślep-
ców: Bartymeusza (ślepca spod Jerycha) i niewido-
mego od urodzenia z  ewangelii św. Jana, których 
postawy były od początku Kościoła związane z ka-
techezami chrzcielnymi, tłumaczącymi tajemnicę 
tego fundamentalnego sakramentu. Próba wpisania 
tych figur w postacie ślepców z powieści Jose Sara-
mago byłaby niezwykle interesująca z perspektywy 
badawczej, do czego zachęcam.
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gać mężowi, towarzyszyć mu, a jednocześnie 
w pewnym momencie być także przewodni-
kiem pozostałych. 

„Musimy się stąd ruszyć, dopóki jeszcze 
mamy siłę. Wstali z  trudem, zataczając 
się, podtrzymując nawzajem, próbując 
opanować zawrót głowy. Po chwili usta-
wili się gęsiego za swym jedynym prze-
wodnikiem, dziewczyna w  ciemnych 
okularach, stary człowiek z czarną opaską 
na oku, zezowaty chłopiec, żona pierw-
szego ślepca, jej mąż i na końcu lekarz. 
Posuwali się wzdłuż drogi prowadzącej 
do centrum miasta, żona lekarza chciała 
znaleźć schronienie dla swoich ślepców 
i jak najszybciej wyruszyć na poszukiwa-
nie jedzenia” (s.232).
Obraz posuwającego się korytarzami 

szpitalnego labiryntu, a potem ulicami pełny-
mi innych ślepców nasuwa skojarzenie z ka-
rawaną brnącą przez piasek pustyni. Każde 
odejście od niej oznacza śmierć, zaś szanse na 
przeżycie są tym większe im lepsze rozeznanie 
ma przewodnik. Tym w książce niewątpliwie 
jest żona. Z drugiej strony, nie jest wolna od 
ludzkich słabości i odruchów obronnych. To 
ona stanie się inicjatorką buntu przeciw pa-
nującemu złu i pomoże zakończyć w drama-
tyczny sposób panujący w więzieniu-szpitalu 
terror samozwańczej junty. Jej reakcja i działa-
nie potwierdzają jednocześnie ostrzeżenia Oj-
ców Kościoła, że ciągłe przebywanie w ciem-
nościach rodzi niebezpieczeństwo wejścia 
w  ciemność, oraz samego Chrystusa: „Bacz 
więc, by światło, które jest w tobie, nie było 
ciemnością” (Łk 11,35). Jeśli chrześcijanin 
traci więź z Chrystusem jego światło blaknie, 
nie tylko nie może wskazywać drogi innym, 
ale sam ginie w mroku. Tak dzieje się i z bo-
haterką, która przejmuje sposób postępowa-
nia przestępców i  w  imię krzywdy mści się 
na nich, biorąc sprawiedliwość w swoje ręce. 
Z drugiej strony, ile w tym postępowaniu ko-
notacji biblijnych: Judyty odrąbującej głowę 
Holofernesa czy Jaeli przebijającej sztyletem 
głowę Sisery – dowódcy armii Jabina, które 

stają się w Starym Testamencie znakiem gnie-
wu Bożego wobec bałwochwalców i zło czy-
niących. Jednak to doświadczenie zabójstwa 
jej nie niszczy, choć coraz częściej w  fabule 
dają o sobie znać sytuacje chwilowego zamro-
czenia, chociażby wtedy gdy mówi: „Zapalę 
lampę, teraz jestem równie ślepa jak wy”, któ-
re wydają się potwierdzeniem wcześniejszego 
tropu o ślepocie jako znaku grzechu. 

Jednak samo wyprowadzenie grupy ślep-
ców ze szpitala nie kończy książki, Saramago 
idzie dalej, pokazując, że „ślepoty” nie da się 
zamknąć w jakimś pomieszczeniu, wydzielić 
teren nieczystości, od którego pozostali są 
wolni. Gdy grupa wyzwoleńców wychodzi 
na ulice, przekonuje się, że cały świat stał się 
ziemią ślepców – nie ma dokąd wracać, bo:

„przecież ślepiec nie może sam wrócić do 
domu nie to co kiedyś, gdy niewidomi 
mogli jeszcze liczyć na pomoc przechod-
nia, który przeprowadzał ich przez ulice, 
a gdy zabłądzili, wskazywał im właściwą 
drogę. Wiem tylko, że jestem daleko od 
domu, powiedziała wreszcie, ale nie wie 
pani, jak tam wrócić” (s. 234). 
Doprawdy niezwykła to intuicja pisarza, 

który buduje kobiecą postać w oparciu o me-
sjańską figurę proroka, jednocześnie wskazując 
na konieczność ingerencji z  góry – przyjście 
prawdziwego Mesjasza. Ślepcy wyprowadzeni 
na wolność z więzienia kwarantanny niewiele 
mogą zmienić w swej rzeczywistości, nadal po-
zostają niewidomi, choć znajdują się w lepszej 
sytuacji egzystencjalnej – bytowej. Czy jednak 
o taką tu wolność chodzi? To jest fundamen-
talna dla chrześcijaństwa prawda, że prawdzi-
wą wolność przynosi Jezus Chrystus, która 
objawia się w  całkowitej przemianie życia: 
pozostawieniu umarłym grzebania umarłych, 
odejścia od swoich pługów i nie oglądania się 
wstecz, wzięcia na siebie swego krzyża (cier-
pienia, zgorszenia) itd. Jednak to nie dzieje się 
ludzką mocą, bo żaden człowiek nie był i nie 
jest w stanie wypełnić Prawa i Proroków poza 
Jezusem Chrystusem, do tego potrzebna jest 
łaska, przez którą Bóg zbawia. Bez niej, po-
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mimo faktu śmierci i zmartwychwstania Syna 
Człowieczego, nasze życie pozostaje w  tym 
samym miejscu, będąc głuche na Dobrą No-
winę. Dlatego, pomimo wyzwolenia ślepców 
z więziennego terroru, autor pisze:

„Kiedy ślepiec słyszy, Jesteś wolny, kiedy 
otwierają się przed nim drzwi więzienia, 
i  znów padają słowa, Idź, jesteś wolny, 
on stoi jak wryty, tuląc się ze strachu 
do garstki towarzyszy, boi się, bez prze-
wodnika, bez laski i psa nie wie, dokąd 
iść, nie można bowiem porównać życia 
w znanym i w gruncie rzeczy logicznym 
labiryncie szpitala dla obłąkanych z cha-
otyczną plątaniną ulic. (…) Stoją, tuląc 
się do siebie jak stado owiec, nikt nie 
chce doświadczyć losu zbłąkanego ba-
ranka, bo wiedzą, że nie zjawi się pasterz, 
który wskaże im drogę” (s. 229).
To jest sytuacja egzystencjalna każdego 

człowieka, który oczekuje na Dobrą Nowinę, 
że jest ktoś, kto zapłacił wszystkie jego długi, 
że nie będzie zmiażdżony za swoje grzechy 
i  nieprawości, że istnieje jakiś sens, cel, do 
którego może poprowadzić Wybraniec. To 
była także historia Izraela, który doświad-
czył tej samej sytuacji na pustyni, dlatego nie 
można się dziwić, że tak naród wybrany, jak 
i  chrześcijanie oczekują Przyjścia Mesjasza 
(żydzi na pierwsze, chrześcijanie na drugie), 
który objawi się w chwale i przyjdzie popro-
wadzić lud ku ostatecznej wolności, gdzie ist-
nieje „sprawiedliwość, pokój i radość w Du-
chu Świętym” (Rz 14, 17). Podobnie jak oba 
„narody”, mając doświadczenie Boga żywe-
go, nie kroczą już w ciemności, ale w świetle, 
rozpoznając Jego wolę w swoim życiu, co po-
zwala nadać mu sens i zmniejszyć istniejące 
napięcie pomiędzy fizycznym „być” a ducho-
wym „żyć”, tak też bohaterowie powieści Sa-
ramago – a  szczególnie żona, doświadczyw-
szy niemocy, słabości, upodlenia, nie szuka 
już nadziei w doczesności:

„Mój Boże, westchnęła, A jednak światło 
istnieje, a ja mam oczy, które widzą, bło-
gosławiona niech będzie jasność” (s. 243).

To jedno z  ostatnich zdań książki po-
twierdza raz jeszcze kryptoteologiczny czy 
kerygmatyczny trop interpretacji – choć tu 
ze względu na charakter tekstu bardzo szcząt-
kowej i  powierzchownej – potwierdzając 
przekonanie, że „każde wielkie dzieło sztuki 
– w swojej inspiracji i w swoim korzeniu – 
jest religijne”7, niezależnie od ideologicznego 
obciążenia samego autora, bowiem wielkość 
wyraża się w  prawdzie, ukazującej sytuację 
człowieka – a  ta zawsze z  natury swej ma 
podłoże religijne.

Adam Regiewicz 

Adam Regiewicz – ur. 1972 w  Zabrzu, podjął 
studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Śląskiego, które ukończył w  1997 r; następnie 
w 2000 r. obronił doktorat na tymże Wydziale; 
w 2010 r. otrzymał tytuł samodzielnego pracow-
nika naukowego w obszarze nauk humanistycz-
nych. Współpracuje z Uniwersytetem Jana Pawła 
II w  Krakowie oraz z  Polskim Stowarzyszeniem 
Komparatystyki Literackiej. W latach 2000-2006 
był członkiem zespołu redakcyjnego pisma na-
ukowego „Studia Laurentiana”, w  latach 2000-
2007 był założycielem i  redaktorem naczelnym 
pisma popularno-naukowego „Po-mysł. Pismo 
Klubu Myśli Humanistycznej”. Od 2003 jest wy-
kładowcą w  WSD O.O. Kapucynów w  Krako-
wie, od 2010 r. jest profesorem nadzwyczajnym 
Akademii im. Jana Długosza w  Częstochowie, 
od października 2011 do sierpnia 2012 r. pełnił 
funkcję Prodziekana ds. dydaktyki na Wydziale 
Filologiczno-Historycznym AJD, od październi-
ka 2012 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Fi-
lologii Polskiej oraz kierownika Zakładu Teorii 
Literatury i  kierownika Pracowni Komparaty-
styki Kulturowej. Od dziesięciu lat zaangażowa-
ny w  nową ewangelizację poprzez rzeczywistość 
Drogi Neokatechumenalnej. Jedną z  pasji jest 
także muzyka, czego efektem jest czynne muzy-
kowanie (gitara, perkusja) na scenie w zespołach: 
Towarzystwo Oceaniczne, Yonati, Tetramorfy. 
Niektóre z nagrań były prezentowane na antenie 
Polskiego Radia w Trójce. 

7 Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, II, 1, Rok 1979, 
Poznań 1990, s. 145.
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Anna Janek

ZRANIENI PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA [1].  
„ŚWIĘCI WOŁYNIA” NA IKONIE 

słuch, dotyk, smak, powonienie, a  także 
przez słowo”[4]. Należy więc trzymać pieczę 
nad ciałem, aby pozostawało w łasce czysto-
ści. Tak jak ciało świętego na ikonie, które 
jaśnieje nie tyle pięknem fizycznym, co pięk-
nem wewnętrznym – duchową czystością.

Ikona ukazuje oddziaływanie łaski Bożej 
na ludzkie ciało, toteż wizerunek świętego 
w  pełni oddaje stan doskonałej harmonii 
i pokoju. Ciało świętego przedstawione jest 
tak, aby wierny wpatrujący się w  ikonę nie 
miał wątpliwości, że oto stoi przed tym, któ-
ry swoje zmysły ma otwarte nie na rzeczy-
wistość ziemską – świat materialny, tylko na 
świat duchowy.

Szeroko otwarte oczy, pozbawione bla-
sku obserwują działanie Boga, wyrażają 
głębię duchowego życia, symbolizują czysty 
wzrok, uszy – duże, odstające – przypomina-
ją, że wiara rodzi się ze słuchania, nos wydłu-
żony i cienki – nie wdycha już zapachów tego 
świata, ale cudowną woń Jezusa Chrystusa, 
wąskie usta, pozbawione zmysłowości, suge-
rują milczącą kontemplację.

Za pomocą wizerunku kościół chce po-
móc odbudować człowiekowi jego zbrukaną 
grzechem naturę[5]. Celem ikony jest więc 
przemienienie ludzkiej natury na Boże podo-
bieństwo.

Pierwszym, który doświadcza przemie-
nienia, jest sam ikonopisarz, który zanim 
przystąpi do pisania ikony, przygotowuje się 
do pracy poprzez post i modlitwę.

„(…) Panie wszechrzeczy, oświeć i  na-
tchnij duszę, serce i  umysł [tēn dianóian] 
Twojego sługi, a także pokieruj jego dłońmi, 
ażeby bezbłędnie, jak najwyborniej i  z  naj-
większym podobieństwem oddały wizerunek 

Święci Wołynia to temat przewodni III 
Międzynarodowego Pleneru Ikonopistów, 

który odbył się – już tradycyjnie – w Cen-
trum Integracji w Zamłyniu. Artyści z Polski 
i Ukrainy spotkali się, aby w duchu jedności 
– mimo różnicy wyznań – tworzyć wizerunki 
świętych, związanych z ziemią wołyńską.

To wydarzenie zasługuje na uwagę nie 
tylko ze względu na wyjątkowość sztuki iko-
nopisarskiej, o  czym za chwilę, ale również 
dlatego, że czas jego trwania, wpisał się w ob-
chody 70. rocznicy tragedii wołyńskiej.

Uczestnicy pleneru udowodnili, że moż-
liwe jest tworzenie wspólnoty mimo bole-
snej przeszłości. Wybierając „drogę ikony” 
zdecydowali się na dialog pełen miłości. To 
nie przypadek, że środkiem pojednania stała 
się praca nad ikoną. W niej – jak pisze ks. 
Michał Janocha – „Wschód i Zachód podają 
sobie ręce, bowiem ikona powstała i ukształ-
towała się w czasach, kiedy kościół był nie-
podzielny”[2].

Ikonopisarze, pochylając się nad życiem 
męczenników, odczytują zadanie, jakie sta-
wia przed człowiekiem Bóg, a następnie ję-
zykiem barw i  symboli wpisują je w  ikonę. 
Każdy, kto będzie w przyszłości kontemplo-
wał święty wizerunek, bez trudu rozpozna, że 
powołaniem człowieka jest świętość. Ikona 
nieustannie o tym przypomina i do tej świę-
tości prowadzi.

W  tym kluczu „treść ikony stanowi 
prawdziwą wskazówkę w życiu chrześcijani-
na”[3]. Tylko żeby ją dostrzec, trzeba zamknąć 
swoje zmysły na bodźce płynące ze świata. 
Jak nauczał św. Antoni Wielki: „czystość 
człowieczego serca zaciemnia się z  powodu 
bezładnego napływu obrazów, które wnika-
ją doń i zeń wychodzą przez zmysły: wzrok, 
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Twój oraz Twej niepokalanej Matki i wszyst-
kich Twoich świętych – ku chwale Twojej, 
dla świetności tudzież ozdoby Twego Święte-
go Kościoła i dla wygładzenia grzechów tych, 
co się jej kłaniają i nabożnie [Jej wizerunek] 
całują, okazując tym samym cześć pierwo-
wzorowi”[6].

Tymi słowami każdy ikonopisarz rozpo-
czyna swoją pracę nad ikoną. Jest to fragment 
modlitwy, którą Dioniziusz z Furny umieścił 
w swoim podręczniku – Hermeneia czyli ob-
jaśnienie sztuki malarskiej – sporządzonym 
w  latach 1730-1734 na Górze Athos. Przy-
wołane zdania odsłaniają istotę ikony, jej 
cel i  znaczenie. Wskazują również postawę 
jaką powinien przyjąć artysta wobec tworze-
nia wizerunku Boga. Postawę pełną pokory, 
która przejawia się w  całkowitej rezygnacji 
z  własnych ambicji i  aspiracji. Ikonopisarz 
nie musi być adeptem sztuk pięknych, nie 
musi posiadać wiedzy w  dziedzinie plasty-
ki. Jeżeli Pan nie da łaski, na nic zdadzą się 
wszelkie umiejętności. Owszem – może wte-
dy stworzyć całkiem przyzwoite dzieło, ale 
w gruncie rzeczy będzie to tylko paraikona, 
pozbawiona światła, które płynie od Boga.

To, co konieczne do pisania ikony, to 
właśnie pokora. Artysta będąc pod natchnie-
niem Ducha, tworzy z bojaźnią i czcią, prze-
jęty lękiem, aby pycha i egoizm – z którymi 
człowiek nieustannie się zmaga – nie znisz-
czyły świętego dzieła i nie stały się zgorsze-
niem dla wiernych.

Niczym skryba przepisujący Święte Księ-
gi, ikonopisarz nie dodaje nic od siebie, nie 
zmienia wizerunku Boga ze względu na wła-
sne upodobania, tylko pozostaje wierny pier-
wowzorowi. Dlatego na ikonie nie znajdzie-
my sygnatury artysty, malarz godzi się na by-
cie anonimowym, przyznając tym samym, że 
prawdziwym twórcą jest Duch Święty, a on 
sam narzędziem w Jego rękach. Jednak, aby 
świadomie wejść w rolę sługi, trzeba wpierw 
doświadczyć miłości Boga, trzeba pozwolić, 
aby Pan przemienił serce i wzrok. „Przy two-

rzeniu ikony nic nie może zastąpić osobiste-
go i konkretnego doświadczenia łaski”[7].

Tradycja mówi, że pierwszą ikoną, jaką 
pisał mnich, była ikona Przemienienia. Na 
górze Tabor Pan Jezus przemienił się wobec 
trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana, „(…) 
twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś 
stało się białe jak światło”[8], (Mt 17,2).

Jezus prowadzi swoich uczniów na górę, 
żeby odsłonić przed nimi tajemnicę, aby wlać 
w ich serce wiarę. To konkretne doświadcze-
nie Bożej łaski, sprawia, że apostołowie mają 
perspektywę Zmartwychwstania. Jezus ob-
jawia się w  chwale przed męką, aby – gdy 
przyjdzie doświadczenie krzyża – apostoło-
wie mieli w pamięci ten przedsmak boskości 
Jezusa. Droga chwały wiedzie przez krzyż, 
przez skandal i  odrzucenie. Przemienienie 
pomaga nam zrozumieć, że ta droga jest 
konieczna, bo w  tajemnicy cierpienia – jak 
nauczał papież Benedykt XVI – tkwi istota 
miłości Boga[9].

Światło, które bije z Taboru, pozwala sta-
nąć człowiekowi w  prawdzie, ale ta prawda 
– choć nierzadko budzi lęk – nie zabija. Bóg 
pomału, delikatnie, z miłością odsłania przed 
człowiekiem jego grzechy. Ten moment jest 
przełomowy, od niego dopiero zaczyna się na-
wrócenie. Kontemplując epizod Przemienie-
nia, ikonopisarz zanurza się w Bożej tajemni-
cy. Światło Taboru promieniuje i przemienia 
jego spojrzenie. Dodatkowo praktyki asce-
tyczne pozwalają artyście godnie przygotować 
się do tworzenia świętej sztuki.

To wezwanie, aby życie człowieka piszą-
cego ikony było świadectwem życia pełnego 
wiary i modlitwy, miało ogromne znaczenie 
również dla uczestników pleneru. Jak czyta-
my w katalogu prezentującym prace artystów 
z Polski i Ukrainy: „Każdy dzień rozpoczynał 
się Eucharystią, w  czasie której uczestnicy 
z ufnością i wiarą, polecając Panu Bogu róż-
ne aktualne intencje, modlili się nawzajem za 
siebie (…)”[10]. Tak powstała wspólnota lu-
dzi, która poprzez wydarzenie religijno-arty-
styczne, pragnie budować relacje między na-
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rodami, opartą na miłości Jezusa Chrystusa. 
Widzialnym znakiem tej inicjatywy są ikony 
powstałe w Zamłyniu.

W nawiązaniu do tematu niniejszej pra-
cy swoją uwagę skupię szczególnie na ikonie 
męczenników z  Wołynia, ale inspiracją dla 
ikonopisarzy byli również ci, którzy swoją 
działalnością i twórczością przyczynili się do 
rozwoju chrześcijaństwa w tym regionie. Bez 
względu jednak na to, kto widnieje na ikonie 
– Matka Boża, święci czy aniołowie – ikona 
zawsze odbija jedyny obraz Boga[11], dlatego 
mówimy, że jest chrystocentryczna.

Profesor Roman Wasyłyk – kierownik 
Katedry Sztuki Sakralnej we Lwowskiej Na-
rodowej Akademii Sztuk Pięknych – napisał 
ikonę Świętych Męczenników z Pratulina.

24 stycznia 1874 roku, wierni z  Pratu-
lina wyszli przed cerkiew powołania Świętej 
Trójcy, aby stawić czoła dwóm oddziałom 
carskiego wojska, które miały rozkaz prze-
mienić cerkwie unickie na prawosławne. 
Przeciwnicy reformy liturgicznej stanęli 
w obronie swojej wiary, za co ponieśli śmierć. 
Gdy padł rozkaz użycia broni, wierni uklękli 
i zaczęli śpiewać pieśni religijne. Z modlitwą 
na ustach i  sztandarem w  ręku dziewięciu 
mężczyzn zginęło na miejscu, jeden ciężko 
ranny, tego samego dnia, a trzech kolejnych 
następnego dnia w swoich domach.

W 1996 roku Jan Paweł II dokonał be-
atyfikacji trzynastu męczenników pratuliń-
skich. Na ikonie Romana Wasyłyka dwuna-
stu mężczyzn – sześciu z jednej strony ikony 
i sześciu z drugiej, ustawionych w trzech rzę-
dach parami – trzyma w prawej ręce krzyż, 
symbol męczeństwa. Trzynasty, zamiast krzy-
ża, ma w ręku sztandar z ikoną Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, typu Hodigitria – „ta, która 
jest przewodniczką w  drodze”[12]. Sztandar 
zajmuje miejsce centralne, ukazuje prawdę, 
że ten, kto kontempluje ikonę, całe życie po-
wierza Chrystusowi.

Współcześni ikonopisarze decydując się 
na stworzenie wizerunków męczenników 
z Wołynia, przypomnieli, że ikona choć uka-

zuje chwałę świętego, to przede wszystkim 
zwraca się do człowieka, w  jego konkretnej 
sytuacji egzystencjalnej. Nie po to, aby prze-
kazać mu prawdy wiary, ale żeby przemienić 
jego życie, żeby oświecić Słowem Bożym te 
miejsca, które pogrążone są w ciemnościach, 
które czynią życie ludzkie nie do zniesienia. 
Obraz milcząco ukazuje to, co mówi Pismo 
Święte”[13].

Doświadczenie męczenników – tego cza-
su, kiedy musieli się określić, po której stoją 
stronie, kto jest ich Panem – jest ciągle aktu-
alne. Codziennie od nowa człowiek wybiera 
pomiędzy Jezusem i Barabaszem. Męczenni-
cy z Pratulina udowodnili, że za ich wybo-
rem nie stała tylko pobożność, a  głębokie 
doświadczenie miłości Chrystusa. O  czym 
możemy się przekonać, analizując źródła hi-
storyczne dotyczące tych tragicznych wyda-
rzeń.

Na stronie internetowej Sanktuarium 
w  Pratulinie widnieje spis ofiar z  krótką 
notą biograficzną[14]. Wśród nich znajdzie-
my takie komentarze: Bł. Onufry Wasy-
luk – „W  chwili, gdy padł rozkaz strzału, 
rozwinięto wojskowy sztandar i  uderzono 
w bębny, zrozumiał, że nie jest to awantura, 
lecz «bitwa za wiarę i  dla Chrystusa». Padł 
trafiony kulą w głowę. Świadkiem tego była 
jego żona”; Bł. Anicet Hryciuk – „W  dniu 
męczeństwa, idąc do Pratulina z  żywnością 
dla obrońców świątyni, powiedział: «Może 
i ja będę godny, że mnie zabiją». Tak też się 
stało. Został śmiertelnie raniony w  głowę 
i umarł na miejscu. Ojciec powiedział o nim 
po śmierci: «Niech będzie miłą Bogu ofiarą»; 
Bł. Ignacy Frańczuk – „Kiedy obok niego 
padł rażony kulą Daniel Karmasz, trzymają-
cy w rękach krzyż, podjął go i staną na czele 
broniących świątynię. Tak utwierdzał swoich 
współbraci w stałości w wierze”; Bł. Bartło-
miej Osypniuk – „Przed śmiercią wyznał, 
że jest szczęśliwy, oddając swe życie za wiarę 
w Boga. Nie narzekał na okrutne cierpienia. 
Umierając, modlił się za prześladowców”.

Pozwoliłam sobie przywołać wybrane 
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postaci i  ich świadectwa, ponieważ podej-
mując refleksję nad konkretną historią czło-
wieka, którego wizerunek przedstawia ikona, 
przed wiernym otwiera się przestrzeń oso-
bistego spotkania ze świętym. Dlatego tak 
ważne jest, aby malarz w miarę możliwości 
i umiejętności oddał jak najdokładniej cha-
rakterystyczne cechy świętego. Wierność hi-
storycznej prawdzie pozwala uchronić – jak 
pisze Leonid Uspienski – „od zniszczenia 
bezpośrednią i żywą więź ze świętym, które-
go przedstawia ikona”[15].

Jednak gdyby malarzowi nie udało się 
do końca oddać podobieństwa do prawzoru, 
to zawsze pozostanie jakiś element, który za-
chowa z nim więź. Teodor Studyta w sposób 
następujący komentuje powyższą kwestię: 
„nawet jeżeli nie zdołamy ujrzeć w ikonie wi-
zerunku całkowicie zgodnego z oryginałem, 
czemu winne może być niedoskonałe wyko-
nanie, to jednak nie oskarżymy jej o sprzecz-
ność z  prawzorem, gdyż ikonie oddajemy 
cześć nie o tyle, o ile rożni się od prawzoru, 
lecz o tyle, o ile doń jest podobna”[16].

Dobrze jest więc spojrzeć na prace ple-
nerowe w  tym duchu, skupiając się przede 
wszystkim na tym, co prezentowane ikony 
zachowują wspólnego z prawzorem[17].

Zróżnicowanie ikon pod względem po-
ziomu artystycznego można z  kolei tłuma-
czyć zróżnicowaniem samych ikonopisarzy 
pod wieloma względami. Z pewnością duże 
znaczenie miało ich pochodzenie, wyznanie, 
zdobyte doświadczenia artystyczne, odbyte 
kursy, a więc całe zaplecze warsztatowe. Na-
tomiast o przekazie treściowym ikony stano-
wi przede wszystkim wybór postaci.

Pod tym względem album jest niezwykle 
bogaty, znajdziemy w  nim wizerunki m.in. 
św. księcia Oleha Briańskiego, Spasa Nieru-
kotwornyja, św. Włodzimierza, Metropolity 
Piotra Rateńskiego, św. Fedora Ostrogskie-
go, św. Jerzego, św. Włodzimierza i  Olgi, 
św. Cyryla i Metodego, św. Andrzeja Boboli, 
św. Teodozjusza Pieczerskiego, św. Jana Bey-
zyma, św. Amfilochija Poczajowskiego, św. 

Hioba Poczajowskiego, św. Mikołaja Cudo-
twórcę, św. męczennika Tadeusza, św. Kuku-
sza Odeskiego, św. Paraskewy i św. Barbary, 
św. Jozefata, Kronikarza Nestora.

Ilość wymienionych postaci pozwala są-
dzić, że ikonopisarze mogli wybrać spośród 
grona świętych i  błogosławionych ten wi-
zerunek, który w  sposób szczególny stał się 
bliski im sercu. Niektórzy święci, jak Spas 
Nierukotwornyj czy św. Jan Beyzym stali się 
inspiracją dla kilku malarzy. Dzięki temu, 
przeglądając katalog, możemy się przekonać, 
że ikona nigdy nie jest kopią. Bez względu na 
to, ile osób wykonałoby ten sam wizerunek, 
trzymając się oczywiście kanonu, nie znaj-
dziemy dwóch takich samych prac.

Skoro już wywołałam temat kanonu, to 
dodam tylko, że uczestnicy pleneru prezen-
tują różne postawy w  stosunku do tradycji 
– od wierności pierwowzorowi, po rozmaite 
modyfikacje, w których granica między iko-
ną, a nie-ikoną ulega zatarciu[18]. Wystarczy 
wspomnieć prace Tomasza Awdziejczyka 
Święci Wołynia lub Zuzanna, Starzec i  Da-
niel, bądź obrazy Wiktora Szweca, które 
stanowią współczesną interpretację sztuki 
sakralnej. W  przypadku pierwszego artysty, 
wizerunki są praktycznie nierozpoznawalne. 
Drugi z kolei – bardziej sytuuje swoje dzie-
ła w przestrzeni popkultury, niż cerkwi. Za 
przykład nich posłuży wykonanie wizerunku 
Hioba Poczajowskiego, któremu bliżej do 
plakatu niż ikony.

Za wyjątkiem Tomasza Awdziejczy-
ka, wszyscy pozostali malarze podjęli próbę 
zachowania cech świętych, które stają się 
gwarantem rozpoznawalności wizerunku. 
Gdyby jednak się zdarzyło, że mimo starań 
jakiś święty nie zostałby rozpoznany, to dzię-
ki atrybutom i  sposobom przedstawienia 
– można stwierdzić, do jakiego rodzaju ów 
święty należy – męczenników, zakonników 
czy hierarchów[19].

Święci przedstawieni zostali na ikonach 
w pozycji frontalnej tak, aby nic nie stało na 
przeszkodzie w relacji między nimi a wierny-
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mi. Stojąc twarzą w twarz ze świętym, osoba 
kontemplująca ikonę może doświadczyć jego 
obecności[20].

Ikona, że posłużę się porównaniem ojca 
Benoîta Standaerta OSB, jest oknem, które 
otwiera się na Boga[21]. Uczestnicy pleneru, 
pokazali, że do sąsiadujących ze sobą domów 
polskich i ukraińskich, wpada to samo świa-
tło – światło Boga. To ono daje pokój, któ-
ry pozwala budować braterską relację. Trud 
podjęty przez uczestników i  organizatorów 
III Międzynarodowego Pleneru Ikonopi-
stów na Wołyniu niewątpliwie stał się od-
powiedzią na wezwanie Jana Pawła II, które 
przypomniała, w  prezentowanym albumie, 
dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk. Niech 
ono wybrzmi na koniec stając się podsumo-
waniem tego cennego wydarzenia religijno-
-artystycznego:

„Niech dzięki oczyszczeniu pamięci hi-
storycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej 
to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem 
budować przyszłość opartą na wzajemnym 
szacunku, na braterskiej wspólnocie i auten-
tycznej solidarności”[22].
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do współczesności, Warszawa 2008, s. 47.

 Teologiczny fundament ikony stanowią 
orzeczenia II Soboru Nicejskiego z roku 787, 
podparte argumentacją Św. Jana z Damaszku 
i Św. Teodora Studyty.

[3]  L. Uspienski, Teologia ikony, przeł. M. Żu-
rowska, Poznań 1993, s. 146.

[4]  Tamże, s. 147.
[5]  Zob. tamże.
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2003, s. 9-10.
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[8]  Teksty Pisma świętego cytowane są według 
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30.07.2014 r.  Cytaty w dalszej części pracy, 
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Magdalena Syguda

W POSZUKIWANIU IRENY LIBROWICZ – 
„OSMALONA” IRIT AMIEL  

I JEJ „ŻYCIE – TYTUŁ TYMCZASOWY”
Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko,
W dawnej postaci - jednak nie umiera:
Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko

I świeże kształty dla siebie przybiera.
Adam Asnyk, Nad głębiami, sonet XIII

książka napisana rzeczowo i  bez zbędnego 
patosu, tak jakby historię opowiadał naocz-
ny świadek, który nie jest związany emocjo-
nalnie z omawianymi wydarzeniami, co tym 
bardziej dotyka czytelnika. Wydawać by się 
mogło, że autorka zapomniała, że wspomnie-
nia nie sprawiają jej już bólu, a  życie toczy 
się normalnym trybem, jednak na kartach 
książki możemy znaleźć fragment, który 
temu przeczy: „I tylko od czasu do czasu coś 
jakby pęka w  tobie, rozrywa cię na strzępy, 
zalewa wielką żałością, beznadziejną rozpaczą 
i budzi chęć zemsty. (…) Nic nie jest zapo-
mniane, wszystko leży w szarych komórkach 
mózgu, czekając na właściwą chwilę”. Na 
szczęście chwila ta nadeszła i wszystkie wspo-
mnienia, myśli, słowa, które przez kilkadzie-
siąt lat były częścią Irit, zostały przelane na 
papier i ujrzały światło dzienne. To, o czym 
przez tyle lat nie była w stanie opowiedzieć, 
udaje jej się spisać. Amiel, by nie zostać źle 
zrozumianą, tłumaczy cel powstania książki: 
„Nie po to piszesz, żeby kogoś winić, sądzić, 
chwalić. Chcesz jeszcze w  ostatniej chwili, 
fotografując teraźniejszość, wyświetlić ostat-
nie stare negatywy, które nosisz w swoich ko-
mórkach siedemdziesiąt lat”. Śpieszy się, by 
zdążyć opowiedzieć nie tylko o swym życiu, 
ale i o życiu bliskich, którzy już odeszli, by 
ktoś po jej śmierci jeszcze o  nich pamiętał. 
Jej obawy i  myśli odzwierciedlone zostały 
w wierszu: „Dopóki jeszcze jestem tu, jeste-
ście mniej zmarłymi,/ Lecz wkrótce zginiecie 

26 maja br. w  częstochowskim Odwa-
chu odbyło się spotkanie literackie 

z mieszkającą w Izraelu Irit Amiel, promują-
ce jej nową książkę pt. „Życie – tytuł tymcza-
sowy”. W trakcie rozmowy, którą prowadził 
Dawid Jung, Irit opowiadała o swoim życiu, 
rodzinie oraz pracy pisarskiej. W przerwach 
prezentowane były fragmenty autobiografii, 
a  także wiersze autorki, które w  języku he-
brajskim czytała jej córka Dita. Irit Amiel 
przyjechała do Częstochowy nie tylko po to, 
by spotkać się z  czytelnikami, ale także by 
pożegnać się ze swym Starym Krajem i mia-
stem rodzinnym. Podkreślała, że napisała tę 
książkę, aby jej bliscy przetrwali w  pamięci 
następnych pokoleń. W taki sposób odrobiła 
swoją lekcję. 

Irit Amiel a  właściwie Irena Librowicz 
urodziła się w  1931 roku w  Częstochowie 
w rodzinie żydowskiej, jej dzieciństwo zosta-
ło brutalnie przerwane przez atak Niemiec 
na Polskę we wrześniu 1939 roku. Potem 
było częstochowskie getto i  dorosłość. Irit 
sama mówi o sobie, że należy do pokolenia 
„Osmalonych”, czyli tych, którym udało się 
przeżyć Zagładę.

Większość wspomnień z okresu II wojny 
światowej ma w  sobie większą bądź mniej-
szą dozę łez, smutku i żalu, co jest zupełnie 
zrozumiałe ze względu na ogrom cierpienia, 
którego autorzy doświadczyli w swym życiu 
tracąc najbliższych, zdrowie i mienie. „Życie” 
bardzo różni się pod tym względem, jest to 
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po raz wtóry i ostatni./ Moja śmierć wymaże 
was ostatecznie ze świata./ Na razie jeszcze 
wszyscy we mnie pulsujecie,/ Wytatuowani 
w mej pamięci, wyżłobieni w moich żyłach./ 
Lecz wkrótce zabiorę was ze sobą do Hadesu/ 
W  ten ostatni mrok i  nie będzie już zmar-
twychwstania”. Autorka pewnie wielokrotnie 
zadawała sobie pytanie, dlaczego spośród 
tylu tysięcy to właśnie ona przeżyła wojenną 
zawieruchę. Odpowiedź wydaje się być pro-
sta: żeby dać świadectwo prawdzie, opisać to, 
co było i tych, których już nie ma. Sama pi-
sze: „Twoje pokolenie przemija i nadchodzą 
nowe. Czas trawi i zaciera przeszłość. Z upły-
wem lat wszystko blednie i zmienia się w wy-
tartą płaską kliszę. (…) Może właśnie dlate-
go, jako jedna z niewielu już przedostatnich 
osmalonych starowin, czyli Dzieci Holokau-
stu, czujesz się zobowiązana opowiadać to, co 
zasłyszysz i  zapamiętasz w ciągu długich lat 
już tu, w Nowym Kraju”.

Irit Amiel w dwudziestu sześciu rozdzia-
łach przedstawia całe swoje życie, niczego 
nie upiększając, nie koloryzując, ani nawet 
nie żaląc się na swój los, a  poprzez styl pi-
sania w  drugiej osobie sprawia, że każdy 
może przez te dwieście trzydzieści pięć stron 
poczuć się Nią: małą Irenką, dorastającą Ży-
dówką oraz walczącą o nową siebie kobietą. 
Dopiero opisując swój pobyt na wsi, zaraz po 
ucieczce z getta, pisarka odkrywa tajemnicę 
narracji: „Skąd to wszystko wiem? Przecież ty 
zawsze jesteś we mnie. Przecież jesteśmy we 
mnie wszystkie. W każdym wieku i w każdej 
sytuacji. Jak taka rosyjska babuszka. Jedna 
tkwi w  drugiej, a  wszystkie we mnie. Żad-
na nie jest mi obca. W każdej chwili mogę 
przywołać każdą Irkę. I tylko dopiero teraz, 
u  samego schyłku mojego niespodziewanie 
długiego życia, mogę pisać o  tobie – mnie 
jedenastoletniej – samotnej w  tej nieistnie-
jącej już wsi”. Każdy z  rozdziałów poprze-
dzony został wierszem, który wprowadza 
w  omawianą tematykę, dodatkowo książka 
zawiera także wiele fotografii, które uzupeł-
niają i wzbogacają narrację. Co ciekawe, nar-

racja prowadzona jest równolegle w  dwóch 
czasach: teraźniejszym i przyszłym. Autorka 
często opisując jakieś zdarzenie, wyprzedza 
historię, relacjonuje, co wydarzy się z  daną 
osobą czy rzeczą w przyszłości. Warto w tym 
miejscu przytoczyć taki fragment: „A potem 
zapominasz, porwana zabawą z  Luckiem, 
który jeszcze nie wie, że za cztery lata poje-
dzie osierocony do Treblinki, żeby zadusić się 
na śmierć dieslowskim, niemieckim gazem. 
Będzie stał nagi, dwunastoletni, w komorze 
gazowej, wśród obcych, nagich ludzi”.

„Życie – tytuł tymczasowy” to historia 
małej dziewczynki, która dwukrotnie ucieka-
ła z częstochowskiego getta, ukrywała się pod 
zmienioną tożsamością w  Warszawie, a  po 
wojnie podjęła decyzję o opuszczeniu Stare-
go Kraju i rozpoczęciu nowego życia w Pale-
stynie, tłumacząc sobie tą decyzję słowami: 
„Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać 
nowe…”. 

Jako że najgorszy okres w jej życiu przy-
padł na lata wojenne, warto w tym miejscu 
przybliżyć sytuację panującą w  rodzinnym 
mieście Ireny Librowicz. Częstochowa zo-
stała zajęta przez Niemców 3 września 1939 
roku, następnego dnia zwanego „Krwawym 
Poniedziałkiem” doszło w mieście do pogro-
mu ludności cywilnej, żołnierze Wehrmach-
tu rabowali, podpalali domy i  mordowali 
częstochowian, a wszystko za zgodą dowódz-
twa. 5 września wprowadzona została godzi-
na policyjna, rozkazano oddać wszelką broń, 
a także aparaty nadawcze. W grudniu 1939 
roku wprowadzono także zakaz posiadania 
w mieszkaniach radioodbiorników. Panował 
terror, za najmniejsze „przewinienie” groziła 
śmierć. Ludność pochodzenia żydowskie-
go znalazła się w  bardzo trudnej sytuacji. 
Żydzi wysyłani do obozów pracy, stanowili 
tanią siłę roboczą, pozbawiono ich mienia, 
a później zamknięto w utworzonym 9 kwiet-
nia 1941 roku getcie, gdzie warunki bytowe 
były bardzo trudne. A  jak wygląda wojna 
widziana oczami dziecka, a do tego dziecka 
żydowskiego? Przekonajmy się, wyruszmy 
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w podróż razem z małą Irenką, o której po 
latach Irit napisze: „Jesteś rozpieszczoną je-
dynaczką, taką sobie odświętną dziewczyn-
ką”. Wychowywana w  kochającej rodzinie, 
gdzie niczego jej nie brakowało, doświadcza 
czegoś niewyobrażalnego, czegoś, na co nie 
była w  żaden sposób przygotowana. Swoje 
pierwsze wrażenia na temat wojny opisuje 
w następujący sposób: „Szosa pełna jest wo-
zów i  uciekinierów różnej maści. Na szary 
tłum z tobołami, krowami i płaczącymi dzie-
ciakami, cicho jak w watę, lecą bomby z nie-
mieckich samolotów sztukasów. Ogień, dym, 
wrzask rannych, zabite konie, porzucone ma-
ski gazowe i martwi ludzie w rowie. Straszli-
wy tumult. To chyba koniec świata, myślisz 
głodna i przerażona, zasypiając w ramionach 
taty”. 22 września 1942 roku rozpoczęła się 
akcja wysiedleńcza z dużego getta, Żydzi wy-
wożeni są do obozu w Treblince, a więc na 
pewną śmierć. Po nieudanej próbie opusz-
czenia getta przez całą rodzinę państwo Li-
browicz za wszelką cenę starają się uratować 
swoją jedynaczkę, udaje im się to 27 września 
1942 roku, czyli między drugą a trzecią ak-
cją. Irenka została przeszmuglowana na stro-
nę aryjską, jak sama o tym pisze: „wyrzucona 
jesteś z  dużego getta, przychodząc na świat 
po raz wtóry” i dalej: „Dzieciństwo, berecik, 
szalik, twoja śliczna mama i twój ukochany, 
łysy tata, wszystko to pozostaje na zawsze po 
tamtej stronie. Masz jedenaście lat i  od tej 
chwili jesteś już kimś innym”. 

Irena dostała drugą szansę na normalne 
życie, jednak to traumatyczne przeżycie od-
cisnęło swe piętno, dziewczynka w ciągu kil-
ku godzin staje się dorosła, jest kimś innym 
nie tylko pod względem psychicznym, ma 
także nową tożsamość, od tej pory nazywa 
się Irena Krystyna Iwańczak, później będąc 
w Warszawie ma wyrobione papiery na na-
zwisko Hankiewicz Krystyna. Po zakończe-
niu wojny, już w swej nowej ojczyźnie przy-
biera imię Irit i tam też w 1949 roku „rodzi 
się” po raz trzeci nad Morzem Śródziemnym: 
„Ten widok zapiera ci dech i po raz pierwszy 

od końca wojny wyzwala cię, i już wiesz, że 
tu jest twoje miejsce. A potem, kiedy wcho-
dzisz do wody, czujesz, jak ten przezroczysty 
błękit, słony jak łzy, zmywa z ciebie wszystko 
i rodzisz się po raz trzeci. Już wiesz, że tylko 
tu, ukołysana tym miarowym szumem, wsłu-
chana weń, będziesz wreszcie w stanie zasnąć 
spokojnie i przespać całą noc bez koszmarów. 
Na wilgotnym piasku piszesz palcem po he-
brajsku: «Tu Irit buduje swój dom»”.

Po krótkim pobycie w  podwarszaw-
skiej wsi okazuje się, że nikt nie chce jej 
„przechować” i  musi wracać, tylko tym ra-
zem już sama, do małego getta. „Czy masz 
inną radę? Przecież to twoja jedyna szansa 
na życie”. Nie dość, że znów trzeba wrócić 
do miejsca, o którym po latach pisze, że „to 
już nie czyściec, tylko przedsionek samego 
piekła”, to jeszcze dowiaduje się, że rodzice 
już tam na nią nie czekają, że już ich nie ma. 
„I w tej chwili dzieje się z tobą coś dziwnego. 
Po prostu kamieniejesz. Niczego nie pamię-
tasz. Nie wiesz, czy płaczesz, czy krzyczysz, 
czy siedzisz, czy stoisz. Po prostu cię nie ma. 
Rozpływasz się w jakiejś szarej mgle”. Warto 
przytoczyć fragment charakteryzujący sytu-
ację panującą w getcie w momencie jej po-
wrotu: „Małe getto jest ciasne. Mieszkania 
są przepełnione. U was w jednym z małżeń-
skich łóżek śpią trzy pary i z rozpaczy kochają 
się po nocach. Ty ich słyszysz i płaczesz z tę-
sknoty i  samotności. Dla ciebie co wieczór 
składa się posłanie z kilku krzeseł. Zasypiasz, 
budzisz się i głośno płaczesz. A tu dokoła ci 
zrozpaczeni, śmiertelnie wystraszeni ludzie, 
osieroceni od dzieci i rodzin. Ludzie, którzy 
harują ciężko cały dzień i  mają tylko tych 
kilka godzin dla siebie, na wypoczynek, na 
miłość. A ty tu im ryczysz na głos. Więc dają 
ci na noc kieliszek albo dwa bimbru, żebyś 
spała do rana. Rano wszyscy biegną do pracy, 
mieszkanie ma być puste. Tak żądają Niem-
cy, więc musisz polecieć szybko do rodziny, 
gdzie ojciec jest członkiem Judenratu, bo im 
jeszcze wolno mieć dzieci. Ponieważ podarły 
ci się wyrośnięte jesienne buciki, boso, z no-
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gami owiniętymi starymi gazetami, biegniesz 
co tchu ośnieżonymi ulicami”. W getcie było 
źle, nawet bardzo źle, ale okazało się, że sytu-
acja panująca w Warszawie nie była dla niej 
łatwiejsza: „Żeby żyć na aryjskich papierach, 
musisz chodzić po ulicy prosto, nie garbić 
się, patrzeć ludziom prosto w oczy i udawać, 
że nikogo i  niczego się nie boisz. W  getcie 
życie przynajmniej nie jest samotne. Wszyst-
kich razem czeka ten sam tragiczny los. Życie 
na aryjskich papierach jest bardzo samotne 
i  napięte. W dzień i w nocy trzeba czuwać 
i udawać, że jest się kimś innym, dokładnie 
takim, jak wszyscy dookoła. Nie okazywać 
rozpaczy ani strachu. Strachu przed tortura-
mi, przed zdradą, przed śmiercią. Z uśmie-
chem połykać gorzką jak piołun tęsknotę za 
domem i rodzicami”. Okazało się, że koniec 
wojny nie przyniósł ulgi, Irit opisuje, że „po-
wrót (…) do Częstochowy jest nieopisanie 
bolesny i trudny. Niby wszystko wygląda tak 
samo, ale to już jest dla ciebie obce i wrogie 
miasto. Jak można cieszyć się z wyzwolenia, 
kiedy dopiero teraz zaczynasz zdawać sobie 
sprawę z  tego, co się stało i  jaka jest twoja 
obecna sytuacja. Dzieciństwo to dla ciebie 
stracony świat. Może powroty zawsze są bole-
sne. Ale ten powojenny jest dla ciebie wstrzą-
sający, wręcz rozrywający. To samo miasto, 
ulice, place, kościoły i kamienice – tylko bez 
Żydów. Nic już nie będzie tak, jak było. Oj-
ciec i matka, i bliska rodzina nie wrócą, zagu-
bieni i połknięci w paszczy Treblinki”.

„Życie” to także opis kilku sytuacji, które 
pokazują, że mimo młodego wieku autorka 
potrafiła sobie poradzić w  niezwykle trud-
nych okolicznościach, gdzie w grę wchodziło 
jej życie. Jedni będą to nazywać instynktem 
samozachowawczym, drudzy szczęściem, 
jeszcze inni Opatrznością Bożą, fakt jest tylko 
jeden: Irena Librowicz przeżyła, aby przeka-
zać nam świadectwo tamtych dni. Opowiada 
cztery przełomowe dla niej historie, pierw-
sza dotyczy służącej Wikci, która uczyła ją 
pieśni i modlitw katolickich, co pomogło jej 
przetrwać w podwarszawskiej wsi, kiedy uda-

wała Polkę-katoliczkę, a  także później, gdy 
ukrywała się pod zmienionym nazwiskiem 
w Warszawie. Druga miała miejsce w małym 
getcie, ciotka chciała ją zapisać na listę osób, 
które miały być wymienione na obywateli 
niemieckich w  Palestynie, na co Irenka nie 
wyraziła zgody i dobrze, bo wszystkie osoby 
z  listy zostały 20 marca 1943 roku wywie-
zione na cmentarz żydowski i  rozstrzelane. 
Kolejna sytuacja miała miejsce w 1944 roku 
w Warszawie, dziewczynka została zatrzyma-
na przez granatowych policjantów, o  czym 
później napisała: „Podziwiam cię dziś za ów-
czesną mądrość i  za żydowską hucpę, które 
cię tym razem ratują”. Ostatnia historia do-
tyczy języka hebrajskiego, a właściwie jedy-
nego zdania, które Irena znała w tym języku, 
i dzięki któremu udało jej się już po wojnie, 
w drodze do Palestyny, przekroczyć granicę 
polsko-czechosłowacką.

W książce nie zabrakło także kilku gorz-
kich słów na temat polskiego antysemity-
zmu, autorka przytacza historię o  pobiciu 
ojca jeszcze przed wojną, a także o podpale-
niu Synagogi na ulicy Garibaldiego „ku wiel-
kiej radości endeckiej gawiedzi”. Wspomina, 
że gdy podczas pobytu na wsi gospodarzom 
kończą się pieniądze, wyrzucają ją ze słowa-
mi: „U  nas nie ma miejsca dla żydowskich 
darmozjadów”. W  Warszawie na każdym 
kroku szmalcownicy, „A  potem getto stoi 
w płomieniach i Marian mówi: -To musisz 
zapamiętać, bo tam płoną nasi bracia. A na 
ulicy ludzie z zadowoleniem powtarzają: - Ale 
się żydki smażą!”. Opisuje także scenę mającą 
miejsce w kościele, kiedy to ksiądz z ambony 
mówił, „że Żydzi ukrzyżowali dobrego i ko-
chanego Pana Jezusa, i to dlatego trzeba cie-
szyć się, że giną marnie”. W Warszawie przez 
pewien czas za znaczną sumę wynajmowali 
pokój na Bielanach u p. Małgorzaty Krasiń-
skiej i  jej syna Pawła, po latach, gdy Irit ją 
odwiedza, ta prosi, żeby nikomu nie opowia-
dała, że pomagała Żydom w  czasie wojny. 
Wspomina także, że już po wojnie na ulicach 
Częstochowy wyzywana jest od Żydówy, co 
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pomaga jej w  podjęciu decyzji o  wyjeździe 
do Palestyny. „Nie wolno tu zostać – myślisz 
sobie – tutaj nigdy nie będzie inaczej”. 

Autorka porównuje także sytuację Ży-
dów europejskich, częstochowskich, z  Ży-
dami amerykańskimi i palestyńskimi. Opo-
wiada m.in. o majstrach z domu Frankego, 
którzy „osobiście obsługują Niemców, mie-
rząc im na klęczkach ubrania z ustami peł-
nymi szpilek. Skracają. Poszerzają. Przedłu-
żają. Chętnie by im te szpilki wbili w brzu-
chy i w serca, ale przecież człowiek pragnie 
przeżyć jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden 
tydzień, jeszcze jeden miesiąc. Ocalić żonę, 
ocalić dzieci. Niechby nawet na klęczkach”. 
O  amerykańskich Żydach, którzy przysy-
łają paczki do obozów dipisów, pisze tak: 
„Tych, którzy podczas wojny siedzą jak mysz 
pod miotłą, a  teraz porwani falą współczu-
cia czyszczą swoje strychy, sumienia 
i szafy”. 19 grudnia 1947 roku przy-
pływają do Nowego Kraju, okazuje 
się jednak, że nikt tam na nich nie 
czeka. „Dla sabrów urodzonych już 
w  Palestynie jesteśmy bardziej niż 
obcy – brzydcy, dalecy i  niezrozu-
miali. (…) Nie mają z wami nawet 
wspólnego języka” i  dalej: „Jesteś 
zdumiona, jak niewiele oni wiedzą 
o tym, co się działo w Europie (…) 
w ciągu sześciu lat wojny. Wydaje im 
się, że to jakaś niewielka grupa nie-
mieckich sadystów zwanych gestapo 
czy SS, i  sześć milionów diaspo-
rowych Żydów o  złamanym stosie 
pacierzowym idących grzecznie i po-
słusznie jak barany na rzeź. I  tylko 
kilkuset bohaterów, wychowanych 
oczywiście w duchu syjonizmu, bun-
tuje się, ratując po wsze czasy honor 
europejskiego żydostwa. European 
Jewry. Ten, któremu się udaje ocaleć, 
myślą, ma na sumieniu jakąś straszną 
zbrodnię, mord i zdradę”.

„Życie – tytuł tymczasowy”, tak 
jak poprzednie publikacje autorki, 

zachwyca bezpośredniością, stylem, prze-
nikliwym spojrzeniem. Irit Amiel zawarła 
w nim cząstkę naszego miasta, zaprasza czę-
stochowian do nieistniejącego już świata. 
A  czy życie rzeczywiście ma charakter tym-
czasowy? Zachęcam do przeczytania książki 
i odpowiedzenia sobie na to pytanie. Nie po-
zwólmy Irit rozpłynąć się w nicości.

Magdalena Syguda

Irit Amiel, Życie – tytuł tymczasowy, wyd. Czuły 
Barbarzyńca, Warszawa 2014, ss. 240.
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Anna Tomzik

SACRUM W KULTURZE POPULARNEJ,  
CZYLI O (NIE) OBECNOŚCI BOGA  

W „BALLADYNACH I ROMANSACH”  
IGNACEGO KARPOWICZA 

Chwalcie i błogosławcie Pana,
i czyńcie Mu dzięki,

i służcie Mu z wielką pokorą.
Chwalcie Go wszyscy mieszkańcy „wioski globalnej”,
Jednocząc wasz głos z głosem wszelkiego stworzenia.

Kardynał Carlo Martini Modlitwa w drodze powrotnej z satelity

wieku, jednak także w  minionej dekadzie 
możemy obserwować, jak rozkwita reflek-
sja nad obecnością sacrum w  literaturze[2]. 
Co więcej, w związku z  rozwojem cywiliza-
cji i zamianami kulturowymi o zasięgu glo-
balnym, świętość zaczyna wkraczać w  sfery 
dotąd jej niedostępne, a  wręcz zakazane. 
Jedną z takich przestrzeni, która przez wiele 
lat zupełnie nie przystawała do sacrum, była 
kultura popularna. Zastanawiające jest, gdzie 
w  gąszczu medialnego szumu, upadających 
celebrytów i  obnażonego tabu znalazło się 
miejsce dla świętości. Do dalszych rozważań 
na ten temat zachęciła mnie lektura powieści 
Ignacego Karpowicza Balladyny i  romanse, 
która wydana w  2010 roku przyniosła au-
torowi nie tylko Paszport Polityki, ale też 
sympatię szerszego grona odbiorców. Książka 
ta w niezwykły sposób opowiada o nieustan-
nym przenikaniu się sacrum i profanum, dla-
tego właśnie skłoniła mnie do refleksji nad 
obecnością Boga w tego typu literaturze.

Do analizy samej powieści jeszcze po-
wrócę, gdyż myślę, że warto na wstępie tych 
rozważań pochylić nad samym pojęciem sa-
kralności. To, co święte, może być pojmowa-
ne na dwa sposoby: teistycznie i pozateistycz-
nie. W pierwszym przypadku świętością jest 
bóstwo i wszystko to, co jest z nim związa-
ne, może nią być to, co nie jest codzienne, 

W zasadzie jedyne, co możemy prawo-
mocnie orzec o sacrum to, że przeciw-

stawia się ono profanum. Sam Marice Eliade 
– jeden z największych myślicieli ubiegłego 
wieku, religioznawca i  filozof kultury – tę 
definicję uważał za pierwszą i niewątpliwą[1]. 
Podobne rozumienie świętości funkcjonu-
je w  powszechnej świadomości społecznej 
i  każdy z  nas używając tego terminu na co 
dzień zapewne takie jego rozumienie zakła-
da. Dualizm widzenia i  opisywania świata 
w  przeciwstawnych wartościach, sacrum – 
profanum, dobro – zło, materia – duch jest 
nieuniknione, aczkolwiek należy zaznaczyć, 
iż jest to zabieg przeważnie nazbyt statyczny 
i  upraszczający. Fakt, że pojmujemy te ter-
miny alternatywnie, jest czymś naturalnym 
w świecie pojęć, gdyż gwarantuje pewną sta-
bilność. Jednak rzeczywistość istnieje wbrew 
tej semantycznej dychotomii, dialektycznie 
burząc i konstruując najróżniejsze, zmienne 
kombinacje wartości. I  tak też jest w  przy-
padku sacrum i profanum.

We współczesnej humanistyce problem 
świętości interesuje nie tylko religioznawców, 
filozofów, antropologów, ale też sporą część 
swojej uwagi poświęcili jej literaturoznawcy. 
Wojciech Gutowski pisze nawet o  swoistej 
modzie na badania sakrologiczno – literac-
kie, co prawda odnosi on to do ubiegłego 
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zwykłe i  powszechne. Natomiast w  drugim 
rozumieniu sacrum może być każdym ele-
mentem rzeczywistości, którym świętość się 
niejako przypisuje. Podobnie rozpatrywane 
może być profanum, i  tak w ujęciu teistycz-
nym byłyby to wszelkie elementy, które nie 
należą do sacrum teistycznego, a w perspek-
tywie nieteistycznej, świeckością mogłoby 
być to, co z kolei nie przynależy do sacrum 
w pozateistycznym znaczeniu[3]. W tej kon-
wencji mówi się też o  świeckiej literaturze, 
czyli takiej, która jest wytworem ludzi wie-
rzących lub też jest inspirowana wiarą. Rodzi 
się zatem pytanie, czy powieść Karpowicza 
zaliczałaby się do tej kategorii, w moim prze-
konaniu tak.

Karl Ludwik Rudolf Otto, protestancki 
teolog i  filozof, wprowadził do filozofii re-
ligii pojęcie numinosum, chcąc tym samym 
podkreślić niepoznawalność świętości, która 
napawa nas lękiem i przerażeniem, a zrazem 
zniewala i przyciąga. Pisze on tak:

„Świętość [Numinosum] w  pełnym 
znaczeniu tego słowa jest więc dla nas 
kategorią złożoną. Składające się na nią 
elementy stanowią jej racjonalne i  irra-
cjonalne części składowe. Co do obydwu 
elementów jest ona jednak – co należy 
podkreślić z  całą mocą wbrew wszelkie-
mu sensualizmowi i  wszelkiemu ewolu-
cjonizmowi – czystą kategorią a priori”[4].
Zatem poznanie racjonalne odnosi się do 

tego co zwyczajne, natomiast, aby poznać to 
co święte, trzeba przekroczyć tę racjonalność. 
Otto stara się oddzielić sacrum od świętości, 
której potoczne rozumienie nadaje pozytyw-
ną wartość moralną. Należy zauważyć, że jest 
ono nie tylko kategorią pozamoralną, ale też 
pozarozumową, rozumienie prowadzi do de-
sakralizacji, niweczy wiarę i religię. Bóg jest 
tak odmienny od człowieka, że aż niedostęp-
ny ludzkiemu poznaniu. Ta myśl wydawać 
się może zupełnie sprzeczna z tym, co zapro-
ponował Karpowicz w Balladynach i roman-
sach, gdyż jego boscy bohaterowie mają na 
poły ludzkie cechy.

Warto jeszcze, próbując nakreślić samą 
ramę problemu dialektyki sacrum i  profa-
num, wspomnieć postać już tu przywoływaną 
na wstępie, a więc Mirce’a Eliadego. Badacz 
zauważa, że sacrum jest jednocześnie tym 
co czyste i  skalane, bowiem łacińskie sacer 
oznacza zarazem święty i przeklęty. Świętość 
zatem manifestować się może w  formach 
pozytywnych i  negatywnych, może budzić 
zachwyt lub odrazę, być przedmiotem na-
bożnej czci lub lęku[5]. Ponadto istotna jest 
też koncepcja rzeczywistości, którą Eliade 
przedstawia w swych pracach. Należy zwró-
cić uwagę przede wszystkim na podkreślaną 
przez niego polaryzację istniejącą w świecie, 
która najogólniej i zarazem najpełniej zawie-
ra się w  rozdźwięku między sacrum i profa-
num. Jednak podział świata na te dwie wy-
kluczające się kategorie nie świadczy o duali-
zmie „embrionalnym”. Profanum przeistacza 
się w sacrum na skutek dialektyki hierofanii, 
z  kolei wszelkie procesy desakralizacji prze-
kształcają ponownie sacrum w  profanum. 
Religioznawca zauważa, jak trudno jest ści-
śle określić istotę sacrum, gdyż jest to twór 
wielokształtny, a nawet chaotyczny, złożony 
z gestów, wierzeń i teorii[6]. Pisze on również, 
że:

„gdy myślimy o sacrum, to po pierwsze, 
nie powinniśmy się ograniczać do posta-
ci bogów. Sacrum nie implikuje wiary 
w Boga, w bogów czy w duchy. Sacrum 
to (...) doświadczenie tego, co realne, do-
świadczenie źródła świadomości istnienia 
w świecie. Czym jest świadomość, która 
czyni z  nas ludzi? Jest ona rezultatem 
doświadczenia sacrum, doświadczenia 
rozdzielenia pomiędzy realnym a niereal-
nym. Jeśli doświadczenie sacrum należy 
z  istoty swojej do porządku świadomo-
ści, to oczywiste jest, że nie daje się ono 
rozpoznać „z  zewnątrz”. Można je na-
tomiast rozpoznać przez doświadczenie 
wewnętrzne w aktach religijnych chrze-
ścijanina czy człowieka „pierwotnego”[7].
Z tych słów można wnioskować, iż cały 
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wszechświat objawia prawa sacrum. Nie ma 
rzeczy, zwierzęcia, zawodu itd., w przypadku 
którego moglibyśmy zaprzeczyć możliwości 
zaistnienia w  historii jako czegoś świętego. 
Wszystko ma niejako podwójną rację bytu.

Takie spostrzeżenie wydawać się może 
niezwykle istotne zwłaszcza w  kontekście 
tego, jak kreowana jest współczesna kultu-
ra, w której wszystko może mieć pierwiastek 
sakralności. To chyba najdobitniej świad-
czy o ciągłym przenikaniu się tego co świę-
te i  świeckie. Obserwować możemy z  jed-
nej strony desakralizację kultury religijnej, 
a  z  drugiej sakralizację kultury świeckiej. 
Zastanawiające jest jednak to, jak możliwe 
jest funkcjonowanie sacrum w  kulturze po-
pularnej, będącej integralnym elementem 
współczesności, skoro jest ona tak odległa 
i sprzeczna z tym, co święte. Jedną z ciekaw-
szych literackich egzemplifikacji owego pro-
blemu dał w ostatnich latach Ignacy Karpo-
wicz w Balladynach i romansach. Zajmując się 
tym tematem, należałoby przede wszystkim 
zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj myśląc 
o sacrum, od razu przypisuje się mu konota-
cje elitarności, związane przeważnie z kulturą 
wysoką. Takie postrzeganie świętości odrzu-
cają jej teoretycy, co możemy wywnioskować, 
choćby z  cytowanych powyżej myśli Otto 
i Eliadego. Wyzbywając się takiego laickiego 
spojrzenia na sferę świętości, możemy spró-
bować usytuować ją w obrębie współczesnej 
kultury, której elementem integralnym jest 
popkultura. Ta z kolei zasadniczo definiowa-
na jest jako coś przeciwstawnego i wręcz za-
grażającego kulturze wysokiej. Deprecjono-
wanie następuje z uwagi na fakt, że kultura 
ta skierowana zostaje do ludu i przez niego 
wytwarzana, natomiast środkiem komunika-
cji na linii twórca – odbiorca stały się mass 
media. Innym czynnikiem, który ma wpływ 
na takie postrzeganie popkultury jest to, iż 
wyprodukowana zostaje ona metodami prze-
mysłowymi, a zatem z założenia uważana za 
nieautentyczną, skomercjalizowaną, pozba-
wiającą dzieła wyrazu, unikalności i  niepo-

wtarzalności. Istotne jest, iż kultura popular-
na pojawia się wraz z narodzinami i ekspan-
sją kapitalistycznego modelu produkcji oraz 
procesami nowoczesnej urbanizacji. Ponadto 
łączy się ona z  koncepcją nowej jednostki, 
której wyłonienie się towarzyszy procesom 
modernizacyjnym. Popkultura wiąże się nie-
rozerwalnie z  gwałtownymi przemianami 
technologicznymi, ewolucją sposobu dystry-
bucji dóbr i  korzystania z  nich. Zatem jest 
ona nierozłącznym elementem społeczeń-
stwa nowoczesnego[8].

Niemniej jednak to heterogeniczne spo-
łeczeństwo wcale nie wyzbywa się świętości. 
Od wieków bowiem wiadomo, iż sacrum jest 
nie tylko nieodzownym składnikiem egzy-
stencji, ale i  kultury człowieka. Co więcej, 
ostatnimi czasy możemy obserwować proces 
powolnego wyjścia świętości z  sanktuariów 
i kościołów, z uczonych kazań i książek, któ-
re mimo wszystko mają ograniczony zasięg 
oddziaływania. Przykładem takiego postępo-
wania mogą być zabiegi podejmowane przez 
różne kręgi związane z religią chrześcijańską, 
które wykorzystują media masowe do ewan-
gelizacji. Można by tu wymienić znane pro-
gramy publicystyczne, takie jak „Słowo na 
niedzielę” czy „Ziarno”, ale także wspomnieć 
o  bilbordach, które zachęcają kierowców 
i  przechodniów do wielkanocnej spowiedzi 
(akcja e-konfesjonał) lub odwiedzenia sank-
tuariów rozsianych po całej Polsce. Wszystko 
to pokazuje, że sacrum schodzi z  pewnego 
piedestału i wkracza do życia codziennego.

Taki obraz proponuje nam też, i  to 
w  sensie dosłownym, Ignacy Karpowicz 
w  swej ostatniej powieści. Warto byłoby na 
początku powiedzieć kilka słów o  samym 
autorze, który już od 2006 roku zaskakuje 
swym prozatorskim kunsztem, opierając się 
przede wszystkim, jak pisze Katarzyna Gut-
kowska, na:

„szczególnych predylekcjach do rozwar-
stwiania narracji i balansowania na gra-
nicy jawy, snu i  fantazji, do szerokiego 
zastosowania groteski, poetyki absurdu 
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i  stylizacji oraz kreowania zestawu lite-
rackich odniesień”[9].
Piąta książka autora pozwala na spojrze-

nie wstecz i wstępną ocenę dotychczasowego 
dorobku pisarza. Jego debiut Niehalo oraz 
kolejna powieść Cud były w pewnym sensie 
dziełami nowatorskimi, ponieważ do tej pory 
nikt nie pokusił się o tak odważne odrealnie-
nie świata przedstawionego, okraszone przy 
tym dużą dawką humoru, który momentami 
stawał się niemal obrazoburczy. Taki styl pisa-
nia został jednak przez autora przełamany i to 
w  niedługim czasie, bo najpierw Karpowicz 
wydaje Nowy kwiat cesarza (i  pszczoły), czyli 
notatki z  afrykańskiej podróży, a  potem za-
skakuje wszystkich Gestami, czyli obyczajową 
psychodramą. Wszystkie te książki łączy jed-
no, niesamowita wyobraźnia ich autora, który 
nie tylko zaciekawia samym tematem, ale też 
formą, która staje się żonglerskim pokazem 
różnorodnych gatunków i stylów.

Powieść ostatnia chyba najdobitniej poka-
zała, że Karpowicz jest coraz jaśniejszym punk-
tem na mapie współczesnej prozy. W  dziele 
tym pokazał nie tylko swoją wszechstronność 
i talent pisarski, ale wszystkie wcześniejsze li-
terackie twarze. Dotyka on bowiem problemu 
niezwykle ważnego dla współczesnego czło-
wieka, ale robi to w charakterystyczny dla sie-
bie sposób, pełen żartu i kpiny.

Balladyny i  romanse możemy podzielić 
na trzy części, dwie pierwsze jawnie ukazu-
ją ontologię otaczającego nas świata, opi-
sując rzeczywistość ziemską oraz wymiar 
ultymatywny – duchowy, niematerialny. 
W  części trzeciej z  kolei dochodzi do swo-
istego przemieszania się tych sfer i chyba ta 
część najpełniej pokazuje sposób funkcjo-
nowania sacrum we współczesnej kulturze, 
ale do tej kwestii jeszcze powrócę. Jak pisze 
Kinga Dunin, pozornie książkę tę można 
streścić w  dwóch zdaniach, jednak diabeł 
tkwi w szczegółach[10]. Rzecz zaczyna się nie-
winnie: na scenie pojawiają się bohaterowie 
zaplątani w  trudne związki bądź związków 
pozbawieni – Olga, pięćdziesięcioletnia dzie-

wica, stara panna, pogodzona już z samotno-
ścią, którą rekompensuje sobie harlequinami 
i telewizją. Następnie studentka polonistyki, 
Anka, nałogowo uprawiająca seks z kim po-
padnie (byle z młodszym), słuchająca podłej 
muzyki i  chyba nic nie czytająca. Kolejną 
ziemską postacią jest Janek, dresiarz, uczeń 
szkoły budowlanej, mocno nadużywający 
jednego wulgaryzmu, poddawanego „inten-
sywnej obróbce deklinacyjnej oraz koniuga-
cyjnej”. Inne ciekawe postacie ukazują się 
w parach i jest to Kama i Artur, ona z lekkim 
wychyleniem prawicowo-katolickim, on – 
pracownik korporacji, następnie Paweł i Ma-
ciek – homoseksualiści po przejściach, a  za 
nimi Bartek i Rafał – dorośli faceci, którzy 
korzystają z chwilowej nieobecności partne-
rek. Bohaterowie ci są typowi i odpowiadają 
realnemu życiu mieszkańców Warszawy czy 
Białegostoku. Można pokusić się o parafrazę 
tytułu poematu Lermontowa i powiedzieć, że 
są to poniekąd „prawdziwi bohaterowie na-
szych czasów”[11]. Typowość ta utrzymuje się 
jednak tylko do pewnego momentu, bowiem 
klasyczna, realistyczna powieść szybko ulega 
rozbiciu i  zaczynają się mnożyć absurdalne 
sytuacje. Olga ni stąd ni zowąd zakochuje się 
z wzajemnością w Janku, który też wyzbywa 
się swej łobuzerskiej natury, Kama przestaje 
wierzyć w Boga, Artur traci pamięć i cofa się 
w rozwoju do etapu 12-latka, Paweł zdradza 
Maćka. I  jakby tych nonsensów było mało, 
to apogeum tych zmian było zniknięcie z zie-
mi żelazek i kawy (!). A to wszystko dzieje się 
za sprawą powolnego wcielania w życie planu 
Zeusa, który można streścić w następujących 
słowach:

„zstąpimy na ten sposób, że Hermes 
ukradnie wszystkie żelazka i kawę. Wte-
dy ludzie zrozumieją, że czas bogów 
chrześcijańskiej dzielnicy już przeminął. 
I zstąpimy. W miejsce kawy i żelazek”[12].
I  o  ile Jamie Uys zesłał buszmenowi 

z Kalahari butelkę po coca-coli w „Bogowie 
muszą być szaleni”, o tyle Karpowicz zsyła do 
kraju z promocji bogów, którzy mają być na 
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wskroś prawdziwi (może z lekkim kultu-
rowym zabarwieniem), i muszą poradzić so-
bie z otaczającą ich rzeczywistością, w której 
nawet śmiertelnym nie jest łatwo.

W drugiej części powieści czytelnik od-
najduje opis wymiaru ultymatywnego, który 
jest pewnym zlepkiem Olimpu i nieba, mia-
stem podzielonym na dzielnice zamieszkałe 
przez bogów różnych religii oraz bohaterów 
literackich, takich jak Kubuś Puchatek, Bal-
ladyna, Alina i  wiele innych. Nie brakuje 
tam również ikon typowych dla popkultury. 
Istotny jest jednak sposób w jaki Karpowicz 
opisuje wymiar sakralny, bowiem zupełnie 
nie zmienia on sposobu konstruowania rze-
czywistości, tak jakby pisząc o bogach, nadal 
opisywał przestrzeń ziemską. Postaci nad-
przyrodzone nie dość, że wyzbyte są wszel-
kich atrybutów jakiejkolwiek świętości, to 
wręcz zachowują się identycznie, jak ludzie. 
Spotykają się w knajpach, popijają ambrozję, 
spiskują, nienawidzą się, ale i podkochują się 
w sobie. Co interesujące, łączą się w związ-
ki (pary i trójkąty!) i to transsystemowo, bo 
przykładowo Nike jest z  Jezusem, a  Atena 
z  Ozyrysem, autor nie szczędzi też pikant-
nych szczegółów z  życia intymnego tych 
świętych postaci, i o ile seks w kontekście bo-
gów greckich nie jest czymś rażącym, o tyle 
w przypadku chrześcijan może szokować. Je-
zus wyjaśnia swojej wybrance, że „my chrze-
ścijanie rozmnażamy się za pomocą zwiasto-
wania”, mimo to kilka akapitów później do-
chodzi miedzy nimi do zbliżenia. Ciekawe, 
że bogowie ulegają urokom materii, bowiem 
pomnażają swoje majątki, inwestują pienią-
dze, prowadzą przedsiębiorstwa, kupują sa-
mochody – czy ktokolwiek słyszał, że Jezus 
jeździ mercedesem, Allach bmw, a Nike ben-
tleyem, sytuacje te wydają się być absurdalne 
i  zabawne, ale u  rozważnego czytelnika bu-
dzić będą sporo obaw. Już sam początkowy 
opis tej metafizycznej przestrzeni może uka-
zywać sposób, w jaki sacrum funkcjonuje we 
współczesnej kulturze, Karpowicz pisze tak:

„na górze gór, w chmurze chmur i tak da-

lej panował straszny rozgardiasz. W mie-
ście miast każdy bóg, bogini, każdy abs-
trakt i konstrukt, każda idea i każde sło-
wo musiały przyjąć formę maksymalnie 
zbliżoną do widzialnej materialnej”[13].
Rodzi się zatem pytanie, czy człowiek 

XXI wieku swą duchowość widzi jedynie 
w perspektywie religii, która materializuje się 
poprzez obrazy, kościoły, wizerunki itp., czy 
też jest w stanie poszukiwać pewnej jej głębi.

Kiedy Ci bogowie, czytający Lacana, 
Coelhego i Pudelka, zstępują na ziemię, nie 
jest czymś zaskakującym, że wybierają jako 
miejsce zamieszkania kraj z  promocji (tak, 
jakby czynności zstępujące były egzotyczną 
wycieczką). Krajem tym jest Polska, którą 
Karpowicz opisuje w charakterystyczny, do-
sadny i stereotypowy sposób:

„stosunkowo stabilna demokracja, domi-
nująca religia: katolicyzm magiczny oraz 
Stocznia Gdańska, główne osiągnięcia: 
Fryderyk Chopin i bigos […] tolerancja 
w  zaniku od XVII wieku, są muzykal-
ni, mieszczą się w  pięciolinii, literatura 
skupiona na narodowych kompleksach, 
trudno przetłumaczalna, z  kawalerią na 
czołgi kanałami […] Stosunek seksualny 
trwa zwykle poniżej kwadransa, orgazm 
właściwie nie występuje. Przemoc w ro-
dzinie ma się dobrze. Płodność nieszcze-
gólnie”[14].
W nowej rzeczywistości bogowie całkiem 

dobrze się aklimatyzują, zupełnie nie zmie-
niają swoich dotychczasowych nawyków, za-
mieszkują warszawskie blokowiska i integrują 
się z  Polakami. Dochodzi nawet do zbliżeń 
miłosnych pomiędzy ludźmi a  przybyszami, 
Anki z Hermesem, Nike z Kamą oraz Afrody-
ty z Rafałem – warto zauważyć, że to właśnie 
miłość (albo seks) jest spoiwem poszczegól-
nych części tej książki. Sytuacje piętrzą się i są 
coraz bardziej niedorzeczne, ale na pozór bo-
scy bohaterowie ulegają takim samym impul-
som, jak pozostali, czyli są zmuszeni podjąć 
pracę (Nike rozwija swój koncern odzieżowy, 
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a  Jezus brata się z Ozyrysem i  sprzedaje mu 
patent na zmartwychwstanie), nawiązać kon-
takty z ludźmi i odnaleźć jakiś cel w tej ziem-
skiej egzystencji.

Jednym z niezwykle ważnych i interesu-
jących wątków jest wyprawa w poszukiwaniu 
piekła, którą podejmują niektórzy bohate-
rowie powieści, na czele z Balladyną. A fakt, 
że na ziemi obserwować możemy kryzys 
wszelkich wartości, królowanie relatywizmu 
i  brak podziału na dobro i  zło jeszcze bar-
dziej świadczy o upadku nie tylko nieba, ale 
przede wszystkim piekła. Świetnie tę kwestię 
komentuje Kinga Dunin, pisząc, że skoro:

„Boga nie ma, a  więc wszystko wol-
no lub, jak wolałby Lacan, niczego nie 
wolno. (…) Piekło zostanie zastąpione 
spojrzeniem Lucyfera, innego, czyli po 
prostu Wielkim Innym. Bo czymże jest 
Wielki Inny jak nie naszymi krzyżują-
cymi się, kontrolującymi spojrzeniami, 
zastygającymi w systemy norm?”
Słusznie badaczka zauważa, że bohatero-

wie powieści piekło odnajdują w  porządku 
świeckim, choć nie jest to tylko i wyłącznie 
autorskie narzekanie na upadek ładu i moral-
ności w wyniku utraty sankcji religijnej[15].

Co więcej wymieszanie porządków, ja-
kie czytelnikowi prezentuje Karpowicz, oraz 
wprowadzenie na arenę bogów ukazuje także 
inne znamię kultury masowej. A dokładnie 
ciągłe zapotrzebowanie na herosów, lecz z za-
strzeżeniem, by byli to herosi „swojscy” (jak 
choćby uczestnicy „Mam talent”, „Must be 
the music” itp. programów reality show), 
bo tylko tacy dają odbiorcy nadzieję, że i on 
może stać się potencjalnym bohaterem. Na-
tomiast sama figura heroiczna wskazuje na 
ludzką kondycję, która przepełniona jest 
przeraźliwą samotnością. To właśnie ją czło-
wiek stara się przełamać, jednocześnie tęsk-
niąc za tym, aby otaczająca go rzeczywistość, 
w  której wszystko jest możliwe, do bólu 
racjonalna i  pozbawiona cudowności stała 
się, choć przez chwilę, magiczna. Tymcza-

sem świat przedstawiony przez Karpowicza, 
w  którym wszyscy są potencjalnymi kan-
dydatami na herosów, świat, w którym cud 
mylony jest z cudactwem, a Bóg z  jednose-
zonowym bóstwem, świat ten do złudzenia 
przypomina realia współczesnej popkultury. 
Rzeczywistość ta jest smutna i  absurdalna, 
ale jednocześnie pokazuje dokąd wiodą me-
andry współczesnej kultury, pozbawionej 
hierarchii wartości.

Warto jeszcze spojrzeć na cel, z  jakim 
zstępują bogowie, bo jest on dość jasno za-
znaczony przez trybunał, który podjął decy-
zję o  zamknięciu nieba nieb i  tak możemy 
przeczytać, że:

„Miejsce bogów jest między ludźmi. Tak 
zawsze było i  tak musi pozostać. Bóg 
odległy jest bogiem zbędnym. Debet 
sumienia. (…) Każda religia próchnieje, 
bogów i kapłanów ogrania z czasem szał 
legislacyjny. Każda religia powstaje w ści-
śle określonych warunkach, warunki ule-
gają zmianie, kult nie nadążą”[16].
Zatem bogowie przybywają, z  jednej 

strony, aby być bliżej ludzi, ale też z drugiej, 
aby razem z nimi umrzeć, a co za tym idzie 
doprowadzić do końca proces zeświecczenia 
świata. W ten dość zmyślny sposób Karpo-
wicz rozprawia się ze współczesnym kryzy-
sem religii, z  potrzebą zmiany duchowego 
kanonu. I jak pisze Maciej Król:

„Balladyny i  romanse to, ukryta pod 
płaszczykiem zabawy, poważna opowieść 
o  sekularyzacji dzisiejszych społeczeństw, 
a także o dewaluacji pewnych podstawo-
wych pojęć. Jeżeli Bóg (bogowie) to owoc 
kultury, dzisiaj – za sprawą popkultury 
– metafizyki szukamy w  hipermarke-
tach”[17].
Słowa te w pełni oddają sposób, w  jaki 

współcześnie funkcjonuje sacrum w kulturze 
popularnej.

W  omawianej powieści możemy odna-
leźć nie tylko werystyczny obraz współcze-
snego pokolenia Polaków, żyjącego w świecie 
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konsumpcji i  utraty hierarchii wartości, ale 
też opis całkowitego „spłaszczenia” sacrum 
i  profanum, prowadzącego do utraty sen-
su życia. A  wszystko to przez cywilizacyjny 
galop i  to, co on może ze sobą nieść, czyli 
osaczającą zewsząd popkulturę, która nie po-
zostawia miejsca na metafizykę. Świetnie tę 
kwestię ujmuję Leszek Bugajski, który pisze, 
że profanum całkowicie pożarło sacrum. Ro-
zumiejąc przez to całkowity upadek świętości 
i to nie tylko w powieści, ale też w życiu co-
dziennym, w którym wszystkie pojęcia albo 
zmieniły, albo utraciły całkowicie sens. Ba-
dacz stwierdza, że tak naprawdę „nikt z tego 
powodu nie cierpi. Wszystko zapieniło się po 
tym, gdy woda święcona wlała się do ziem-
skiego kwasu”[18]. Jeśli posłużymy się tutaj 
pierwotnym rozumieniem opozycji sacrum 
i profanum, czyli tego, co niebiańskie i tego, 
co ziemskie, to chyba chemiczna metafory-
ka Bugajskiego jest całkowicie trafna. O  ile 
niegdyś sfera świętości była pewnym niety-
kalnym tabu dla kultury masowej, o tyle od 
pewnego czasu i ona jest jej elementem. Moż-
na omawianą tu powieść traktować jako pe-
wien alarm sygnalizujący ludzką tęsknotę za 
prawdziwym sacrum, które mogłoby zapano-
wać i uregulować cały ziemski chaos. I chy-
ba wiele w  tym względzie tłumaczyć może 
wykorzystanie paradygmatu romantycznego, 
który przeplata się z kodem popkulturowym. 
Karpowicz daje w  tej książce swoisty popis 
nie tylko znajomości Biblii i  mitologii róż-
nych kultur, ale też literatury i  duchowo-
ści romantycznej. Już sam tytuł, w  którym 
spotykają się dwaj wieszczowie, swoją drogą 
zawsze ze sobą skłóceni, sugerować może, że 
autor odwoła się do tych kręgów romantycz-
nych, które nie tylko w  sposób szczególny 
upodobały sobie metafizykę, ale i są zaliczane 
do kultury elitarnej. Zarówno Mickiewicz, 
jak i Słowacki w swej twórczości czynili wie-
le odwołań do sfery sacrum[19]. Co prawda 
odwołań tych Karpowicz nie wykorzystuje 
wprost, ale intertekstualne aluzje są mocno 
wyczuwalne. Świętość jednak w  romanty-

zmie była czymś całkowicie innym, niż ta 
ukazana przez pryzmat popkultury.

Pozwolę jeszcze na koniec oddać głos sa-
memu autorowi Balladyn i  romansów, gdyż 
on chyba najdobitniej ukazuje, jak w kulturze 
popularnej sacrum traci swe pierwotne zna-
czenie. Cytując dialog między Aresem i Anką:

„- A sacrum i profanum – zaprotestował Ares.
- A Facebook i Nasza Klasa? – odparowała na-
sza sąsiadka”[20].

Chciałoby się rzec, że jakie czasy, takie 
sacrum. Jednak Karpowicz swego czytelnika 
alarmuje, że często to co popkultura kreuje 
jako święte, pierwiastka sakralności w istocie 
nie posiada. Równie ważny wydaje się fakt, 
iż tak naprawdę każdy z nas, bez względu na 
czasy, poglądy i wyznanie ma w sobie pewien 
głód sacrum, którego szuka w różnych, nie-
koniecznie trafionych formach.

Anna Tomzik
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Anna Tomzik – doktorantka Akademii im. 
Jana Długosza w  Częstochowie. W  2012 
roku ukończyła studia polonistyczne na Uni-
wersytecie Śląskim w  Katowicach, poświę-
cając swą pracę magisterską platonizmowi 
w twórczości Juliusza Słowackiego. Jej zain-
teresowania badawcze oscylującą wokół pro-
blemów korespondencji literatury i  sacrum, 
zwłaszcza w  kontekście przemian kultury 
współczesnej. 

Roman Wasyłyk, Święci Męczennicy z Pratulina (Chełmszczyzna), deska, lewkas, tempera, złoto, 44x48
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Maciej Skalik

TUTORIAL Z AGNIESZKĄ ZŁOTĄ,  
CZYLI PRZEPIS NA DZIENNIK LITERACKI

Nie boimy się więc uczuciowego pod-
chodzenia do rzeczywistości.

2. Cytaty sław

Wszystko zostało powiedziane, wszystko 
zostało napisane… Dlaczego więc wy-

silać się? Nazywać rzeczy od początku? Trzeba 
korzystać z bogactwa wielkiego umysłu ludz-
kości. W  pisaniu dziennika jak najbardziej 
wskazane jest używanie cytatów, aforyzmów, 
wszelkich sentencji, które pomogą czytelni-
kowi wyjaśnić problem. Wobec którego wła-
sny język czasami nie wystarcza.

Agnieszka Złota, sięga zatem po Hra-
biego Monte Christo, Rilkego, czy Salmana 
Rushdiego. By wpleść zgrabnie w opisywany 
wątek, pomoc od autorów, którzy szli przed 
nią, tą literacką drogą do osiągnięcia Parnasu.

3. Otwartość, a nie spowiedź

Jako czytelnicy, chcemy wiedzieć, co robi 
autor. Czy wstaje lewą nogą, czy prawą? 

Czy jest leworęczny, czy praworęczny? Jak 
przechodzi choroby? Jaki jest jego pogląd na 
świat? Jaki stosunek do ludzkości? Kiedy au-
tor zaczyna opisywać ze szczegółami proces 
defekacji, lub stosunków seksualnych z part-
nerem. Jego dziennik literacki budzi niesmak. 
Staje się komercyjny. Wsadza się taki dziennik 
do jednej szuflady pod tytułem: „Artyści, któ-
rzy z niewiadomych braków sięgają po tanią 
kontrowersję”. Nie lubimy takich dzienników. 
Naszej autorce udaje się nie przekroczyć tej 
cienkiej granicy między dobrym pisarstwem, 
a literackim gniotem. Którymi są obsiane pół-
ki księgarni. Autorka otwiera się na tyle, ile 
potrzeba. Są u niej odniesienia do religii, do 
polityki, do filozofii. Na tyle jednak neutralne, 
że nie wywołują u czytelnika niepotrzebnych 
emocji. I dobrze. Liczy się szczerość, a nie eks-
hibicjonizm.

Dla pisarza, poety, publicysty, słowem 
każdego, kto para się piórem. Dziennik 

jest formą chyba najbardziej przystępną. Nie 
musi być regularny, a wątki nie muszą być ze 
sobą powiązane. Jest to forma nieograniczo-
na, tabula rasa. Tylko czeka, aż autor zacznie 
zaczerniać tę białą powierzchnię.

Jak stworzyć dziennik literacki? Spraw-
dzimy to krok po kroku.

1. Doza sentymentalizmu

Na dobry początek. Czas i miejsce akcji, 
jakaś lekka informacja. Choćby o  po-

godzie, o tym zawsze warto rozmawiać. Gdy 
rozmowa nie przebiega tak elokwentnie, jak 
byśmy tego chcieli, lub nie bardzo wiadomo, 
jak zacząć. Na ratunek przychodzi pogoda. 
Najtrudniejszy pierwszy krok, potem już 
z górki pisz, po prostu pisz. O sobie, o swoim 
życiu, o tym co aktualnie robisz. Ważne jest, 
aby być sobą. Nie zmyślać, nie ubierać się 
w maski. Jeśli jesteś poetą, wyjdzie twoja po-
etyckość. [choć i tak duszno a niebo ciężkie 
jakby miało wypaść ze sklepienia] Jeśli z na-
tury jesteś filozofem, to co tworzysz, będzie 
miało taki oddźwięk. Na wierzch wypłynie 
to, czym się karmisz, bowiem „z obfitości ser-
ca mówią twoje usta”.

By zaznaczyć swoją kobiecość (jeśli jesteś 
kobietą), albo właśnie poetyckość. Koniecz-
nie musisz wciskać w swoje teksty obrazy sen-
tymentalne. Takie jak tęsknota za prawdziwy-
mi listami [takie wiadomo – w kopertach ze 
znaczkiem] albo zatrzymanie się w  refleksji, 
podtrzymanie chwili. Obserwowanie kwia-
tów na marmurowych pomnikach, lub tkwie-
nie w  oczekiwaniu z  oczami przyklejonymi 
do szyby. Przyglądać się posłusznym kroplom 
deszczu. Sentymentalizm jest dobry, pomaga 
wczuć się w moment. Przyciągnąć obrazkami, 
kolorami, zapachami.
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4. Kronikarstwo

Jeśli już musisz pisać dziennik. Może war-
to umieścić w nim od czasu do czasu jakieś 
konkretne informacje o  czasach, w  których 
żyjesz. By słowa zapisane miały wartość nie 
tylko intelektualną, potrzeba by puścić roz-
myślania w  nurt spraw współczesnych. By 
dziennik stał się po trosze kapsułą czasów, 
w których żył autor.

Może to być informacja z programu te-
lewizyjnego, który oglądałeś. Strony inter-
netowej, którą przeglądałeś. Aby pokazać, że 
mimo ogromnego potencjału myśli, jakim 
dysponujesz, jesteś takim samym, zwykłym 
człowiekiem jak czytelnik, który może się 
z  tobą utożsamić. Utożsamianie się z  auto-
rem jest jednym z filarów, na których opiera 
się show-biznes. Bo 95% osób uważa się za 
nieprzeciętnych.

5. Filozofia

Dziennik to przede wszystkim twoje pięć 
minut, abyś mógł się wypowiedzieć. To 

twoja przestrzeń na papierze, którą możesz za-
pełnić refleksją i błogim filozofowaniem. Ob-
razując tę część twojego dziennika: bądź czasa-
mi (razem z czytelnikiem), jak dwóch pierni-
ków na ławce w parku, do których podchodzi 
trzeci i  pyta: co robicie? Oni odpowiadają: 
A siedzimy, gadamy o życiu i o śmierci… 

Filozofia u  autorki to, egzystencjalna 
zmiana perspektyw. Retrospekcja na przy-
kładzie lektur Gombrowicza. Które teraz 
z biegiem lat rozumie zupełnie inaczej niż za 
czasów szkolnych. Może jest to ujęcie z płasz-
czyzny twórcy, zamiast ucznia? Wyznaje, że 
pisanie wierszy jest dla niej [praktyczną kon-
sekwencją filozofii czekania]. W innym miej-
scu mamy do czynienia z refleksją na temat 
życia. Czym jest życie? Według autorki, któ-
ra odpowiada ze szczyptą ironii, jest jedynie 
[ciągłym wyrównywaniem należności i  pła-
ceniem długów]. 

A śmierć? 
Nie jest taka złota, jak się wydaje. Au-

torka obraca jej powagę w satyryczny obraz 

Wojaczka, błazeńsko kłaniającego się nad 
grobem, który staje się symbolem ulotności 
natury. Napięcie, z którym trzeba sobie po-
radzić. Może z pomocą humoru lżej będzie 
na duchu wokół tej prawdy oczywistej, która 
jako jedyna na świecie jest sprawiedliwa wo-
bec ludzi bez względu na ich bogactwo inte-
lektualne, czy materialne. Zaznacza jeszcze, 
jak ważne są dla niej żywe kwiaty na nagrob-
ku, które przecież będą świadczyć o prawdzi-
wości jej życia. Jest w  tym pewien dystans. 
Autorka stoi jakby obok tych tajemnic. Jest 
przecież taka młoda. Ma dużo czasu. Ile do-
kładnie? Tego nie wie nikt. Wiemy jednak, że 
za pozą surrealizmu, za teatralizacją śmierci, 
kryje się lęk autorki, która podejmuje z góry 
przegraną próbę racjonalizacji wieczności. 
Ale ma prawo zadawać pytania. Ma prawo 
się bać. Ma prawo nawet błądzić po omacku 
we mgle. Przecież to jest jej pięć minut.

6. Humor

Mimo, że ten punkt powinien być na miejscu 
pierwszym, zaznaczam go pod koniec. Żeby 
zamiast dziennika literackiego nie wyszedł 
nam almanach dowcipów. Warto najpierw 
nałożyć ciężar merytoryczny. Kręgosłup two-
jego dziennika. Potem jak malarz pracować 
nad detalem. Humor powinien przeplatać się 
z powagą. Jak szachownica. Autorka dosko-
nale o tym pamiętała. Ze skromnością dok-
torantki filologii polskiej zapewnia nas, że 
nie ma pewności do znaczenia pojęć. [echo-
lalia czy jak tam się zwie takie zjawiska…]. 
Ironią daje wyrazy patriotyzmu. [Salinger 
pracował przez jakiś czas w rzeźni w Białym-
stoku, gdzie obecnie znajduje się tablica upa-
miętniająca to wydarzenie… Myślę sobie… 
wielki człowiek ten S. Choć Amerykanin nie 
Polak] Czasami wręcz rozbraja humorem, 
nawet czarnym – [Wizyta u znajomych. Tym 
razem na cmentarzu. Pogoda cudna!]. Takie 
zabiegi ożywiają całość wypowiedzi. Sprawia-
ją, że tekst „sam się czyta”. I czyta się dobrze.

7. Po prostu egzystencja
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Co sprawia, że dzienniki literackie są dzi-
siaj modne?

Jest kilka takich czynników:
- sława osoby piszącej (rzecz oczywista),

- nasze spowinowacenie z  autorem (chęt-
niej czyta się autora, gdy się go zna. Choćby 
z  chęci wspomagania, która rodzi się z  bli-
skości.),

- chęć zajrzenia w jego umysł,

- intymność, obcowanie „na odległość” z ar-
tystą,

- możliwość utożsamiania się z autorem.

Więc jeśli jesteś sławny, masz dużo zna-
jomych. Jesteś właścicielem niebanalnego 
umysłu, w który chętnie zajrzymy. Nie bo-
isz się intymności. Pozwolisz nam się ze sobą 
utożsamiać. To na co jeszcze czekasz? Pisz 
dziennik literacki!

8. Konkluzja

Fragment publikowanego dziennika li-
terackiego Agnieszki Złotej kończy się 

dwoma stwierdzeniami pochodzącymi od jej 
przyjaciela i znajomego.
1. Im więcej się czyta, tym bardziej jest się 
nieszczęśliwym.
2. Dobrzy ludzie mają dużo książek.

I konkluzja autorki w formie pytania fi-
lozoficznego – [Czy zatem dobrzy ludzie są 
nieszczęśliwi, a szczęśliwym ludziom brakuje 
dobroci?]

Idąc tym tropem (sięgając po narzędzie 
humoru), i  skoro jest to poradnik, tutorial, 
wniosek nasuwa się sam…

Jak masz dużo książek, to automatycznie 
jesteś dobrym człowiekiem.

Tylko broń Boże ich nie czytaj!

Maciej Skalik
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Małgorzata  
Nowakowska-Karczewska 

KAZIMIERZ WIERZYŃSKI 
/1894 – 1969/

sportu po metafizykę), a wśród różnych pasji, 
jak przystało na twórcę ciągle doskonalącego 
swój warsztat, ot, i taką słabostkę:

„Różne są hobbies.
Ja zbieram rzeczowniki i to od końca:
Żupany, źrebięta,
Abacja, abiturient – za pospolite,
Każdy to pamięta/.../”.

Kochał ptaki i  inne zwierzęta, znako-
micie podpatrywał naturę, wszak tam każ-
dy drobiazg wart był strofy, czy to chmary 
komarów, czy „malusieńkie ptasie jajeczka 
w agreście”, czy „wiatr, co przez badyl fletem 
dmucha”, to tam:

„Na polach, gdzie się ścierają granice
Nieba i ziemi, i gdzie perspektywy
Nieodgadnione kryją tajemnice/.../”

był naprawdę szczęśliwy.
Potrafił zachować i zdrowy, autoironicz-

ny dystans wobec własnych słabostek:

„/.../ Choć ten sam – zawsze jestem inny,
Kocham me każde widzimisię/.../”,

i sporo krytycyzmu (to znów wpływ Panny, 
zwykle surowej wobec siebie), choćby przy-
znając się do lenistwa:

„/.../mieszkaliśmy na stacji, z której 
pociągami

Krzyczała w świat szeroki melancholia 
torów/.../”.

Wspominał przez całe życie z  wielkim 
sentymentem szczęśliwe lata dzieciństwa. 
Urodził się Kazimierz (najmłodszy wśród ro-
dzonych i przyrodnich braci i sióstr) w Dro-
hobyczu. Ojciec poety, Andrzej Wirstlein 
(pochodzący z  rodu spolonizowanych osad-
ników niemieckich) był kolejarzem (wów-
czas była to całkiem niezła profesja), zawia-
dowcą stacji w  kilku kolejno miejscowo-
ściach wschodniej Galicji. Niezapomniane 
smaki i  zapachy lat młodości przywoływały 
pamięć matki, Felicji z Dunin-Wąsowiczów 
(była drugą żoną Andrzeja):

Idealista i romantyk, zafascynowany tajem-
niczością nocnego nieba, po którym:

„/.../bladoniebieski żaglowiec
Księżyc jednomasztowy
Płynie od wschodu na zachód/.../”,

był pięknym mężczyzną (nawet piegi jedynie 
dodawały mu uroku), który czarował, nie 
tylko panie, ujmującym uśmiechem i  głę-
bokim głosem z  lekką nutką kresowego ak-
centu. Miał szczególny dar przewidywania, 
(chyba w zgodzie ze swym znakiem zodiaku):

„/.../Dzień, rok i miejsce urodzenia 
(hosanna, hosanna),

Moja Trzcina Wysoka, mój Geniusz, 
moja Opieka i Panna,

Mój Znak Szczególny/.../”,

ogromną, nigdy niesłabnącą ciekawość ży-
cia i ludzi, olbrzymi krąg zainteresowań (od 

http://wierszogrodlodzki.wordpress.com/category/
poeci-polscy/kazimierz-wierzynski/page/2/
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„Matka suszyła na zimę gruszki,
Przyłóż ten zapach do ust, do poduszki,
Spokojne sny lęgły się w jej ręku/.../”.

Szkolni koledzy nazywali Kazia „Piego-
watą Zośką”, nie obrażał się, z nazwiska tylko 
(Wirstlein – czyli kiełbaska) kpić nie pozwa-
lał. Z biegiem lat cała rodzina zmieniła je na 
Wierzyński (prawo austriackie wymagało 
zgodności kilku początkowych liter nazwiska 
starego i nowego). Ojciec uległ synom, któ-
rzy, czując się Polakami, chcieli zatrzeć wszel-
kie znamiona obcości, sam jednak twierdził 
pono: „Czy Wierzyński, czy Wirstlein – to 
jest alles Wurst – jedna kiełbasa – wszystko 
jedno”.

Pisać zaczął Kazio już w  gimnazjum 
w Stryju, należał tam do koła samokształce-
niowego, którym kierowali o  lat kilka starsi 
studenci, między innymi Wilam Horzyca 
(„/.../był to mój pierwszy w  życiu literacki 
przyjaciel, pierwszy zaufany czytelnik, pierw-
szy powiernik, doradca, towarzysz wczesnej 
młodości/.../”). 

Młodość był to czas różnych chłopięcych 
marzeń, snutych zwłaszcza pod osłoną nocy:

„/.../Gdy księżyc, blady hrabia, 
poprzez mgły firanek

Fantastyczne tapety rozwijał na ścianach/.../”,

był to też czas dojrzewania, gdy bywało, zasy-
piał z „lękliwie słodką myślą o nagiej kobie-
cie/.../”. Pochłaniał ogromne ilości książek, 
pojawiły się pierwsze fascynacje literackie, 
(choćby poezją Staffa – poznał go za lat kilka 
osobiście, nawet, ku swej wiekiej radości, wy-
pił bruderszaft i to Poldzio właśnie, poznaw-
szy się na talencie młodzieńca, pomógł mu 
wydać pierwszy tomik):

„W małym mieście/.../
Trzy korony, pamiętam, ukradłszy mej matce,
Kupowałem twe książki w niebieskiej okładce
I ze szczęścia zataczałem się miejską aleją/.../”.

Studia rozpoczął Kazimierz w Krakowie, 
na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Ja-

giellońskiego (działał też w  tajnych organi-
zacjach młodzieżowych ), a kontynuował je 
w Wiedniu, gdzie zgłębiał slawistykę i litera-
turę niemiecką. Sielskie lata młodości prze-
rwał wybuch I wojny. Kazimierz natychmiast 
wstąpił do Legionu Wschodniego dowodzo-
nego przez Józefa Hallera, a po jego rozwią-
zaniu wcielony został przymusowo do wojska 
austriackiego (służył w 77. pułku piechoty). 
Wspomnienia z czasu walk na linii Sanu były 
niezwykle dramatyczne, poznał całą grozę 
i bezsens wojny:

„/.../ni to bezkształtne bryły, rozwalone trupy
Leżą śmierdzące, wzdęte i nie do poznania.
W sczerniałych ranach muchy, wyprężone nogi,
Twarze zbrudzone ziemią i upiorne pozy/.../”.

Po kilku tygodniach wraz z pułkiem do-
stał się pod Kraśnikiem do niewoli rosyjskiej 
i  ponad dwa lata przesiedział w  obozie je-
nieckim w Riazaniu, a po ucieczce stamtąd 
dotarł najpierw do Kijowa (wstąpił do POW, 
brał udział w  ćwiczeniach prowadzonych 
przez Lisa-Kulę, zawierał cenne przyjaźnie, 
choćby z  Wieniawą, pod panieńskim na-
zwiskiem matki opublikował kilka wierszy, 
które zachwyciły młodego Iwaszkiewicza, ale 
osobiście poznać ich autora Jarosław wów-
czas jeszcze nie zdołał), a po kilku miesiącach 
pierwszy raz w  życiu przybył do Warszawy 
i zatrudnił się jako korektor w Gazecie War-
szawskiej. W wieczorze inaugurującym dzia-
łalność kawiarni Pod Picadorem uczestniczył 
z  Wilamem Horzycą jeszcze jako widz, ale 
już po paru dniach („młody człowiek w ka-
peluszu o szerokim rondzie” – jak wspominał 
Lechoń) zaczął występować z gronem pozna-
nych wówczas poetów:

„Na Krakowskim, w kawiarni, 
w zadymionej sali,

Na estradzie niewielkiej, codziennie 
wieczorem/.../”.

(A. Słonimski)

a wkrótce wydał debiutancki tomik wierszy 
„Wino i woda”, który okazał się oszałamiają-
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cym sukcesem. To tutaj w wybuchu żywioło-
wej radości głosił:

„Zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną,
Na klombach mych myśli sadzone 

za młodu/.../”.

Czuł się szczęśliwy, wolny od wszelkich 
ograniczeń, radość dawało samo istnienie:

„Jestem jak szampan lekki, doskonały,
Jak koniak mocny, jak likier soczysty,
Jak miód w szaleństwie słonecznym dostały
I wyskokowy, jak spirytus czysty.
Królestwo moje na całym jest świecie/.../”.

Po latach z nutą nostalgii wspominał cza-
rowne lata stawania się poetą:

„/.../O, pierwsze wiersze w życiu! 
Pierwsza śmieszna sława!

Czy można kochać potem goręcej 
i prościej/.../”.

W wojnie bolszewickiej Kazimierz także 
wziął udział, tym razem nie w okopach, ale 
w  sztabie, w  biurze prasowym naczelnego 
dowództwa, a  po powrocie do Warszawy, 
gdy „”siężycem sobie gardła płukały słowiki”, 
przyszedł czas na miłość, także tę gwałtowną, 
zmysłową, o której marzył wcześniej:

„Podściel twe pyszne, świetne ciało,
Nienapatrzone, niepojęte,
Pod naszą rozkosz oszalałą,
Misteria, cuda, orgie święte/.../”.

Fascynująca (nie wszystkich) urodą 
i osobowością, zaprzyjaźniona z  całym Ska-
mandrem aktorka (średnia pono) Bronisława 
Koyałłowicz (pieszczotliwie zwana Brysią) 
została pierwszą żoną poety. Był ślub w Za-
kopanem, wspólne mieszkanko gdzieś na 
Hożej, wzajemne uwielbienie:

„/.../Wielkie szczęście mam w sercu otwarte, 
jak ranę,

Usta mi ją zadały, usta ukochane,
Otwierając w nim miłość, zakon wojujący/.../”.

Starczyło uwielbienia na kilka tylko lat, 
związek się rozpadł. Poeta dyskretnie prze-
milczał przyczyny, znajomi byli mniej po-
wściągliwi. Jedni twierdzili, że to rozczaro-
wana, znudzona Brysia opuściła męża, wedle 
innych była ta trzecia, Janeczka Konarska, 
w której Kazio namiętnie się zakochał, a któ-
ra ostatecznie została żoną Słonimskiego. 
Brysi los wyznaczył potem już bardzo skąpo 
szczęścia, wyszła jeszcze raz za mąż za bardzo 
zamożnego fabrykanta i  senatora Aleksan-
dra Heimana-Jareckiego, erudytę, mecenasa 
sztuki (w ich domu, otwartym dla artystów, 
Kazio też, co ciekawe, bywał często). Po wy-
buchu II wojny znalazła się we Francji, gdzie 
tę szlachciankę litewską, aresztowali Niemcy 
i jako Żydówkę (podejrzenie budziło nazwi-
sko) wysłali do obozu koncentracyjnego, 
gdzie zginęła (na nic zdały się starania daw-
nych przyjaciół, by ją uwolnić). Kazimierz 
zachował chyba jakąś zadrę w  sercu, skoro 
jeszcze w  wiele lat później, w  czasie jakiejś 
dyskusji z Lechoniem stwierdził „Ty, tak jak 
Brysia, uważasz, że jesteś tylko ty i świat”.

Poeta szukał tedy nowych wyzwań, wyda-
wał nie tylko kolejne, coraz dojrzalsze tomy 
wierszy, ale okazał się też być całkiem cieka-
wym prozaikiem (tom opowiadań „Granice 
świata”), recenzentem teatralnym („W garde-
robie duchów”), dziennikarzem, także spor-
towym (pięć lat prowadził „Przegląd Spor-
towy”, czyniąc zeń w  tym czasie znakomite 
pismo o stale rosnącym nakładzie).

Zachwyt nad pięknem ruchu, człowie-
czego wysiłku, szlachetnością sportowej ry-
walizacji, w której wszyscy mają równe szan-
se, podziw dla mistrzów sportu:

„/.../Zamorra wsparty w bramce 
o szczyt Pirenejów,

Piękniejszy niż Don Juan, obciśnięty w swetrze,
Jak dumny król w chaosie center i wolejów,
Śledzi kulę świetlistą, prującą powietrze/.../”,

znalazł wyraz w  zbiorze „Laur olimpijski”, 
nagrodzonym złotym medalem na konkursie 
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literackim Igrzysk Olimpijskich w  Amster-
damie.Wzorem człowieka czynu, dążącego 
do samodoskonalenia, zdolnego wznieść in-
nych ponad ich własną małość:

„/.../Dźwignę was i wyniosę na dumnej 
przemocy

Nad chaos, nad bełt ludzki i nad pustkę nocy.
Kto przeciw mnie – odtrącam/.../”,

umiejącego spleść szlachetny idealizm z reali-
zmem, by Polskę wieść ku wielkości („Ska-
zuję was na wielkość,/ Bez niej zewsząd zgu-
ba”), był dla Kazimierza Marszałek Piłsudski. 
Uczynił go poeta bohaterem lirycznym za-
cytowanych, i  kilku innych wierszy z  tomu 
„Wolność tragiczna”, a wierny swojemu su-
mieniu nigdy go nie opuścił.

Niedługo przed wybuchem II wojny 
Wierzyński ożenił się ponownie z  Haliną 
z  Pfefferów-Sztompkową (wcześniej żoną 
znanego pianisty Henryka Sztompki). Ha-
lusia, najtkliwiej oddana Kaziuńciowi, wręcz 
go rozpieszczająca, świetnie gotująca (a poeta 
dobrą kuchnię wielce sobie cenił), potrafiąca 
w każdym miejscu wręcz z niczego stworzyć 
ciepły dom, okazała się być prawdziwą ostoją 
na resztę trudnych lat:

„Boże, Boże.
Nie daj się smucić mej żonie,
Ona jest wszystkim,co mi zostało,
Marzeniem, pisaniem,
Kwiatami na dworze,
Brzozą białą/.../
I ostatnią nadzieją.
Czekaniem/.../”.

Pierwszego września ( a miał to przecież 
być zwyczajny, pełen codziennych spraw 
piątek), o  świcie obudził poetę huk, pada-
ły pierwsze bomby. „Pomyślałem: wojna – 
i pamiętam, jak myśl ta sparaliżowała mnie 
i  przykuła do miejsca” – wspominał. Roz-
pacz, groza, ale i nadzieja:

„Nadludzkiej poddani próbie,
Tylekroć zaprawieni w cierpieniu,

Stawimy czoło idącej zgubie/.../”.

Wierzyńscy, ewakuowani wraz z  zespo-
łem „Gazety Polskiej”, opuścili Warszawę już 
szóstego września, by przez Lwów, skąd swo-
im autem wywiózł ich Hemar:

„/.../graniczny most w mroku majaczy.
Koło mnie, w samochodzie, poeta Wierzyński
Z twarzą w dłoniach/.../,

udać się do Rumunii, a  stamtąd, przez ko-
lejne kraje, na lata tułaczki po świecie, z któ-
rej powrotu nie było. We Francji, Portugalii, 
Brazylii czy Stanach bywało pięknie, ale prze-
cież tam nigdzie trawy „nie pachną i więdną 
po polsku”, stamtąd mógł tylko, wiecznie 
stęskniony za swoja ziemią karpacką, pisać 
do innych, jak on wygnańców:

„Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny,
Wstąp tu, gdzie czekam po kryjomu,
W upiornej pustce jałowizny
Będziemy razem nie mieć domu”.

Obfita twórczość czasu wojny była dla 
Kazimierza nie tylko próbą zdokumentowa-
nia własnych losów, próbą odzyskania rów-
nowagi po utracie ojczyzny:

„Co mi zostało tutaj? Słowo,
Konar z wiecznego ścięty drzewa,
Ciosam zeń skrzypce i na nowo
Jesion w mych rękach szumi, śpiewa/.../”,

ale i  zapisem losów polskich żołnierzy, któ-
rych bohaterska postawa na różnych polach 
bitewnych była źródłem dumy i nadziei:

„Wierność sumieniu,
Sens ponad klęskę.
Tego nie wezmą,
To było nasze,
Jest i zostanie”.

Dręczył poetę bolesny dylemat moralny, 
czy oto miał prawo w czas najwyższej dla na-
rodu próby uciec za granicę? Czy duchowe, 
poprzez wiersze, wsparcie z  oddali wystar-
czało? Trudniej pewnie było uciszyć te myśli, 
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gdy dotarł do niego przez ocean utwór Jerze-
go Paczkowskiego, poety (wówczas auten-
tycznego żołnierza, który ostatecznie stracił 
życie w obozie), którego poczynaniom pisar-
skim kiedyś mocno sprzyjał:

„/.../Ty szlifuj strofy i głoski obliczaj,
Po nowojorskim spacerując parku -
Nasza to bowiem rzecz jest i nasz obyczaj
Nadstawiać karku/.../”.

Żył, blisko już pięćdziesięcioletni Kazi-
mierz – prawda, w oddali – a jednak wszyst-
kim, co tyczyło spraw polskich. Opiewał każ-
dy sukces bohaterskich żołnierzy, wspominał 
zabitych i zaginionych bez wieści:

„Modlimy się za Polaków, męczonych, 
bo byli z Polski,

Za Żydów rozstrzeliwanych, 
bo mieli z nami ojczyznę,

Za Ukraińców zesłanych, 
bośmy pospołu osiedli/.../”,

opłakiwał los Warszawy po upadku powsta-
nia:

„/.../A więc stało się! Gruzy już tylko, klęska.
I skowyt nieczłowieczy spod ziemi dalekiej/.../
Umiera pokonana, umiera zwycięska/.../”.

Wykrzyczał oburzenie, pogardę dla pod-
łości, obłudy polityków, którzy przesądzili 
o powojennym polskim losie:

„/.../Targu dobili i gwałtu:
Raz Teheranem w łeb, drugi raz Jałtą
I kraj rozcięli, jak przedtem, z dwu stron/.../”.

Wrócić do Polski strąconej w małość, na-
dal zniewolonej nie mógł, nie miał też i do 
kogo wracać, bowiem niemal nikt z  jego 
najbliższych nie przeżył wojennej zawieru-
chy. Rodzice zmarli w odstępie kilku tygodni 
w czasie popowstaniowej tułaczki, brata Hie-
ronima zamęczono na Majdanku, przyrodni 
brat Bronisław, jego syn Jan i córka Hieroni-
ma zginęli w powstaniu:

„Zmarli moi, nie opuszczajcie mnie!

Tylko przy waszej śmierci bliski jestem życia,
Tylko wspomnienie o was nie zmniejsza 

mi świata/.../
Tylko wśród was mam ojca, matkę i brata/.../”.

Kazimierz przeżył załamanie psychiczne. 
Najgorsze stały się pełne koszmarów noce:

„Budzę się w nocy. Czarna mgła
Przez uszy krętym cieknie szumem.
To czas mnie mija, czas mnie pcha,
Tkniętego śmiercią, bezrozumem/.../
Noc, trumna zwłok mych, ciasna kadź
Ciężkie zakleja mi powieki/.../”.

Pisanie („/.../ocknęła się we mnie świa-
domość, że mam w  ręku instrument, który 
może mnie unieść ponad klęskę”) i bliskość 
natury:

„/.../Mieszkamy w śnieżnych lasach,
Zaszyci jak w worku.
Wąska, polna droga
Kończy się tuż za domem.
Trochę ptaków z nami.
Tyle”…

okazało się być ratunkiem. Podjął się, zain-
spirowany przez znanego dyrygenta, Artura 
Rodzińskiego, napisania biografii Chopina. 
Chopin, zawsze wierny samemu sobie, po-
szukujący wbrew nietrwałości spraw ludz-
kich wartości nieprzemijających („Chopin 
był z rodu najmoralniejszych twórców”), był 
mu szczególnie bliski. Stworzył Kazimierz, 
sam nieumuzykalniony, biografię wyjątkową; 
chwalił i Hemar, i Lechoń – „czytam/.../z po-
dziwem dla jego pracy, dyskrecji, sumienno-
ści, prostoty i elegancji stylu”, wstęp napisał 
Rubinstein.

Cudem odnalazł Kazio bratanka, syna 
Hieronima, sprowadził Grzegorza do Sta-
nów i  adoptował. Świat przeszłości kurczył 
się jednak coraz mocniej, topniało, z różnych 
powodów, grono dawnych przyjaciół, jeszcze 
czasem (póki żyła), napisała z kraju do naj-
droższego Kazimierzeńka Dąbrowska, zawsze 
wielka admiratorka jego poezji, częściej, póki 
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nie skończył samobójczą śmiercią, pojawiał 
się Lechoń, który lubił się spierać z Kaziem 
w  różnych sprawach, ale wieloletnią z  nim 
przyjaźń uważał za największy skarb w swo-
jej tułaczej doli. „Nie mam nikogo bliższego 
niż Kazio/.../. Jest to mój brat z wyboru i już 
nieraz, w najważniejszych chwilach życia do-
świadczyłem, że tak jest naprawdę”.

Upływ czasu nie złagodził tęsknoty, na-
dziei na odmianę losu:

„Na strychu śpi mój powrót,
Kufer blachą okuty, walizy,
Cała moja ojczyzna/.../”.

Potrafił jednak Kazimierz w niełatwej co-
dzienności, wśród rozmaitych swarów dzie-
lących emigrantów, ciągłych problemów fi-
nansowych czy kłopotów ze zdrowiem (prze-
szedł zawał, chorował na nerki), znajdować 
drobiazgi, które cieszyły, ot, choćby nowy 
krawat na imieniny, jakiś celny, w porę opo-
wiedziany, własny lub cudzy dowcip, miłe 
towarzystwo przy filiżance kawy czy „skoczu 
siu”. Sytuacji politycznej w  Polsce przyglą-
dał się zawsze i z rosnącym niepokojem, nie 
mógł milczeć („Czarny polonez” i dziś jakby 
mocno aktualny?):

„/.../A jednak żrą się,
Kąsają się, gryzą,
Cała świta do koryta,
Jedno ryło włazi z kopytami,
Drugie ryło pcha się pod kopyta,
Każdy ryj pod ryjem ryje/.../
Nie samym chlewem człowiek żyje”.

Nie wyrzekł się marzeń, pogoni za do-
skonałością, tworzył:

„Aby coś okazało się piękne,
Aby odtąd trawało niedościgłe dla nikczemności,
Aby przy nim bezsilna była nienawiść i przemoc,
Aby choć taka wolność miała gdzieś swe azylum,
A wszechpotęga zła choć taki opór 

przeciwko sobie -
Po to piszę i gdybym nie był pewny, że mam rację,
Nie wiedziałbym po co istnieję”.

Przeprowadzka za przeprowadzką, mię-
dzy Stanami (gdzie właściwie zawsze czuł się 
obco) a Europą, w końcu zamieszkał w Lon-
dynie. Zdrowie sprawiało coraz więcej kłopo-
tów (choć ciągle miał wygląd młodzieńczy), 
nigdy o  nie szczególnie nie dbał, całe życie 
dużo palił („ćmię papierosy w biały dzień”), 
nie unikał trunków. Przeczuwał nadchodzący 
kres:

„Patrzę w ciemność i widzę,
Jak mijam w nawiasie
Od urodzenia do śmierci,
Pod każdym adresem,
W każdym mieszkaniu,
W ogromnym świecie,
Śród pogubionych zapisków
I trwożnych słów
Mego międzyistnienia/.../”.

Pracował do ostatniej chwili nad korektą 
zbioru „Sen mara”, cyzelował jeszcze (Panna!) 
każde słowo, rankiem (trzynastego lutego) 
wreszcie był zadowolony – skończył, wieczo-
rem dopadł Kazimierza kolejny zawał, tym 
razem śmiertelny. Pochowany został w Lon-
dynie, a po kilku latach, zgodnie z wolą Ha-
lusi, prochy jego spoczęły na Powązkach. 
Odszedł w sen prawdziwszy może niż życie, 
w  świat pełen cudów, z  którym dzięki swej 
wyobraźni stale obcował:

„/.../Jedyny zaiste
Jest Orfeuszowy
Świat”.

Małgorzata Nowakowska-Karczewska
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Jan Łączewski

MOJE DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE POLSKI 
Adam Michnik – Żyd, który spopularyzował 
kościół katolicki wśród agnostyków i  komu-
nistów, postawił konieczność zgody państwa 
z Kościołem dla przyszłości Kraju. Jest redak-
torem najpoczytniejszej gazety, czytanej nawet 
tam, gdzie język polski nie jest znany.

Danuta Hübner – przez wiele lat pracowała 
dla Polski jako poseł Unii Europejskiej, cicho, 
bez rozgłosu, ale skutecznie.

Ksiądz Adam Boniecki – redaktor „Tygodni-
ka Powszechnego” – nie wymaga uzasadnienia. 
To przecież jedyne (obok „Przekroju”, który 
jednak przechodzi przez kryzys) czasopismo, 
które jest czytane nie tylko przez katolików, ale 
przez wszystkich.

Ten krótki prywatny przegląd zasłużonych 
dla Polski osób jest, powtarzam, moją indy-
widualną oceną. Brakuje w nim zresztą wielu 
ludzi, których działania dla Polski w ostatnim 
25-leciu oceniam wysoko (np. Jacek Kuroń czy 
Bronisław Geremek), ale cieszę się, że mogłem 
oddać im swój skromniusieńki hołd na łamach 
„Galerii”.

Jan Łączewski

Magdalena Syguda

70. ROCZNICA BITWY POD MONTE CASSINO
również kapral Wojtek, niedźwiedź brunatny, 
towarzyszący polskim żołnierzom na szlaku bo-
jowym od 1942 roku. Polskie formacje wojsko-
we wchodziły w skład 8. Armii Brytyjskiej. Po 
trzech nieudanych próbach zdobycia masywu 
dowódca 8. Armii, gen. Oliver Leese przedsta-
wił Andersowi, 24 marca, plan kolejnego ataku, 
w  którym Polacy mieli pełnić kluczową rolę. 
Został on przyjęty ze względów politycznych, 
odniesione zwycięstwo miało rozsławić Polskę 
na arenie międzynarodowej i pomóc w uzyska-
niu wsparcia dla jej sprawy, poza tym trzeba 

W  niniejszym szkicu próbuję dokonać 
oceny zasług różnych ludzi, którzy dzia-

łali dla dobra odrodzonej Polski.   Pominąłem 
jedynie Lecha Wałęsę, ponieważ dla mnie jest 
on wręcz symbolem odzyskanej niepodległo-
ści niezależnie od tego, co wypowiada lub robi 
obecnie. Niniejszy szkic jest moją prywatną 
oceną bezstronnego świadka wydarzeń ostat-
niego ćwierćwiecza.

Władysław Bartoszewski – nikt, tak jak on, 
nie potrafił pokazać, jak Polacy działali w okre-
sie wojny, jak i  potem w  PRL-u, w  pomocy 
Żydom. Jego główną zasługą jest, że świat za-
przestał mówienia o  „polskich obozach kon-
centracyjnych”, a zwyciężyło zgodne z prawdą 
historyczną określenie „niemieckie obozy na 
terenie okupowanej Polski”. Napisane przez 
niego książki, jak i działania podjęte, gdy był 
ministrem, stawiają go na pierwszym miejscu 
zasłużonych dla wolnej Polski.

Janina Ochojska – choć sama jest osobą nie-
pełnosprawną, potrafiła jednak zorganizować 
pomoc dla osób potrzebujących wsparcia nie 
tylko w Polsce, ale i w świecie, co dało naszemu 
krajowi wysokie miejsce w ocenach.

70 lat temu miała miejsce jedna z  naj-
krwawszych bitew II wojny światowej 

– bitwa pod Monte Cassino. W rzeczywistości 
wojska alianckie od stycznia do maja 1944 roku 
czterokrotnie szturmowały pozycje niemieckie 
wokół klasztoru na Monte Cassino. W  wal-
kach brał udział 2. Korpus Polski – składający 
się z dwóch dywizji piechoty: 3. Karpackiej i 5. 
Kresowej, brygady pancernej, pułku artylerii 
oraz rozpoznawczego pułku kawalerii pancer-
nej – dowodzony przez gen. Władysława An-
dersa. W walkach o Monte Cassino brał udział 
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było ukrócić ataki propagandy radzieckiej, która 
twierdziła, że Polacy unikają walki z Niemcami. 
Szturm został wyznaczony na 12 maja. 

Dzień wcześniej, 11 maja, odczytano żoł-
nierzom 2. Korpusu Polskiego rozkaz genera-
ła Andersa o  następującej treści: „Żołnierze! 
Kochani moi Bracia i Dzieci. Nadeszła chwila 
bitwy. Długo czekaliśmy na tę chwilę odwetu 
i  zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. 
Obok nas walczyć będą dywizje brytyjskie, 
amerykańskie, kanadyjskie, nowozelandzkie, 
walczyć będą Francuzi, Włosi oraz dywizje 
hinduskie. Zadanie, które nam przypadło, 
rozsławi na cały świat imię żołnierza polskie-
go. W chwilach tych będą z nami myśli i serca 
całego Narodu, podtrzymywać nas będą duchy 
poległych naszych towarzyszy broni. Niech lew 
mieszka w Waszym sercu. Żołnierze – za ban-
dycką napaść Niemców na Polskę, za rozbiór 
Polski wraz z bolszewikami, za tysiące zrujno-
wanych miast i wsi, za morderstwa i katowanie 
setek tysięcy naszych sióstr i braci, za miliony 
wywiezionych Polaków jako niewolników do 
Niemiec, za niedolę i nieszczęście Kraju, za na-
sze cierpienia i tułaczkę – z wiarą w sprawiedli-
wość Opatrzności Boskiej idziemy naprzód ze 
świętym hasłem w sercach naszych «Bóg, Ho-
nor i Ojczyzna»”.

Niestety pierwsze natarcie nie powiodło się, 
trudne warunki terenowe i brak łączności spo-
wodowały ogromne straty wśród żołnierzy. Ko-
lejny atak miał miejsce w nocy z 16 na 17 maja, 
Polakom udało się zająć ważne punkty niemiec-
kiej obrony, zacięte walki na tych terenach trwa-
ły aż do wieczora. 17 maja Niemcy zaczęli wyco-
fywać się z klasztoru. Dzień później o godzinie 
09.30 12. Polski Pułk Ułanów dotarł do ruin 
klasztoru, gdzie podporucznik Kazimierz Gur-
biel zatknął proporczyk pułkowy, szybko jednak 
zamieniony na biało-czerwoną flagę. Zgodnie 
z instrukcją Andersa kilka godzin później obok 
flagi polskiej umieszczono także flagę brytyjską. 
O godzinie 12.00 plutonowy Emil Czech ode-
grał na ruinach klasztoru Hymn Mariacki infor-
mując o polskim zwycięstwie. A tak pisał o nim 
Władysław Broniewski1:

1 Władysław Broniewski, Monte Cassino, [w:] 
Wiersze i poematy, s. 197-198.

Monte Cassino
Nasze granice naszli znienacka,  
słupy graniczne zewsząd zrąbali... 
Idzie Kresowa, idzie Karpacka 
w dymie eksplozji, w huku batalii.

Nasze granice?... - trzeba ich szukać 
w rytmie kaemów, w chrzęście pancerzy. 
My już to wiemy, stara nauka 
polskich tułaczy, polskich żołnierzy.

Idzie Karpacka, idzie Kresowa, 
walą armaty, trzeszczą spandauy. 
Tu nam nie ujdzie, tu się nie schowa 
wróg uzbrojony w broń doskonałą.

Idzie Kresowa, idzie Karpacka, 
każdą bojową chrzęszcząc maszyną. 
My was znajdziemy, choć po omacku, 
w Monte Cassino! W Monte Cassino!

Padnie nas wielu w pięknej Italii, 
żywi umarłych grzebmy i liczmy, 
potem pójdziemy dalej i dalej 
stawiać, przestawiać słupy graniczne.

Nasze granice? – „Póki żyjemy”, 
wszędzie, gdzie nasi walczą i giną. 
Gniewnie idziemy, krwawo idziemy, 
nasze granice w Monte Cassino. 

Magdalena Syguda
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radzki, Poznań 2006. 

Melchior Wańkowicz, Bitwa o Monte Cassino, War-
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Zbigniew Wawer, Monte Cassino: walki 2 Korpusu 
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Barbara Strzelbicka

RÓŻNE WYMIARY 
POLIFONII

24. Międzynarodowy Festiwal Muzy-
ki Sakralnej „Gaude Mater” wy-

brzmiał do ostatniej nuty i nie było w nim ani 
jednego fałszywego dźwięku. Zakończył się 
mocnym akcentem, jakim była prezentacja 
dwóch kompozycji Leszka Możdżera: Missa 
Gratiatoria i Psalmy Dawidowe. Msza, napi-
sana na 35-lecie Akademickiego Chóru Uni-
wersytetu Gdańskiego, to utwór nietypowy, 
połączenie jazzu, muzyki etnicznej Wschodu 
i klasyki. Muzykom Leszka Możdżera towa-
rzyszył chór Camerata Silesia, niestandardo-
wy był również zestaw instrumentów: for-
tepian, instrumenty perkusyjne (wspaniały 
Zohar Fresco), saksofon, kontrabas, celesta, 
syntezator i wibrafon. Połączenie nowocze-
sności z tradycją dało efekt muzyki uducho-
wionej, mistycznej niemal – a wszystko to za 
sprawą niezwykle utalentowanego i wszech-
stronnego muzyka, jakim jest bez wątpienia 
Leszek Możdżer. Początek festiwalu był tak-
że naznaczony mocnym akordem – niemiec-
ka Die Kölner Akademie wykonała uznawaną 
za arcydzieło Bachowską Pasję wg św. Jana– 
utwór trudny, szczególnie dla śpiewaków, ale 
zrealizowany precyzyjnie i w wielkim skupie-
niu, dzięki któremu słuchacze mogli odczuć 
głębię i  intensywność muzycznego wyrazu. 
Warto dodać, iż muzyka Lipskiego Kantora 
uznawana jest za szczytowe osiągnięcie po-
lifonii. Można zaryzykować tezę, że polifo-
nia – rozumiana dosłownie i metaforycznie 
- była główną cechą całego festiwalu. Jego 
dyrektor, Małgorzata Zuzanna Nowak, wie-
lokrotnie podkreślała ekumeniczny (w obrę-
bie chrześcijaństwa) charakter festiwalu oraz 
jego dialogiczność (między trzema najwięk-
szymi religiami monoteistycznymi: chrze-
ścijaństwem, judaizmem i  prawosławiem). 
Idea łączenia ludzi poprzez muzykę sakralną 

jest niezwykle humanistyczna, zważywszy, 
że piękno muzyki dostępne jest wszystkim 
– bez względu na stopień religijnego zaan-
gażowania.

Festiwal wypracował sobie pewne stan-
dardy, które w  ciągu wielu lat doświadczeń 
sprawdziły się w  kontakcie ze słuchaczami. 
Do festiwalowego kanonu należy zatem 
koncert muzyki synagogalnej – w tym roku 
w wykonaniu Israela Randa, kantora z Nowe-
go Jorku, z  towarzyszeniem Chóru Synagogi 
pod Białym Bocianem we Wrocławiu, muzyka 
gospel, tradycyjnie prezentowana w świątyni 
ewangelicko-augsburskiej; tym razem był to 
młody – w sensie wieku wokalistów – ACM 
Gospel Choir z Wielkiej Brytanii, którego dy-
rygent i dyrektor Mark De-Lisser okazał się 
być także  showmanem (niestety, ciągle wy-
czuwalna jest bariera językowa, szczególnie 
w  odniesieniu do starszej widowni, dlatego 
też nie wszyscy mogli się dobrze bawić). Tra-
dycją festiwalu jest również prezentacja mu-
zyki ze zbiorów jasnogórskich, inicjatywa nie 
do przecenienia, bo wydobywająca na świa-
tło dzienne utwory, których zapisy nutowe 
znajdują się w Bibliotece Jasnogórskiej. Tym 
razem {oh!} Orkiestra Historyczna z Katowic 
z  towarzyszeniem śpiewaków zaprezentowa-
ła światowe prawykonanie trzech utworów 
młodego, bo żyjącego zaledwie 31 lat, za-
konnika o. Amando Ivanscha – kompozycje 
piękne i niezwykle subtelne.

Odrębnym od koncertu inauguracyjne-
go wydarzeniem jest inauguracja liturgiczna 
festiwalu, na której w  tym roku odbyło się 
prawykonanie Missa Corpus Christi Łuka-
sza Marcinkiewicza w  wykonaniu orkiestry 
i chóru Uniwersytetu im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie pod dyr. Micha-
ła Sławeckiego. Muzyka została więc włączo-
na do liturgii, padło też wiele słów i cytatów, 
szczególnie św. Jana Pawła II,  o roli kultury 
i jej związku z chrześcijaństwem, o wolności, 
którą mamy zadaną, była modlitwa w  róż-
nych językach za wyznawców różnych religii, 
co jest tradycją festiwalu.
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W  bieżącym roku po raz pierwszy za-
gościła na festiwalu muzyka ludowa, dotąd 
mieszcząca się w części Etno. Została zapre-
zentowana przez zespoły: mongolski, gru-
ziński i  bułgarski. Trzeba jednak zauważyć, 
iż był to folklor artystycznie przetworzony 
i opracowany przez specjalistów, czasem tak-
że, jak w  przypadku zespołu z  Gruzji, zre-
konstruowany przez muzykologów – człon-
ków zespołu. Ta część programu znakomicie 
wpisała się w  nurt muzyki korzeni, bardzo 
istotny i  inspirujący dla współczesnej mu-
zyki. Swoistą ciekawostką było zaśpiewanie 
kilku pieśni, będących przykładem polifonii 
kontrastowej, polegającej na niezależnym 
prowadzeniu głosów oraz na braku pokre-
wieństwa melodii i  rytmu między poszcze-
gólnymi głosami. Słucha się tego tak, jakby 
każdy ze śpiewaków, a było ich trzech, śpie-
wał inną pieśń, co jednak kończy się spójnie 
i  harmonijnie. Wielogłosowość polegała też 
na tym, że usłyszeliśmy na festiwalu głosy 
białe, głosy czarne, głosy rozszczepione.

Wyjątkowym zdarzeniem był koncert 
chóru zespołu Śląsk – na cześć kanonizacji 
Jana Pawła II. Na repertuar koncertu zło-
żyły się pieśni, głównie ku czci Najświętszej 
Maryi Panny, co na Jasnej Górze i w kontek-
ście deklaracji Totus Tuus nabrało szczegól-
nie podniosłego charakteru. Śląsk dobrze się 
sprawdził także w  repertuarze klasycznym, 
rzadko przez zespół wykonywanym. Ta edy-
cja festiwalu charakteryzowała się wielką 
różnorodnością - od muzyki wykonywanej 
w  czasie liturgii, poprzez niesienie Dobrej 
Nowiny śpiewem i tańcem, do pieśni kościel-
nych i  ludowych, ale zauważalna jest domi-
nacja muzyki wokalnej, co zapewne wynika 
z  zasady, że śpiew jest częścią liturgii, a nie 
tylko dodatkiem do niej.

W tym roku koniec kwietnia i początek 
maja obfitowały w  uroczystości i  rocznice. 
Wielkanoc, święta majowe, 10-lecie naszej 
obecności w Unii Europejskiej, a oprócz tego 
kanonizacja wielkiego Polaka i  od 1991r. 
Honorowego Obywatela Częstochowy. 

Było więc wiele powodów do świętowania, 
a wszystkie razem i każdy z osobna skłania-
ją do refleksji na temat potrzeby integracji, 
przełamywania barier kulturowych i  men-
talnych, budowania wspólnoty. Międzyna-
rodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude 
Mater” znakomicie propaguje te idee. Już po 
raz drugi muzyka częstochowskiego festiwa-
lu zabrzmiała w innych miastach Polski oraz 
po raz pierwszy – w  Niemczech, gdzie od-
był się finał konkursu Musica Sacra. Jest to 
nowy pomysł na promocję polskiej muzyki 
i polskich twórców, ale także jest to pomysł 
na zbliżanie narodowych kultur. Festiwal 
miał wielu patronów honorowych, którymi 
byli, oprócz Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Ar-
cybiskup Metropolita Częstochowski Wa-
cław Depo, ambasadorzy krajów, z  których 
pochodziły zespoły, władze miast, gdzie od-
bywały się koncerty, proboszczowie parafii 
prawosławnej i  ewangelicko-augsburskiej 
i  wielu innych. Wielogłosowość partnerstwa 
strategicznego i  medialnego również była 
czytelna.

Festiwal ewoluuje pod wieloma względa-
mi, ale niezmienny pozostaje jego wysoki po-
ziom oraz olbrzymie zainteresowanie słucha-
czy. Od dwóch lat festiwal jest organizowany 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Ma-
ter”. Spiritus movens całego przedsięwzięcia 
jest Małgorzata Zuzanna Nowak, dyrektor 
festiwalu, wcześniej dyrektor OPK „Gaude 
Mater”. Znamiennym jest, że przygotowa-
niem i przeprowadzeniem tego muzycznego 
przedsięwzięcia o olbrzymim znaczeniu pro-
mocyjnym nie zajmują się teraz urzędnicy, 
lecz grupa przyjaciół, skupionych w Stowa-
rzyszeniu.

Barbara Strzelbicka
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Ksymena Żurawska

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH  
[GIMNAZJUM  IM. JANA  PAWŁA  II  W  KŁOBUCKU] 

czością z  p. Agnieszką i  uczestnikami, należą 
Kinga Szmidt (kl. 3c, wiersz „Noc…”), Agata 
Jura (kl. 1b, wiersz „Uczucie”), Wiktoria Jelo-
nek (kl. 1a, wiersz „Czas”). Zaproszona poetka 
dokonała analizy utworów. Teksty okazały się 
dojrzałe i ciekawe. 

Spotkanie uświetniły występem wokal-
nym: Katarzyna Bukała (kl. 2d) i Ewa Trzepizur 
(kl. 1e). Przebiegało ono w ciepłym i refleksyj-
nym klimacie. Pozostanie w pamięci uczniów 
na długo. Było bowiem świętem poezji, po-
chwałą twórczości. Gimnazjaliści doświadczyli 
tego, że szara rzeczywistość nie złamie w czło-
wieku otwarcia na wyższe wymiary Ducha. I za 
to, serdecznie, z całego serca, dziękujemy Pani 
Agnieszce!

Organizatorzy imprezy czytelniczej to: 
Magdalena Adamus, Agnieszka Biernacka, Do-
rota Ciemięga – opieka artystyczna nad ucznia-
mi, Sylwia Galle, Anna Jakubczak, Żaneta Kę-
sik, Aleksandra Pyzik, Joanna Rosicka-Polew-
ka, Ksymena Żurawska – koordynator działań.

 Ksymena Żurawska

Ksymena Żurawska – absolwentka filologii 
polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Czę-
stochowie. Uczyła języka polskiego w  szkole 
podstawowej. Przez wiele lat prowadziła zajęcia 
ze studentami w Akademii im. Jana Długosza 
w  Częstochowie w  zakresie metodyki języka 
polskiego i literatury. Obecnie jako nauczyciel 
dyplomowany pracuje w  bibliotece Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Kłobucku i Zespołu 
Szkół w Białej. Artykuły łączące się tematycz-
nie z działaniami biblioteki szkolnej publikuje 
w  Częstochowskim Biuletynie Oświatowym 
oraz Kwartalniku Częstochowskiego Oddziału 
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich. Autorka publikacji z zakresu języko-
znawstwa i metodyki języka polskiego.

W dniu 15 kwietnia 2014 r. w Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Kłobucku odbyła się 

impreza czytelnicza z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich. Gimnazjaliści mogli 
obejrzeć prezentacje multimedialne oraz wysta-
wy tematyczne. Przez cały dzień w  bibliotece 
trwał Kiermasz Taniej Książki. Po happenin-
gu „Co czytamy i dlaczego?” – okazało się, że 
gimnazjaliści, którzy odpowiedzieli na to pyta-
nie, czytają lektury(!) i powieści młodzieżowe, 
bo czytanie jest dla nich przyjemnością i lubią 
przenosić się w  świat bohaterów. Uczniowie 
układali także myśli i  aforyzmy o  książkach, 
brali udział w plebiscycie na najpopularniejszą 
lekturę. W czasie długich przerw słuchali pięk-
nej recytacji  wierszy o książkach w wykonaniu 
laureatów Regionalnego Konkursu Recytator-
skiego – Marty Gancarek i Wojtka Faszczew-
skiego (z kl. 3d). 

Warsztaty „Z  książką przez wieki…” po-
zwoliły uczniom pogłębić wiadomości zwią-
zane z  historią książki oraz piśmiennictwa. 
O godzinie 13.00 odbyło się w świetlicy szkol-
nej spotkanie z  poetką częstochowską – p. 
Agnieszką Złotą. Gimnazjaliści przysłuchiwali 
się utworom z poszczególnych zbiorów oraz za-
dawali pytania łączące się z twórczością poetki. 
Było to dla nich bardzo cenne doświadczenie. 
Mieli możliwość obcowania z  osobą, która 
opowiadała im o tym, jak powstaje tekst wier-
sza, jakie treści twórca chce przekazać odbiorcy, 
co stanowi inspirację do pisania. Osobowość 
pani Agnieszki, sposób w  jaki zwracała się do 
młodych ludzi, spowodowały, że gimnazjaliści 
mogli bez obaw zadawać pytania, śmiało wyra-
żać własne zdanie, pomyśleć także o sposobach 
wyrażania siebie w życiu. Na spotkanie trafiła 
młodzież, która poezję lubi i  czuje. Refleksje, 
które zrodziły się w niej, pomogą w określeniu 
samego siebie i pobudzą kreatywność. 

Uczniowie prezentowali także własne wier-
sze. Do osób, które podzieliły się swoją twór-
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Elżbieta Jolanta Gola

MISTRZOWIE  
MAŁEJ PROZY  

Z FOTOGRAFIĄ W TLE

Pod auspicjami Literackiego Towarzystwa 
Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” odbywa-

ją się cykliczne spotkania z dobrą literaturą 
i  interesującymi fotografiami. Stałe już gro-
no odbiorców zapełnia w  pierwszy wtorek 
miesiąca salę Domu Kawiarniano-Barowego 
„Słodko-gorzki” w naszym mieście.

Na kwietniowe spotkanie przywiodła 
ich twórczość Alberto Moravii, który zyskał 
miano moralisty i  prekursora egzystencjali-
zmu. Postacie przez niego opisywane są ściśle 
związane z  epoką. Kluczem do przeniknię-
cia struktury świata są według Moravii dwie 
nauki: marksizm i  freudyzm. Charaktery-
styczne dla autora Pogardy, Nudy, Uwagi jest 
eksponowanie braku komunikacji między 
ludźmi, odpornymi na sytuacje zewnętrzne, 
a  zadręczającymi się rojeniami własnej psy-
chiki. Jego twórczości zawsze towarzyszy głę-
boka analiza psychologiczna.

 Drugą część spotkania wypełniły zdjęcia 
fotografika i  italianisty Jacka Koniecznego. 
Oddały klimat włoskich uliczek i  naturę 
mieszkańców. Siedem czarno-białych foto-
grafii Rzymu przeniosło nas w atmosferę po-
wieści Moravii, a autor dorzucił garść histo-
ryjek związanych z ich powstaniem.

Gabriel Garcia Marquez, pisarz kolum-
bijski, laureat literackiej Nagrody Nobla 
z  1982 roku był bohaterem miesiąca maja. 
Jego proza dotyka najczęściej zawiłego aspek-
tu ludzkiego życia – miłości. W jego powie-
ściach, opowiadaniach i  esejach „fantazja 
i realizm łączą się w złożony świat poezji od-
zwierciedlającej życie i konflikty całego kon-
tynentu”.

Marquez jest autorem znanych cytatów, 
jak choćby takiego: „Być może dla świata 

jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych 
ludzi jesteś całym światem”.

Zachwycające fotografie z  Ameryki Po-
łudniowej zaprezentował lekarz z  zawodu, 
a fotograf z zamiłowania – Krzysztof Muskal-
ski. Barwnym krajobrazom towarzyszyły nie 
mniej barwne opowieści pasjonata podróży.

Twórczość Marka Hłaski zgromadziła 
wielbicieli jego gorzkiej prozy w czerwcowy 
wieczór, a  szczegóły z  niebanalnej biografii 
uzupełniła pani Alicja, towarzyszka dziecię-
cych zabaw i  chrześniaczka matki pisarza. 
Wieczór, za Jej sprawą, był szczególnie ma-
giczny, bo mogliśmy towarzyszyć ich dziecię-
cym zabawom i młodzieńczym fascynacjom, 
poczuć atmosferę minionych lat i  słuchać, 
słuchać, słuchać. 

Siedem fotografii Jacentego Dędka, re-
portażysty Nationale Geografic, zaprowadzi-
ło nas do kopalni soli, bursztynowej komna-
ty oraz świata pszczelarzy, a ich twórca przy-
bliżył nam tajniki warsztatu pracy fotografa.

Uderzająca jest skromność i pokora au-
torów zdjęć, ich estyma dla uroków świata 
i przejawów życia, której towarzyszy osobista 
wrażliwość.

Trójka lektorów z  „Li-TWY”: pomysło-
dawca spotkań – znany fotografik i  literat 
– Janusz Mielczarek, prezes Towarzystwa – 
Bogdan Knop oraz redaktor naczelna „Gale-
rii” – Olga Wiewióra /oni także mają na swo-
im koncie powieści i opowiadania/ w niezwy-
kle sugestywny, aktorski sposób prezentowała 
wybrane teksty, a Małgorzata Nowakowska-
-Karczewska koncentrowała uwagę słuchaczy 
na nieznanych wątkach z  biografii pisarzy, 
uzupełniając je również zdjęciami.

W  ciepłej atmosferze Domu Kawiar-
niano-Barowego „Słodko-gorzki” w  każdy 
pierwszy wtorek miesiąca czas zamiera na 
literacką ucztę, nastrój sączy wraz z  lampką 
wina, a noc nikogo nie wzywa do powrotu…

Elżbieta Jolanta Gola
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Agnieszka Jarzębowska

ZJAZD POETÓW  
W BRZEGU

W  dniach 19-22 czerwca 2014 r. 
w Brzegu odbył się XV Zjazd Poetów 

Po Godzinach – grupy skupiającej autorów 
z  różnych zakątków Polski. Wszystkie do-
tychczasowe zjazdy miały swoją specyfikę, 
swoją energię i  dramaturgię. W  opowiada-
niach obrosły legendą. Pewnie będzie i  tak 
z tegorocznym, organizowanym przez grupę 
entuzjastów słowa, obrazu, dźwięku, tańca, 
poszukujących nowych sposobów wyrażania 
siebie.

Ciągnęło mnie tam, tak jak wielu in-
nych, którzy przebyli drogę od kilkudziesię-
ciu do kilkuset kilometrów, aby się zobaczyć, 
pogadać, poszaleć, przeżyć wspólne warszta-
ty teatralne, taneczne, posłuchać innych po-
etów, pośpiewać, zobaczyć zdjęcia, montaże, 
popodziwiać młodziutką baletnicę. Znaleźć 
się wśród „swoich” i wśród tych swoich zna-
leźć na godzinę, dwie do pogadania kogoś 
bardziej „swojego”. Osobowości różne, róż-
ne wiersze, różne poetyki, ale wspólna chęć 
do przeżywania sztuki, dyskutowania o niej 
i spojrzenia z różnych perspektyw.

Program zjazdu był szczególnie boga-
ty w  interesujące wydarzenia artystyczne. 
Najpierw wieczór autorski Romana Honeta 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia 
Ludwika I prowadzony przez Radosława Wi-
śniewskiego. Ciekawe pytania, nietuzinko-
we odpowiedzi; niezwykle udane spotkanie, 
choć może nie wszyscy spodziewali się usły-
szeć formułowane przez poetę nominowa-
nego do wielu nagród literackich, w tym do 
Nike, opinie w stylu m.in. „poezja musi być 
trochę głupawa”, „idealny czytelnik to ten, co 
kupi książkę, bo autor ma z tego tantiemy”.

Następnego dnia w Ratuszu Miejskim – 
Galerii Sztuki Współczesnej BCK – odbył się 
wernisaż wystawy fotografii autorstwa Marii 

Kuczary i Rafała Babczyńskiego pt. „Portret 
jednej kobiety”, połączony z występem Soni 
Egner, niesamowitej tancerki, która oczaro-
wała właściwie wszystkich. Wcześniej była 
modelką pozującą do fotografii artystycznej 
dwojga fotografów, a później ożyła w tańcu, 
specjalnie na tę chwilę na wernisażu. Słowo 
wstępne wygłosiła Małgorzata Południak. 
A dziewczyna-baletnica jakby „zeszła ze ścia-
ny” i tańczyła w rytm muzyki skomponowa-
nej przez Rafała Babczyńskiego.

Ktoś powiedział, że taniec kojarzy się 
z  czymś otwartym, z  odfrunięciem, eks-
presją na zewnątrz a  tu na odwrót, tancer-
ka zamknęła się w  swoim pięknym świecie 
i patrzyliśmy na nią chwilami przez szybkę, 
niepewni czy to kokon z pięknym motylem, 
co się dopiero rozwinie, czy też może owad 
schwytany w  pułapkę pajęczyny i  przezna-
czony na czyjąś kolację. 

Fotografie stały się zaczynem do dalsze-
go działania artystycznego, bowiem mają do 
nich powstać (i powstają), ekfrazy. Ogłoszo-
no konkurs, w którym nagrodą główną bę-
dzie zdjęcie, do którego zostanie stworzony 
najlepszy tekst. Wielu osobom przenikanie 
sztuk bardzo odpowiada, taka wzajemna in-
spiracja.

Po krótkiej przerwie, wypełnionej roz-
mowami, przyszedł czas na niezwykły mono-
dram „Zakład pracy chronionej” Barbary Ja-
nas-Dudek, w jej autorskiej interpretacji i di-
daskaliami czytanymi przez Jacka Dudka. To 
jakby poklatkowo ułożone studium kobiety, 
jej ciała, gestów, wreszcie obrazków z  życia; 
kobiety uprzedmiotowionej, wyrobnicy, la-
dacznicy, reproduktorki, wariatki. Naprędce 
zorganizowana scena, minimum rekwizytów, 
bogactwo treści, niesamowita ekspresja za-
trzymane w tych paru zdjęciach.

W Niezależnym Ośrodku Kultury, lokalu 
o ciekawym wystroju i sympatycznej nazwie 
– Herbaciarnia, odbył się Maraton poetycki 
a  w  nim wieczór autorski Mariusza Partyki 
i Zenona Kałuży (vel Radka Wiśniewskiego), 
a  także wieczór autorski Roberta Miniaka 
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i  Krystiana Ławreniuka. Spotkanie z  Ro-
bertem Miniakiem to właściwie wisienka na 
poetyckim torcie, choć tym razem Robert 
prezentował swoją prozę – tom opowiadań 
„Święci z drugiej ręki”. Krystian Ławreniuk 
również pochwalił się swoimi opowiadania-
mi, które wkrótce mają się ukazać drukiem.

Na jednym z  kolejnych spotkań swoją 
poezję z najnowszego tomu „Więdnięcie” za-
prezentował Karol Samsel – ulubieniec gru-
py, erudyta, świeżo upieczony doktor nauk 
humanistycznych.

Wszystko to program oficjalny. Nieofi-
cjalny obejmował warsztaty taneczne, które 
były prowadzone przez młodziutkich in-
struktorów: Darka Mrowca, Andrzeja i An-
gelikę Rolskich. Zaczęły się tradycyjną roz-
grzewką i  pląsami przy muzyce. Następnie 
wybrano dwa teksty poetyckie z almanachu 
wydanego przed rokiem przez PPG, podzie-
lono poetów na dwie grupy i  przydzielono 
zadanie zilustrowania za pomocą ruchu tych-
że tekstów. Zabawa była przednia.

Kolejnym elementem integrującym gru-
pę były warsztaty teatralne. Zmierzono się 
z „Wieczorem trzech króli”. Ale było to nie-
typowe zadanie aktorskie. Poeci podzieleni 
w  pary mieli odczytać przygotowane przez 
reżysera tego przedsięwzięcia, Annę Blasch-
ke, dialogi. Przy czym jeden z grających czy-
tał tekst normalnie, drugi zaś miał za zadanie 
swoją kwestię rapować; stroje były skompo-
nowane naprędce z ręczników, obrusów, chu-
stek…

Było zwiedzanie miasta z  przewodni-
kiem, wieczorne rozmowy i  śpiewy, które 
trwały często do rana. Wymiana tomików, 
autografy, zdjęcia, wręczenie pamiątkowych 
statuetek i dyplomów.

W  imprezie wzięło udział 26 poetów, 
a „na chwilę” wpadło jeszcze więcej. Należa-
łoby wymienić z nazwiska ich wszystkich, bo 
każdy wart jest odnotowania, a już na pewno 
sprawczynię tego całego zamieszania Renatę 
Radną-Mszycę.

Agnieszka Jarzębowska

Marian Panek

TOMASZA SĘTOWSKIEGO 
MURALOWA WIEŻA BABEL

Tomasz Sętowski, wystawa prac malar-
skich, autorskich printów, gwaszy, pro-

jektów malarstwa architektonicznego, szki-
ców koncepcyjnych, osobistych archiwalii 
oraz prezentacja multimedialna dorobku ar-
tystycznego w dziedzinie malarstwa w czasie 
finisażu. OKP „Gaude Mater” w Częstocho-
wie, czerwiec 2014.

Tomek Sętowski, czyli znakomity czę-
stochowski Senti, zaprezentował w Ośrodku 
Promocji Kultury „Gaude Mater” w  Czę-
stochowie pewien ważny wycinek swojego 
twórczego dorobku w sposób: monograficz-
ny, retrospektywny, dokumentacyjny. Te trzy 
aspekty wystawy znacząco wybrzmiały na 
tej kameralnej ekspozycji znanego nie tylko 
w  Polsce artysty malarza. Sętowski jest od 
wielu lat jednym z  najlepiej sprzedających 
się, współczesnym, żyjącym malarzem, na 
krajowym rynku sztuki. Ostatnio zdobył 
Złoty Medal na dorocznym Międzynarodo-
wym Salonie Sztuki w Paryżu, organizowa-
nym przez Galerię Neses, na Saint-Germain 
des Pres, w kwietniu tego roku. W przyszłym 
roku będzie tam miał zorganizowaną indy-
widualną wystawę za otrzymane Grand Prix. 
Zadecydowało o tym konkursowe jury złożo-
ne z paryskich krytyków sztuki.

Częstochowska wystawa miała bez wąt-
pienia za swój główny cel zaprezentowanie 
projektu malarstwa architektonicznego, spe-
cjalnie zaprojektowanego i  dedykowanego 
dla Miasta Częstochowy, z  którym twórca 
związany jest ustawicznie od urodzenia. Tu 
kształcił się i utworzył oryginalne ,,Muzeum 
Wyobraźni”. Działa ono nieprzerwanie od 
2000 roku.

Na wernisażu wystawy, który zgromadził 
liczne grono wielbicieli talentu Sentiego, był 
obecny Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent 
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Miasta Częstochowy, zainteresowany wizu-
alizacją architektonicznego projektu muralu. 
Ma on być realizowany na podstawie obra-
zu Sętowskiego pt. „Wieża Babel”, na ścia-
nie ,,punktowca” u zbiegu ul. Dąbrowskiego 
i III Alei N.M.P. Format muralu jest impo-
nujący, a  zadanie dla realizatorów stanie się 
olbrzymim wyzwaniem, by koloryt i  surre-
alna aura malarskiego wyobrażenia, stały się 
artefaktem o rozlicznych konotacjach i kon-
tekstach.

Finisaż wystawy ,,pokazał” bogaty do-
robek artysty w  postaci multimedialnej au-
toprezentacji ponad siedmiuset jego dzieł 
malarskich, które zrealizował od początku 
swojej drogi twórczej, nacechowanej duchem 
surrealizmu i realizmu magicznego.

PIERWSZY MIEJSKI  
SALON POETYCKI  
,,ALE… POEZJA?” 

PRZESZEDŁ DO HISTORII

Pierwszy Salon Poetycki ,,Ale… poezja?”, 
w  ramach miejskiego projektu ,,Aleje – 

tu się dzieje”, odbył się 9 czerwca 2014 r. 
w  przyjaznym dla sztuk wszelakich lokalu 
Cafe Belg, któremu szefuje Piotr Kozakie-
wicz, znawca muzyki i  piosenki poetyckiej. 
Tematem tego poetyckiego meetingu była 
,,Zabawa w i z wierszem”, w którym uczest-
niczyli: Barbara Strzelbicka, Agnieszka Złota, 
Jacek Gierasiński, Ryszard ,,Sidor,” Sidorkie-
wicz, Wiesław „Kardynał” Wyszyński. Salon 
poprowadził pomysłodawca projektu – Ma-
rian Panek.

Zaprezentowano utwory o  specyficznej 
,,urodzie”, które bawiły a  zarazem powo-
dowały refleksję, czym może być wiersz – 
w eksperymentalnej formie czy zakodowanej 
treści.

Barbara Strzelbicka z  przypisanym so-
bie wdziękiem, bezpretensjonalnie uderzyła 
w ,,męską puszkę Pandory” i czego tam nie 
znalazła? Kto był, ten wie.

Agnieszka Złota w  swych precyzyjnych 
zapisach lirycznych, zaszyfrowywała i  de-
szyfrowała przestrzeń poetycką swoich we-
wnętrznych wyobrażeń, bytu realnie-realne-
go i  tego pojęciowego – całkiem zabawnie 
lecz i na serio.

Jacek Gierasiński, jak to Jacek, zapre-
zentował się z wyrazistą poetyką pretensji do 
,,zawartości” wiersza i pokazał, jak się z nim 
gra o wszystko.

,,Sidor” Sidorkiewicz w  swoich recy-
tacjach pięknie piosenkował, pointował, 
uprzestrzenniał mowę polską – w sposób za-
razem tradycyjny i współcześnie nowoczesny.

Natomiast nasz współczulny, „Stary Wer-
ter”, Wiesio ,,Kardynał” Wyszyński przeczy-
tał wiersze na zadany temat i  krotochwilne 
poetyckie humoreski: ,,Łabędzi śpiew” (pio-
senka teatralna) oraz ,,Bezsenność” (piosenka 
dekadencka).

Dużo się działo, rozmawiało, komento-
wało. Dostało się i mnie, od Basi, Agnieszki, 
Wiesia – było co nie co na mój ,,marianowy” 
temat. Zostałem bezwzględnie pouczony, jak 
powinienem zachowywać się w  malarskich 
,,aktach rozpaczy”, czy stresowych sytuacjach 
damsko-męskich. Ja sam przywołałem nie-
śmiertelnego ,,Pana Pantofelka” oraz z książ-
ki Pawła ,,Konja” Konaka ,,Mistycy. Literaci. 
Wariaci” utwory Marcina Świetlickiego. Było 
arcyciekawie, dyskusyjnie, zabawnie – na 
podciśnieniu. 

Kto nie był, ten trąba.

Marian Panek
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Łucja Cymkiewicz

MIEJSKA GALERIA SZTUKI W CZĘSTOCHOWIE – 
WĘDRÓWKA PRZEZ WYSTAWY CZASOWE 

Malarka operuje raczej ciemnymi barwami, 
skupia się na konkretnym urywku przestrze-
ni. Starannie przedstawia motyw, który sta-
nowi dla niej główny punkt zainteresowania. 

Zwiedzający po pierwszym rzucie oka 
wie, że wystawa prac Cecylii Szerszeń to stara 
szkoła malarstwa. Młody odbiorca musi się 
„przestawić” z  kolorowych wizualizacji to-
warzyszących mu na co dzień w dobie krzy-
kliwych reklam i spróbować wczuć się w kli-
mat, który w dzisiejszych czasach już nie jest 
„modny”. 

Po tej spokojnej wędrówce, w kolejnym 
pomieszczeniu czeka zwiedzającego gwałtow-
ny powrót do teraźniejszości, zgiełku miasta, 

Maj w Miejskiej Galerii Sztuki w Często-
chowie zaowocował różnorodnością, 

jeśli chodzi o wystawy czasowe. Zwiedzający 
w cenie jednego biletu może obejrzeć prace 
o odmiennej tematyce, a przede wszystkim – 
w całkiem odmiennych stylach. 

Pierwsza z  sal wystawowych rozbrzmie-
wa delikatną muzyką i  śpiewem ptaków 
– świetnie dobranym tłem muzycznym do 
delikatnych, pejzażowych obrazów Cecylii 
Szerszeń. Artystka pochodząca z  Blachow-
ni pod Częstochową, obchodzi w tym roku 
45-lecie pracy artystycznej. 

Obrazy autorstwa Cecylii Szerszeń to 
sentymentalna podróż przez krajobrazy. Nie 
są to jednak krajobrazy 
z  rodzaju kiczowatych 
landszaftów wiesza-
nych nad kominkami. 
Są to krajobrazy uryw-
kowe, skupione na 
jednym z  elementów 
przestrzeni, dość za-
gadkowe i pobudzające 
wyobraźnię. Malar-
ka przedstawia widok 
z pozoru bardzo błahy 
np. suszące się, bia-
łe ubrania stawiające 
opór silnym podmu-
chom wiatru. Obraz 
jest namalowany pod 
ciekawym kątem, tak 
jakby pranie było ob-
serwowane z okna domu stojącego na lekkim 
wniesieniu. Taki widok może wywoływać 
wielorakie asocjacje – od domu rodzinnego 
na wsi, dzieciństwa, po moc żywiołu, niepo-
kój. Każdy z obrazów przedstawia inny mo-
tyw, czasem jest to widok gęsto zasnuty mgłą. 

szybkości życia. Spokój i niepokój atakują bar-
wą, przenoszą w  samo centrum życia miej-
skiego. Wystawa prac Mariusza Szymańskie-
go to zbiór głównie wielkoformatowych ob-
razów przedstawiających z  jednej strony co-

Źródło: http://www.galeria.czest.pl/galerie/wystawa-2004-x314/4.jpg
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dzienne życie „uliczne” – szybkość, pośpiech, 
ruch, a  z drugiej – wojnę, huk, zagrożenie. 
W  tym chyba właśnie tkwi rozgraniczenie 
na spokój – stabilność dnia codziennego, po-
śpieszną ale jednak – rutynę, bezpieczeństwo 
oraz niepokój – konflikty zbrojne, wojny 
współczesnego świata (wśród obrazów zna-
leźć można m.in. Wojnę w Damaszku i Wojnę 
w Wietnamie, oprócz tego w sali wyświetlany 
jest film artysty przedstawiający m.in. pol-
skich powstańców warszawskich). 

Obrazy Szymańskiego są bardzo cieka-
wym doświadczeniem wizualnym. Łączy on 
bowiem technikę malowania w barwach czer-
ni i bieli z jaskrawym kolorem stanowiącym 
tło. Wygląda to bardzo efektownie i  mimo 
intensywności barwy, nie razi i nie odstrasza. 
W tym przypadku forma niesamowicie przy-
ciąga wzrok i kieruje odbiorcę na treść – bo, 
na szczęście!, treść w tych obrazach istnieje, 
zastanawia. 

Przedostatnia z  wystaw to niewielki 
zbiór dziwnych nieco wytworów Aleksandry 
Jakubczak pt. Początek świat(ł)a. „Instalacje 
świetlne” brzmią intrygująco, jednak sama 
wystawa zawodzi. Odbiorca co prawda do-
myśla się odwołań do jaskini, jakiegoś po-
czątku istnienia, widzi wyraźnie zaakcento-
waną teksturę i przede wszystkim linię – ale 
tak naprawdę nie wynosi żadnych konkret-
nych wrażeń, prócz zdziwienia. 

I  wreszcie! – ostatni element wyciecz-
ki w  ramach „wystaw czasowych” – prace 
konkursowe 5. Ogólnopolskiego Konkursu 
na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana 
Michalika. Wielość tematyki, fala kolorów 
i bogactwo motywów wprost powala. Zwie-
dzający wchodzi do środka i  zamiera. Traci 
orientację wśród różnorodności obrazów. Za-
czyna oglądać i zanim przechodzi do końca, 
już kręci mu się w głowie od przepychu wra-
żeń. Niesamowicie interesujący zbiór prac 
młodych, utalentowanych plastyków. Znie-
wala wspaniałymi barwami, innowacyjnym 
podejściem do poszczególnych motywów, 
nowoczesnością, odwagą i  pomysłowością. 

Nie sposób tego opisać – to trzeba po prostu 
zobaczyć! Gwarantuję, że każdy znajdzie coś 
dla siebie. 

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 
powinna znaleźć się wśród obiektów, do 
których każdy chodzi systematycznie. To 
nie powinno być miejsce niszowe, omijane. 
Raczej – wysoko cenione, przyciągające. 
Z  całą stanowczością można określić MGS 
w  Częstochowie mianem nieograniczonej, 
współczesnej Galerii, otwartej na różne rodzaje 
sztuki plastycznej.

Łucja Cymkiewicz

Źródło: http://www.aleksandraprusinowska.com/malarstwo.php
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To, co ważne [wiersze, opowiadania i  piosen-
ki]: praca zbiorowa pod red. Elżbiety Goli, 
Mirosławy Woroniec, Wiesławy Owczarek, 
wyd. Klub Poetycki „Metafora” przy Oddziale 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w  Często-
chowie, Częstochowa 2014, ss. 175.
Tomik ilustrowany akwarelami Mirosławy Wo-
roniec, projekt okładki i foto: Janusz Mielcza-
rek.
Książka stanowi prezentację zbiorowej pracy 
członków Klubu Literackiego „Metafora”. Do-
tychczas przy wsparciu finansowym Oddziału 
ZNP w Częstochowie „Metafora” wydała pięć 
tomików poezji. Najnowsza publikacja zawiera 
utwory dziesięciu autorów: Krystyny Biskup, 
Elżbiety Jolanty Goli, Bożeny Kownackiej, Te-
resy Nengo-Tomzik, Wiesławy Owczarek, Ha-
liny Pałki, Macieja Rudlickiego, Ireny Węgrzy-
nowskiej, Stefana Wolaka oraz Miry Woroniec. 
Honorowy prezes Literackiego Towarzystwa 
Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” Władysław 
E. Piekarski o książce napisał w tych słowach: 
„Wśród tekstów znaleźć można dobrze skon-
struowane wiersze, dobrze napisane opowia-
dania, głębię intelektualną oraz pasję pisania 
wierszy czy prozy”. [opr. A. Złota]

Joanna Szymańska: Jak dwie połówki jabłka, 
Wydawnictwo GARAMOND, Częstochowa 
2014, ss. 69+2.

Trzeci zbiór poetycki autorki. Debiutem 
książkowym jest tomik poetycki „Przez okno 
wiersza”, wydany w roku 2009. W roku 2012 
opublikowała wiersze dla dzieci w tomiku pt. 
„Bajeczki dla dwóch synów i córeczki”.

[Z przedmowy Barbary Strzelbickiej]: Nie ma 
tu taniego sentymentalizmu. Jest prostota 
i  świeżość, jest pełnia uczuć. Ale jest także 
tajemniczość, kojarząca się z  wizerunkiem 
Giocondy. Kobiecość jest tajemnicą także dla 
samej kobiety, jak w  wierszu „Lustro”: „co 
zobaczę, gdy jeszcze głębiej, przypatrzę się, 
światu”. [opr. A. Złota]

NOTY O KSIĄŻKACH 
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Krytycznie o poezji: pod red. Agnieszki Zło-
tej i  Jarosława Cieślaka, Wydawnictwo 
HARIT-Krzysztof Bednarek, Częstochowa 
2014, ss. 64.

[Z  przedmowy dr hab. prof. nadzw. AJD 
Adama Regiewicza]: Trudno nie dostrzec tu 
analogii, które dotyczą tak twórczego prze-
pracowania życia i  tekstu, jak i krytycznego 
do nich podejścia; jak bowiem dowodzi Jean 
Paule Sartre, nie można uczynić żadnego 
progresu bez wcześniejszego regresu. Co cie-
kawe, sytuacja, jaką proponują nam autorzy, 
jest momentem łączącym regres przeżywania 
świata z  progresem twórczym i  kolejnym 
regresem krytyki, by w końcu dokonała się 
prawdziwa teofania tekstu, w której realizuje 
się całkowite wypełnienie obietnicy. [opr. A. 
Złota]

Beata Łukarska: Piętnastowieczne polskie 
pieśni maryjne wobec kultury duchowej Śre-
dniowiecza, wyd. i druk. Allegro, Częstocho-
wa 2014, ss. 314.

[Z  recenzji. prof. dr. hab. Edmunda Kotar-
skiego]: Rozprawa pośród prac poświęconych 
polskiemu, średniowiecznemu piśmiennic-
twu maryjnemu zajmuje miejsce znaczące. 
Góruje nad innymi, powstałymi w XIX i XX 
wieku zakresem kontekstów, wnikliwością 
spojrzenia na polską piętnastowieczną ma-
riologię. […] autorka ocenianej tu rozprawy 
podjęła – podkreślmy: udaną – próbę usytu-
owania piętnastowiecznej pieśni maryjnej, 
a  właściwie piśmiennictwa maryjnego tego 
czasu w obrębie kultury duchowej polskiego, 
więcej: europejskiego średniowiecza. Równo-
cześnie – to kolejna zasługa – wprowadziła 
do obiegu naukowego teksty dotąd w  nim 
nieobecne lub tylko wyjątkowo uwzględnia-
ne. [opr. A. Złota]
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Rafał Socha

SIÓDMA PIECZĘĆ
Szanowni Państwo! 

Na wstępie mojego listu pragnę się przed-
stawić: nazywam się Emmanuel Fake, 

pochodzę z Nigerii. Kiedyś byłem zawodowym 
piłkarzem i  słabo rozumiałem po polsku, a do 
waszego pięknego kraju przyjechałem dziesięć lat 
temu, prawdę mówiąc, trochę przez przypadek 
i na wskutek przedziwnego zbiegu okoliczności. 
Chciałem do Europy Zachodniej, ale mój me-
nedżer nie umiał mi znaleźć porządnego klubu. 
Ani we Francji, ani w Holandii, ani w Belgii, ani 
w Niemczech, ani nigdzie indziej! Powiedział: jest 
tylko Polska, chcesz, to jedź, nie chcesz – nie jedź, 
twoja sprawa. To ja pytam: a gdzie ta Polska? Na 
to on: a też w Europie. Ja się dziwię: w Europie? 
A on na to: no przecież, że w Europie, Polska 
to też Europa, a gdybyś nie wierzył, to sprawdź 
sobie w Wikipedii, właśnie weszła do Unii Eu-
ropejskiej. Oczywiście sprawdziłem – miał rację. 
Ucieszyłem się, spakowałem torbę, przyleciałem.

Z początku było ciężko, nic nie rozumiałem, 
nie miałem gdzie mieszkać, kluby nie za bardzo 
mnie chciały. Według pierwotnego scenariusza 
miałem grać w czternastokrotnym mistrzu Polski 
– Ruchu Chorzów, ale tam mi powiedzieli, że oni 
cudzoziemców nie preferują, a w szczególności 
nie preferują zawodników z Czarnego Lądu i że 
najwyraźniej zaszło tutaj małe nieporozumienie. 
Nie miałem pojęcia, co robić, na szczęście mój 
menedżer nie zostawił mnie na lodzie, tylko po-
dzwonił, popytał i pojeździł, i ostatecznie załatwił 
mi kontrakt w IV-ligowym MKS Myszków, który 
wyższe poziomy rozgrywkowe i  lata świetności 
miał już wprawdzie za sobą, ale trudno się mówi. 
Machnąłem ręką i z autentyczną radością stawi-
łem się w klubie. Dobre i to.

Wybaczcie, lecz nie będę się dalej rozpisy-
wał, jak potoczyła się moja kariera sportowa, 
jak awansowaliśmy z chłopakami do III ligi i jak 
nas potem relegowano do okręgówki, jak poko-
chałem przybraną ojczyznę i  jak zapisałem się 
na filologię polską, jak poznałem przyszłą żonę 
i jak się pobraliśmy, jak dostałem polskie obywa-
telstwo i  jak mnie kiedyś na ulicy poturbowali 

skinheadzi. Może historie te byłyby ciekawe, ale 
nie mam pewności, czy zainteresują szersze grono 
czytelników. Nie chcę przeginać, nie chcę naduży-
wać Państwa cierpliwości i wolałbym nie zostać 
posądzony o  wodolejstwo, obnażanie się czy 
megalomanię. Przy innej okazji – nie wkluczam, 
dziś jednak to całkiem inna sprawa skłania mnie 
do pochwycenia za pióro. A mianowicie: nagle 
brakło mi miejsca na nowe pieczątki w dowo-
dzie rejestracyjnym pojazdu (gwoli wyjaśnienia: 
sześć lat temu, za premię po awansie do III ligi, 
nabyłem używanego volkswagena golfa, który 
służy mi do dziś). Sprawa jak sprawa, początkowo 
zdawało mi się, że zupełnie przyziemna i żadnego 
dziennikarskiego pożytku z niej nie będzie. Wła-
ściciel stacji kontroli nie miał już gdzie przybić 
siódmej pieczątki, dlatego wydał mi tymczasowe 
zaświadczenie i poradził, abym zgłosił się do sto-
sownego wydziału w Starostwie Powiatowym po 
nowy dowód. Tak też uczyniłem – tylko wpierw 
przeczytałem wszystko dokładnie na stronie in-
ternetowej powiatu myszkowskiego. Pobrałem 
plik z wnioskiem o nowy dowód rejestracyjny, 
wydrukowałem i  starannie wypełniłem. Prze-
analizowałem pozostałe zalecenia – trzeba okazać 
dowód osobisty posiadacza auta, dostarczyć kartę 
pojazdu i  dotychczasowy dowód rejestracyjny, 
a  także zaświadczenie ze stacji diagnostycznej 
o  dobrym stanie technicznym wozu oraz do-
tychczasowe tablice rejestracyjne w celu wymiany 
znaków legalizacyjnych. Z  tym ostatnim był 
największy kłopot. Po co odkręcać te tablice? Nie 
mógłbym sam sobie tych znaczków ponaklejać, 
tak jak naklejałem hologram na przedniej szybie? 
Przepis wydawał mi się niedorzeczny, jednak żeby 
się upewnić, zadzwoniłem do znajomego z klubu, 
który dwa lata temu całą procedurę przerabiał 
krok po kroku. Tak, potwierdził mi, musisz 
odkręcić obie tablice i zanieść je urzędnikowi na 
stół. Innej rady nie ma. Strapiłem się, ale cóż... 
Jak trzeba, to trzeba.

Na drugi dzień ładnie się ubrałem, per-
fumami skropiłem, wszystkie dokumenty do 
teczki starannie pochowałem i podjechałem pod 
budynek Starostwa Powiatowego w Myszkowie. 
Na parkingu trzeba było wreszcie zdemontować 
te nieszczęsne tablice. Chuchnąłem dla otuchy, 
zakasałem rękawy, przyklęknąłem, wziąłem się 
do roboty. Tylna poszła gładko, zatrzaski puściły, 
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śruby się nawet specjalnie nie zapiekły. Tu muszę 
nadmienić, że przed sześcioma laty, kiedy pierw-
szy raz rejestrowałem samochód, do patentowego 
sposobu mocowania wprowadziłem drobną 
innowację: w  dwóch miejscach przewierciłem 
każdą z  tablic i przykręciłem je dodatkowo do 
zderzaków. Dla pewności. Nie przyszło mi wtedy 
do głowy, że będzie trzeba kiedyś to ustrojstwo 
odkręcać, chyba że dopiero po upłynnieniu auta, 
więc zrobiłem solidnie, dałem z  tyłu po dwie 
nakrętki. Dzięki temu byle kto nie odkręci, byle 
chłystek tablic mi nie ukradnie, a już szczególnie 
nie uczyni tego na szybko i bez wysiłku. No ale 
moja zapobiegliwość, jak widać, teraz obróciła 
się przeciwko mnie: namęczyłem się i  nasa-
pałem. Na szczęście jakoś poradziłem, tyle że 
poradziłem jedynie z tylną, a z przednią poszło 
niestety znacznie gorzej – najpierw urwałem 
jeden z trzech plastikowych zatrzasków, pękła też 
plastikowa ramka, która tę tablicę obejmuje. Ale 
nie to było jeszcze najgorsze – mianowicie okazało 
się, że podwójne nakrętki ani drgną! Szarpałem 
się, mocowałem, wszystko na nic, przywarły do 
siebie na amen. Trzeba było się kłaść i głowę pod 
golfa wsadzać, żeby zobaczyć, co i  jak. Rozwi-
nąłem więc na ziemi starą kufajkę, którą zawsze 
wożę w bagażniku, i wczołgałem się jakoś pod 
samochód. Piasek sypał mi się po twarzy, rdza ze 
śruby kurzyła po oczach, koszula mi się upaćkała, 
nakrętki ani drgnęły. Wtedy przypomniało mi 
się, że doświadczeni mechanicy polewają takie 
spieki coca-colą. Pobiegłem szybko do najbliż-
szego sklepu spożywczego i wróciłem z  litrową 
butelką płynu amerykańskiego pochodzenia 
o zastosowaniu, jak się okazuje, dość szerokim 
i  wielce uniwersalnym. Polałem. Zaszumiało, 
zapieniło się – nasadziłem klucz, skontrowałem 
z drugiej strony, spróbowałem ruszyć, nic. Wyla-
złem spod auta, podrapałem się z frasunkiem po 
głowie, usiadłem na krawężniku. Jak to dobrze, 
że nie zrezygnowałem od razu, że nerwusem nie 
jestem, tylko dałem sobie i tym dwóm śrubkom 
drugą szansę. Czas pokazał, że było warto, bo 
odrdzewiacz działa z opóźnieniem. Wczołgałem 
się ponownie, tym razem poszło raz-dwa. Tak się 
podekscytowałem, że z radości resztę magicznego 
płynu wyżłopałem do dna plastikowej butelki.

Umorusany, zapocony i  zapiaszczony, 
z brudnymi rękami – ale i z obiema tablicami 

pod pachą – w końcu dumnie wkroczyłem do 
budynku Starostwa Powiatowego, wprost do 
wydziału komunikacyjnego. Na pozór tłumu nie 
było. Zadowolony pobrałem numerek, usiadłem 
na miękkim krzesełku. Jak się okazało, panie 
w  okienkach nie śpieszyły się. Petenci długo 
załatwiali swoje sprawy, a  dodatkowo między 
wyświetlającymi się kolejno numerkami podcho-
dzili i tacy bez numerków, to znaczy bez żadnej 
kolejki, i  wtedy czerwone cyferki na czarnym 
wyświetlaczu raptownie znikały, a  tamtych 
obywateli także obsługiwano. Powoli bo powoli, 
lecz jednak obsługiwano. Czekałem więc przeszło 
godzinę. Nie chcąc przegapić swojego miejsca 
w  tym rządzącym się dziwacznymi prawami 
ogonku, w  międzyczasie nie zdobyłem się na 
wyjście do toalety, aby obmyć dłonie, chociaż to 
o tym głównie sobie wtedy rozmyślałem i aż mnie 
korciło, bo czułem się trochę dyskomfortowo.

Tu muszę zaznaczyć, iż pani w  okienku – 
kiedy się już wreszcie swojej kolejki doczekałem 
– poruszała się może trochę jak mucha w smole, 
ale była bardzo miła, w miarę kompetentna i cały 
czas ładnie się do mnie uśmiechała, co z nawiązką 
wynagradzało wszelkie trudy oraz niedogodno-
ści skomplikowanej operacji administracyjnej. 
Poleciła mi uiścić opłatę – oderwałem się więc 
i w innym okienku zapłaciłem blisko sto złotych 
za mój nowy dokument. Kolejka jednak mi nie 
przepadła, od kasy wróciłem prosto do miłej 
urzędniczki, która wciąż siedziała nad moimi 
dokumentami i nikomu innemu czasu swojego 
nie poświęcała. Wnikliwie sprawdzała, spraw-
dzała i sprawdzała, a potem pieczołowicie pisała, 
pisała i pisała. Na koniec wydała mi tymczasowe 
zaświadczenie, kartę pojazdu zatrzymała u siebie 
i pouczyła, abym po nowy dowód rejestracyjny 
zgłosił się mniej więcej za trzydzieści dni. Zado-
wolony podziękowałem i ładnie się ukłoniłem, 
i od blatu odbiłem, i dopiero wtedy zauważyłem, 
że wciąż trzymam pod pachą te brudne blachy, 
z którymi miałem przecież tyle kłopotów.
– A tablice? – spytałem zaskoczony, zawracając 
odruchowo do szybki.
– Co „tablice”?
– No zdaje mi się, że zapomniała pani o tablicach 
– podpowiedziałem życzliwie. – Prawda?
Kobieta w okienku lekko się strapiła.
– Nie, nieprawda – wyjaśniła otwarcie. – Nie 



OBYWATEL FAKE

122 galeria 30

zapomniałam.
– Ale pani ich ode mnie wcale nie chciała!
– No nie chciałam, bo już są niepotrzebne.
– Proszę?
– Już nie trzeba okazywać tablic przy wymianie 
dowodu.
– Nie trzeba? – zdziwiłem się. – A to od kiedy?
– Od roku – oznajmiła. – Niepotrzebnie pan 
się trudził.
– Ale ja patrzyłem wczoraj na waszej stronie 
internetowej i  wyczytałem, że trzeba – zwie-
rzyłem się głupio. – Jak byk stoi przy instrukcji 
do wniosku, żeby oprócz szeregu dokumentów 
przedkładać tablice. I na wniosku też jest zresztą 
taka adnotacja w załącznikach.
– Wiem, że tak pisze – zgodziła się pani z okien-
ka. – Ale to już nie jest aktualne. Przepisy się 
zmieniły.
– Zmieniły się?
– Tak, zmieniły się – potwierdziła. – Niepotrzeb-
nie pan się brudził, niepotrzebnie pan te tablice 
odkręcał i w ogóle je tutaj przynosił.
– To czemu wciąż piszecie, żeby odkręcać i przy-
nosić?
– A bo nasz informatyk jeszcze nie podmienił 
na stronie.
– Jeszcze?
– Jeszcze.
– To znaczy od roku?
– No tak, od roku.
– To za co on bierze pieniądze?

Kobieta obejrzała się na lewo i  na prawo, 
czyli w zasadzie na swoje zapracowane sąsiadki 
po obu stronach, a potem popatrzyła na mnie 
porozumiewawczo. Zdawało mi się, że lekko się 
przy tym zaczerwieniła, bo może było jej wstyd?
– Ja mu mówiłam już wiele razy – rzekła pota-
jemnie. – Interesanci się skarżą, czasem krzyczą 
i gwałtownie mi tu reagują, ale co ja mogę? Też 
jestem takim samym pracownikiem. Tak samo 
szarym, jak i  on... A  on mnie nie posłucha 
przecież.
– To proszę zgłosić komuś z kierownictwa, żeby 
to wykasować. Po co wprowadzać ludzi w błąd? 
– powiedziałem zły. Zły byłem oczywiście na 
opieszałego informatyka, a nie na tę Bogu ducha 
winną niewiastę, ale ona chyba pomyślała, że 
gniewam się na nią, więc po chwili uśmiechnąłem 
się dla zatarcia raczej nieprzyjemnego wrażenia, 

a następnie skłoniłem się jeszcze uprzejmiej niż 
na wejściu i wyszedłem na zewnątrz.

Na parkingu założyłem tablice, tylko ta 
przednia coś słabo siedziała już teraz w  pla-
stikowym uchwycie, który wcześniej solidnie 
pokiereszowałem. Jednak nie miałem ochoty 
znów wczołgiwać się pod auto, trochę na oślep 
kluczem celować i pordzewiałych śrubek dokrę-
cać. Jako tako się trzymało, postanowiłem więc 
zaryzykować i zostawić to sobie na spokojniejszą 
chwilę – najlepiej po zajechaniu przed dom, może 
nawet na kanał, by w  bardziej komfortowych 
warunkach wszystko po staremu przytwierdzić. 
Oby tylko niczego po drodze nie zgubić!

Za to wróciwszy do budynku Starostwa 
Powiatowego – i znalazłszy toaletę z zimną wodą 
w  kranie oraz pozbawiony mydła plastikowy 
podajnik na mydło – rozmyślałem o  tym, że 
Polska to jednak kraj bardzo bogaty i  bardzo 
beztroski. Niby bezrobocie duże, tyle się wokół 
słyszy biadolenia i narzekania, a tu i tak – gdy 
przychodzi co do czego – mało kto pracę sza-
nuje i mało kogo rusza szafowanie publicznymi 
środkami. Bo na przykład za co płaci się takiemu 
informatykowi? I na jakiej podstawie? Pomijając 
już fakt, że bezsensem i wielką rozrzutnością jest 
wydawanie dowodu rejestracyjnego tylko na 
sześć lat, a nie na przykład na szesnaście lub – co 
byłoby najbardziej racjonalne i wcale nie aż takie 
trudne do zrealizowania – po prostu dożywotnio, 
najlepiej w postaci grubej książeczki przypisanej 
do danego pojazdu mechanicznego, coś jak ta 
enigmatyczna karta, którą w okienku musiałem 
zostawić, a która nie wiadomo czemu służy...

No nic, na wszelki wypadek na tym zakończę 
moją relację i przezornie zamilknę, bo coś mi sie 
zdaje, że w  pewnych kręgach mógłbym zostać 
zrozumiany na opak, a od tego już tylko krok, 
aby horda ortodoksyjnych skinów znów ganiała 
mnie po ulicach z kastetami.

Z wyrazami szacunku,
Emmanuel Fake

Korespondencję odebrał: Rafał Socha
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Jan Nitka

JAN  NITKA ODPOWIADA  NA  PROSTE  PYTANIE  
Już tylko noc wieczysta

Już tylko wieczny sen
A.Ch. Swinburne (tłum. S. Barańczak) 

I oto pewnej zimowej i mroźniej nocy usły-
szałem te słowa: „Tych, których z  Kościołem 
Chrystusowym wiąże już tylko tradycja lub za-
ledwie udział w tej Pasterce raz w roku, Kościół 
nie opuszcza i ma nadzieję na ich powrót”. Ten 
z pewnością niedokładny cytat z któregoś z daw-
nych filozofów – może Erazma z  Rotterdamu, 
zapadł mi mocno w  pamięć. Kazanie głosił 
późniejszy biskup pomocniczy diecezji często-
chowskiej – Antoni Długosz. Było z piętnaście 
stopni mrozu, stałem z odkrytą głową w tłumie 
na placu wokół krzyża, gdzie kiedyś miał stanąć 
kościół parafialny, miałem około trzydziestki 
i czułem, że muszę wrócić. 

Czy można powiedzieć, że jak drzewo lesz-
czyny ugiąłem się za młodu, a potem wróciłem 
niepołamany do pozycji wyjściowej?

No może, choć chyba nie aż tak – nie aż tak, 
bo nie mam w  sobie naturalnej wiary dziecka, 
ale przetworzoną, dojrzałą wiarę starego scepty-
ka już po upadku. Jednak te wszystkie obrzędo-
wości, które wielu wydają się tak egzotyczne, są 
dla mnie naturalne, ze względu na łączność moją 
z dzieciństwem. Podobnie wracam do krajobra-
zu utrwalonego w  moich dziecięcych oczach – 
owych pagórków wapiennych, niskich lasków 
sosnowych i meandrów starorzecza Warty jak do 
krainy baśniowej, choć jest to przecież ułuda.

Czy złudzeniem jest zatem moja wiara 
w Boga? 

Złudzeniem jest świat i nasza wiara w niego, 
nasze czyny, cierpienie i to mędrkowanie, które 
czytasz. 

Bóg jest tajemnicą, a kto nie chce tajemnic, 
ten przecież mieć ich nie musi, może żyć złudze-
niami, jak wszyscy zresztą żyjemy. A wiara, jest 
tylko wiarą w to, że nie łudzimy się nadaremno. 

 I wciąż mi się przypomina ta sentencja Kaf-
ki, najlepiej może obrazująca brzemię człowieka 
targanego sprzecznościami: wiara jest jak giloty-
na – taka lekka, taka ciężka.

Jan Nitka (bez daty)

W okolicznościach biesiadnych raczej rozmo-
wa zeszła na rzeczy ostateczne. Tak czasem 

bywa w gronie starych przyjaciół, że po latach od-
krywają dziwactwa u  swych towarzyszy. I  zadają 
pytania, tkwiące w nich jak zadra. X. – druh mój 
od lat chłopięcych, spytał mnie znienacka o moją 
wiarę. A właściwie wyraził zdziwienie.

W odpowiedzi na proste pytanie, odpowia-
dam, że to być może po prostu – wychowanie. 
Nie wychowanie w  sensie dobrego albo złego 
wychowania, ale jako ukształtowanie, sformo-
wanie i wyekwipowanie. 

W dzieciństwie. 
Bo w młodości odszedłem od wiary zupeł-

nie – wydała mi się opium dla ludu i młotem na 
naukę. Co mnie przywiodło do takiego poglądu? 
To skomplikowana sprawa.

Moje oczytanie było czymś wyjątkowym 
wśród otoczenia, a  jednocześnie brak mi było 
autorytetu. Miarą rzeczy miał być człowiek, 
a  Bóg zadawał się być umarłym przesądem. 
Drażnił mnie parafianizm znanego mi Kościoła 
i jego ludowe oblicze, które dziś – po latach, tak 
bardzo cenię. 

Ale przecież jednocześnie instynktownie 
trzymałem się z dala od Partii i  jej zwodniczo-
-zbrodniczej ideologii. To zresztą było niepojęte 
dla biednego księdza proboszcza, który bezboż-
ność wiązał ściśle z  komunizmem i  korzyścia-
mi wynikającymi ze związków z nim. A  ja do-
brodzieja dręczyłem Kierkegaardem, Pascalem 
i Nietzschem. Uciekał w popłochu, tylko że sa-
tysfakcji z tego żadnej nie miałem, chyba, że za 
taką uznać łzy mojej matki.  

Jednakże nie utraciłem całkiem związków 
z  Kościołem. Sporadycznie uczestniczyłem 
w życiu parafialnym, ale modląc się, w Wyzna-
niu Wiary opuszczałem fragment, który mówi 
o wierze w „Święty powszechny i apostolski Ko-
ściół”. W każde Święta uczestniczyłem we mszy, 
choć nie spowiadałem się przez całe lata. Słucha-
łem kazań. 
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 Jurij Bryniak - Święty książę Oleh Briański, deska, lewkas, tempera, złoto, 40x30  Joanna Zabagło - Matka Boska Wołyńska, deska, lewkas, tempera, złoto, 40x30
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Prawie święty  (foto: Małgorzata Kozakowska)
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