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Halina Poświatowska w obiektywie prof. Juliana Aleksandrowicza (Kraków, 1958 r.).
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otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu kultury  
i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury.
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SŁOWO OD REDAKCJI

galeria 34

Szanowni Państwo, 
oddajemy w Państwa ręce szczególne wydanie 

naszego czasopisma – jest ono bowiem poświęcone 
urodzonej przed osiemdziesięcioma laty w Czę-
stochowie poetce – Halinie Poświatowskiej, która 
niemal pięćdziesiąt lat po śmierci nadal pozostaje 
postacią fascynującą. Łączyła w  sobie elementy 
trudne do połączenia, a jednak możliwe: emocjo-
nalność i  racjonalność, temperament i pracowi-
tość, zmysłowość i  inteligencję, zamiłowanie do 
nauki i skłonność do szaleństwa, ciekawość świata 
i świadomość własnej choroby, wrażliwość i siłę 
wewnętrzną. Jej wolny duch z trudem poddawał 
się ograniczeniom ciała.

Pomimo bogatej literatury biograficznej, nadal 
pozostaje postacią niedookreśloną. Świadczą o tym 
chociażby spory o  jej urodę – dla jednych była 
ładna, dla innych piękna, a jeszcze inni uważali, 
że niczym szczególnym się nie wyróżniała. Nie 
ustalono, jaki miała kolor włosów oraz oczu – to 
tylko banalne przykłady rozbieżnych zdań na te-
mat Haliny Poświatowskiej. Bez wątpienia budziła 
w ludziach skrajne emocje – jedni ją uwielbiali, 
inni nie znosili. Równie skrajne, jak stosunek do 
niej, były przypisywane jej cechy charakteru – od 
anielskiej dobroci po złośliwość. 

Nie ma natomiast sporu co do kilku kwestii. 
Na pewno była wybitnie utalentowana i  talent 
ten pielęgnowała – podobnie jak swoją urodę, 
choć nie wszyscy od razu poznali się zarówno na 
jej talencie, jak i na urodzie. Zwracała na siebie 
uwagę, co także różnie interpretowano. Niektó-
rzy dostrzegali w niej promienność, wewnętrzne 
światło sprawiające, że musiała zostać zauważona. 
Kochali się w niej mężczyźni młodzi i starzy, wolni 
i żonaci, niektóre kobiety za nią nie przepadały, 
wiadomo bowiem, że rywalizacja odbywa się w ob-
rębie płci. Najwyraźniej była wyposażona w coś, 
co w jej czasach określało się jako sexappeal, to coś 
nieuchwytnego, czym emanują kobiety świadome 
swojej seksualności. Poświatowska była jej świado-
ma – świadczą o tym jej wiersze oraz wspomnienia 
ludzi z  nią związanych, mówią o  tym także jej 
fotografie, do których tak pięknie pozowała.

Mniej problemów, jak się wydaje, przysparza 
twórczość Haliny Poświatowskiej – ale tylko 
pozornie. Często określana bywa jako „kobieca”, 
a więc nie dla wszystkich, nie do końca poważna, 
nadmiernie emocjonalna, bo pisała o  miłości 

i  o  śmierci, co w  jej przypadku znajduje łatwe 
uzasadnienie – wszak chorowała na serce. Nad 
postacią Poetki zaciążył jej życiorys – na tyle 
interesujący, że powstało kilka biografii, znacznie 
mniej uwagi natomiast poświęca się jej twórczości. 
Próbowano Poświatowską przypisać do „poetów 
przeklętych” oraz do „kaskaderów literatury”, 
najwyraźniej jednak jest ona zjawiskiem osobnym 
i nie poddaje się klasyfikacjom. 

Nawet pobieżny przegląd zawartości „Gale-
rii” pokazuje, jak inspirującą postacią jest ciągle 
Halina Poświatowska. Widoczne jest to nie tylko 
w tekstach, ale także w opisywanych zdarzeniach 
literacko-artystycznych, takich jak miejski pro-
jekt „Haśka. Poświatowska in Art” czy też jeden 
z najstarszych Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. 
Haliny Poświatowskiej. W dziale „Poezja” publi-
kujemy – po raz pierwszy w tej formie – wiersze 
nagrodzone w tegorocznej 36. edycji Konkursu, 
dołączając do nich podsumowanie poetyckich 
zmagań pióra częstochowskiego jurora i  także 
poety – Marcina Zegadły.

Ze zwyciężczynią konkursu w kategorii „Po 
debiucie” Małgorzatą Januszewską została przepro-
wadzona rozmowa, przybliżająca naszym Czytelni-
kom sylwetkę tej młodej poetki, mieszkanki Czę-
stochowy. Przypominamy także częstochowian, 
którzy w przeszłości zdobyli laury w Konkursie: 
Elżbietę Jeziorowską-Wróbel, Ryszarda „Sidora” 
Sidorkiewicza, Władysława Edwarda Piekarskie-
go, Tomasza „Aztzentego” Barańskiego i  Jacka 
Gierasińskiego. Wiersze, inspirowane biografią 
i twórczością Patronki 34. numeru „Galerii”, ze-
chcieli nadesłać: Bożena Gorska, Wojciech Pestka, 
Małgorzata Franc i Arkadiusz Frania.

Teksty o Poświatowskiej, które Państwu pro-
ponujemy, łączy próba świeżego spojrzenia na 
postać i  twórczość Poetki. Elżbieta Hurnikowa, 
recenzując książkę Kaliny Błażejowskiej Uparte 
serce. Biografia Poświatowskiej, zwraca uwagę, iż 
jest to próba nowego (nowoczesnego?) spojrzenia 
na Halinę Poświatowską, ukazania jej jako kobiety 
z krwi i kości. Zbigniew Myga, kustosz Muzeum 
Haliny Poświatowskiej, a prywatnie brat Poetki, 
uchyla kolejnego rąbka tajemnicy na temat jej 
relacji z innymi poetami, wychodząc od dedyko-
wanego siostrze wiersza Wisławy Szymborskiej. 
Arkadiusz Frania podąża tropem, wyznaczonym 
przez Marka Bieńczyka w  książce Melancholia, 
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śledząc w wierszach Haliny Poświatowskiej wątki 
melancholiczne właśnie. Jest to wnikliwa i głęboka 
analiza twórczości Poetki, która raczej za melan-
choliczkę nie uchodziła. Małgorzata Nowakow-
ska-Karczewska uzasadnienia dla cech charakteru 
i osobowości Poświatowskiej poszukuje w układzie 
gwiazd i  jest przy tym nad wyraz przekonująca, 
tworząc coś w  rodzaju „gwiezdnej biografii”, 
bogato ilustrowanej fragmentami poetyckimi. Na 
wędrówkę po „miejscach Haliny Poświatowskiej”, 
jak je metaforycznie nazwał, zaprasza Tomasz 
„Aztzenty” Barański. Nie chodzi tylko o podążanie 
śladami Poetki, lecz także, a może przede wszyst-
kim, o podróż śladami jej inspiracji.

Dla tych z Państwa, którzy od poezji wolą pro-
zę, mamy również interesujące propozycje. Po raz 
pierwszy na naszych łamach ukazuje się tekst Joanny 
Grygiel. Krótkie opowiadania-rozdziały, stanowiące 
w  zasadzie odrębne całości, pełne są subtelnego 
humoru i dystansu wobec rzeczywistości. Tematem 
opowiadania Janusza Mielczarka jest pewne męskie 
spotkanie – tajemnicze i niejednoznaczne, wywo-
łujące asocjacje nie tylko literackie oraz pytanie 
o to, kto lub co jest głównym bohaterem tekstu. 
Krzysztof Muskalski zaprasza w podróż do Japonii, 
barwnie i  sugestywnie opowiadając o  „Hanami 
pod sakurą”, swoją opowieść krasząc licznymi cie-
kawostkami na tematy obyczajowe oraz pięknymi 
fotografiami. Dodatkowe światło na zawartość 
artykułu rzucają jego pierwsze słowa: „Seks jest 
religią, filozofią, moralnością, nauką, życiem”…

Część historyczna również zawiera zaprosze-
nie w  podróż – metaforycznie do przeszłości, 
a dosłownie – jej śladami. Jarosław Kapsa pisze 
o  Wincentym Kadłubku, umieszczając postać 
dziejopisa na bogatym tle historycznym, co zna-
komicie porusza wyobraźnię, wyjaśnia i przybliża 
dawne zdarzenia. 

Nieco miejsca poświęcamy wydarzeniom kul-
turalnym – tym związanym z Poświatowską oraz 
niezwiązanym, ale istotnym, jakimi są jubileusze, 
których było kilka: 25-lecie Festiwalu Muzyki 
Sakralnej „Gaude Mater”,10-lecie Regionalnego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (pisze o nim 
jeden z jego założycieli, Marian Panek) i 30-lecie 
pracy pisarskiej Barbary Rosiek. Nasz subiektywny 
przegląd wydarzeń wymienia te, które być może 
uszły Państwa uwadze albo wymagają przypo-
mnienia.

Do „Galerii” dołączamy książkę-esej Bożeny 
Gorskiej Rola Pani Hiob nie była dla niej. Pomimo 
niewielkich rozmiarów, jest to książka wielo-
wątkowa, a wyłaniająca się z niej postać Haliny 
Poświatowskiej daleka od popularnego obrazu 
Poetki. Charakterystyka dokonana przez Bożenę 
Gorską jest wieloaspektowa i pozbawiona taniego 
psychologizowania, od którego autorka stanowczo 
się odżegnuje. Przedstawia postać i  twórczość 
Haliny Poświatowskiej w  bogatym kontekście 
kulturowym, tworząc obraz spójny, ale odmienny 
od tego, do jakiego przywykliśmy, bowiem Gorska 
zdecydowanie rozprawia się z  kilkoma mitami, 
czyniącymi z  Poświatowskiej więźnia własnej 
legendy. 

Esej Bożeny Gorskiej jest jak koncentrat 
– mocny, treściwy, inspirujący i  wystarczy go 
rozwodnić, żeby powstało dzieł kilka. Właściwie 
każdy wątek jest materiałem na odrębną całość. 
Interesujący jest pomysł spotkania Haliny Poświa-
towskiej z Sylvią Plath, z którą Haśkę wiele łączyło. 
Literatura dobrze zna sytuacje prawdopodobnych, 
lecz nieodbytych spotkań, jak na przykład to 
z Kolacji na cztery ręce. 

Książka i  „Galeria” mają niezwykłą oprawę, 
zbudowaną z fotografii, pochodzących ze zbiorów 
rodzinnych, a udostępnionych nam przez Zbignie-
wa Mygę. Autorem części zdjęć, w tym portretów, 
jest mąż Poetki, Adolf Poświatowski. 

Publikacje dotyczące Haliny Poświatowskiej są 
jak kolejne obrazy w kalejdoskopie – podświetlone 
ukazują coraz to nowy obraz. Karkołomną byłaby 
próba stworzenia jednej powszechnie obowiązują-
cej wersji jej życia i jedynie słusznej interpretacji jej 
twórczości, byłaby to bowiem próba zatrzymania 
w kadrze czegoś, co nieustannie się mieni. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli 
powierzyć nam swoje materiały: Autorom tekstów, 
prac plastycznych i fotografii, Właścicielom praw 
autorskich i materiałów archiwalnych. 

Mamy nadzieję, że sposób, w jaki włączamy 
się w obchody 80. rocznicy urodzin Haliny Po-
światowskiej, nasi Czytelnicy ocenią jako godny 
i interesujący. Zapraszam Państwa do lektury za-
wartości „Galerii” oraz do lektury książki Bożeny 
Gorskiej –

W imieniu Redakcji CML „GALERIA”

Sekretarz Redakcji
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KALENDARIUM  MARZEC – CZERWIEC 2015

4  marca – wieczór autorski Zofii Trzepió-
ry-Nogi (promujący tomik poezji „Ocalić 
od zapomnienia”) oraz wernisaż wystawy 
malarstwa autorki w  Klubie Spółdziel-
czym CSM „Nasza Praca”;

18  marca – promocja książki Leszka Gro-
chulskiego „Rozmowy z kobietą” w OPK 
„Gaude Mater”;

20 marca – 70. urodziny Filharmonii Czę-
stochowskiej;

21 marca – finał 36. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego im. H. Poświatowskiej;

26 marca – ukazała się GALERIA „31/32”;
2 kwietnia – Salon Poezji w  10. rocznicę 

śmierci Jana Pawła II w Teatrze im. Ada-
ma Mickiewicza;

13 kwietnia – zmarł Günter Grass;
15 kwietnia – spotkanie z Jazepem Janusz-

kiewiczem, białoruskim pisarzem, poetą, 
tłumaczem i archiwistą (AJD),

17 kwietnia – wernisaż wystawy pokonkur-
sowej XVIII Międzynarodowego Kon-
kursu Cyfrowej Fotokreacji „CYBERFO-
TO 2015” (ROK),

22 kwietnia – spotkanie autorskie z Doro-
tą Stasikowską-Woźniak, autorką książki 
Żądze Kleopatry w OPK „Gaude Mater”;

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich;

23 kwietnia – promocja książki Jarosława 
Kapsy „Częstochowa. Życie codzienne 
i kryminalne w XX w.” w sali reprezenta-
cyjnej Ratusza Miejskiego;

23 kwietnia – jubileusz 30-lecia pracy pisar-
skiej Barbary Rosiek w Bibliotece Publicz-
nej im. dr. Władysława Biegańskiego;

23 kwietnia – spotkanie autorskie Jerzego 
Kędziory (OKF „Iluzja”),

24 kwietnia – zmarł prof. Władysław Bar-
toszewski,

30 kwietnia – spotkanie autorskie z  Janu-
szem Rudnickim (Odwach – „Aleje – tu 
się dzieje”),

30 kwietni-8 maja – XXV Międzynarodo-

wy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude 
Mater”,

2 maja – Jan Łączewski wyróżniony odzna-
ką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodo-
wego;

4 maja – literackie spotkanie z Jackiem Deh-
nelem w Odwachu („Aleje – tu się dzie-
je”);

8 maja – wernisaż wystawy „Adam Patrzyk. 
Obrazy” (Galeria Dobrej Sztuki);

8  maja – projekt „Haśka. Poświatowska in 
Art.”: spotkanie ze Zbigniewem Mygą 
(Ratusz), wernisaż wystawy malarstwa 
„…z  takich nitek jest uplątane ciało za-
chwyt i ból” (OPK „Gaude Mater”);

9  maja – projekt „Haśka. Poświatowska 
in Art.”: spotkanie autorskie z  Mariolą 
Pryzwan i  promocja książki Haśka. Po-
światowska we wspomnieniach i  listach 
(Biblioteka Miejska), koncert utworów 
opartych o  teksty Poświatowskiej (OPK 
„Gaude Mater”);

10 maja – projekt „Haśka. Poświatowska in 
Art.”: przegląd filmów o  Poświatowskiej 
(OKF „Iluzja”);

11 maja – literackie spotkanie z Marcinem 
Wrońskim w Odwachu („Aleje – tu się dzie-
je);

13  maja – promocja książki Z  Tobą jedy-
nym. Listy Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej i Stefana Jasnorzewskiego w wy-
borze i opracowaniu prof. Elżbiety Hurnik 
w OPK „Gaude Mater”;

18 maja – finał konkursu recytatorskiego po-
ezji Jana Pawła II w OPK „Gaude Mater”;

21 maja – spotkanie autorskie z Aleksandrą 
Ziółkowską-Boehm w Bibliotece Publicz-
nej im. Dr. Władysława Biegańskiego;

24 maja – zmarł Krzysztof Kąkolewski;
25 maja – spotkanie literackie z Wojciechem 

Jagielskim w  Odwachu („Aleje – tu się 
dzieje”);

28  maja – spotkanie autorskie z  Moniką 
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Śliwińską w Bibliotece Publicznej im. Dr. 
Władysława Biegańskiego.

1 czerwca – spotkanie autorskie z Małgorza-
tą Kalicińską w Odwachu („Aleje – tu się 
dzieje”);

3 czerwca – Wioletta Grzegorzewska (Wio-
letta Greg) znalazła się wśród finalistów 
Griffin Poetry Prize (Toronto);

9 czerwca – spotkanie z  fotografem Toma-
szem Tomaszewskim (Odwach – „Aleje – 
tu się dzieje”);

10 czerwca – spotkanie autorskie z Ryszar-
dem Stefaniakiem i promocja książki Czę-
stochowa wobec śmierci Józefa Piłsudskie-
go w  latach 1935 – 1939 (OPK „Gaude 
Mater”);

12 czerwca – jubileusz 10-lecia Regionalne-
go Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w Częstochowie (Konduktorownia);

12 czerwca – wernisaż wystawy fotografii 
Janusza Mielczarka i  Małgorzaty Koza-
kowskiej (Galeria „Biłasówka” w Radoszy-
cach);

13 czerwca – Performance Art.: „Patelnia na 
dzień trzynasty” – Jerzy Klimczak i  Ma-
rian Panek (Cafe Belg – „Aleje – tu się 
dzieje”);

17 czerwca – wernisaż wystawy „Nieprze-

rwany rytm twórczości… Tadeusz Kan-
tor w 100-lecie urodzin” (Galeria Dobrej 
Sztuki);

19 czerwca – projekt „Haśka. Poświatowska 
in Art.”: spektakl Częstochowskiego Te-
atru Tańca o Poświatowskiej (ROK);

20 czerwca – projekt „Haśka. Poświatowska 
in Art.”: spotkanie autorskie z Małgorzatą 
Januszewską (ROK);

21 czerwca – 70. urodziny Adama Zagajew-
skiego;

24 czerwca – promocja tomiku wierszy Jo-
anny Dymańskiej Głosy i  szepty (OPK 
„Gaude Mater”);

27 czerwca – spotkanie autorskie z Jackiem 
Gierasińskim i  promocja tomiku wierszy 
Na smyczy (Muzyczna Meta);

27 czerwca – Performance Art.: Magdale-
na Kmiecik, Ewa Powroźnik, Małgorzata 
Sętowska, Cezary Chojnowski – opieka 
artystyczna Marian Panek („Aleje – tu się 
dzieje”).

Barbara Strzelbicka i Rafał Socha

Naszej Koleżance Małgosi Franc
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Taty
Stanisława Franca

składają 
Koleżanki i Koledzy

z Literackiego Towarzystwa
Wzajemnej Adoracji

„Li-TWA”

POŻEGNANIA
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W dniu 15 kwietnia b.r. godz.17.00 
w budynku AJD przy ul. Waszyngtona 

4/8, sala 121. odbyło się, zorganizowane przez 
Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji 
Li-TWA, spotkanie z  Jazepem (Józefem) 
Januszkiewiczem – białoruskim archiwistą, 
literaturoznawcą, dokumentalistą. Nasz gość 
to doktor nauk filologicznych, białoruski pa-
triota, autor licznych opracowań z dziedziny 
historii i  literatury. Szczególnie zasłużony 
w dokumentowaniu obrazu Powstania Stycz-
niowego na Litwie – jest autorem książki 
o Konstantym (Kastusiu) Kalinowskim „Twa-
rzą do szubienicy” oraz opracowanych razem 

z córką „Portretów Powstańców”. 
Kiedy w  2006 roku został z  przyczyn 

politycznych zwolniony z Białoruskiej Aka-
demii Nauk, poświęcił się pracy na rzecz 
upowszechniania i dokumentowania kultury 
białoruskiej. Przygotował m.in. dwujęzycz-
ne wydanie listów Stanisława Moniuszki, 
trójjęzyczne (polsko-białorusko-rosyjskie) 
wydanie „Pana Tadeusza”, wydanie utwo-
rów Uładzimira Niakljeua – jego bliskiego 
przyjaciela, znanego w Polsce jako niezależny 
kandydat na prezydenta Białorusi, który był 
represjonowany przez białoruski reżim, po-
bity i porwany ze szpitala. 

Jazep Januszkiewicz jest w sposób istotny 
związany z Polską, tu wydaje książki, wysta-
wia w Teatrze na Targówku „Pińską Szlachtę” 
Wincentego Dunina-Marcinkiewicza, tłu-
maczy powieści Sergiusza Piaseckiego. Jest 
głosem wolnej Białorusi.

Spotkanie dotyczyło relacji polsko – 
białoruskich w  ujęciu historycznym, sytu-
acji na Białorusi oraz perspektyw dobrego 
sąsiedztwa między naszymi krajami. Jazep 
Januszkiewicz po raz kolejny okazał się być 
gorącym patriotą swojej Ojczyzny, znakomi-
tym gawędziarzem, człowiekiem otwartym, 
posiadającym ogromne poczucie humoru. 

Należy podkreślić, że przychylności 
władz AJD – prof. dr hab. Zygmunta Bąka, 
rektora AJD oraz prof. dr hab. Agnieszki 
Czajkowskiej – dziekan Wydziału Filologicz-
no-Historycznego, zawdzięczamy organizację 
spotkania na uczelni.

Dla dopełnienia obowiązku informacyj-
nego, należy dodać, że tego samego dnia 
przed południem nasz białoruski gość wystą-
pił w programie radiowym. Katolickie Radio 
FIAT przeprowadziło krótki wywiad z Jaze-
pem Januszkiewiczem i autorem tych słów. 

Bogdan Knop

TWARZĄ DO SZUBIENICY  
– SPOTKANIE Z JAZEPEM JANUSZKIEWICZEM
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Z przyjemnością informujemy, że często-
chowska fotografik Małgorzata Koza-

kowska otrzymała wyróżnienie w XVIII edycji 
Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fo-
tokreacji „CYBERFOTO 2015” za cykl „Gra 
formy i  czasu”. II nagroda przypadła także 
częstochowianinowi, Adamowi Markowskie-
mu. Serdecznie gratulujemy! Będąc gorącymi 

WYRÓŻNIENIE DLA MAŁGORZATY KOZAKOWSKIEJ

Wioletta Grzegorzewska (Wioletta 
Greg) znalazła się wśród finalistów 

Griffin Poetry Prize – jednej z najważniej-
szych międzynarodowych nagród poetyc-
kich, przyznawanych przez fundusz Griffin 
w Toronto – za tom poetycki Finite Formulae 
and Theores of Chance. Obok niej w gronie 
finalistów znalazł się Marek Kaźmierski – 
tłumacz wierszy. W tym roku wyróżniono 
4 tomy poezji w kategorii międzynarodowej 

orędownikami Małgorzaty Kozakowskiej 
i kibicami jej twórczego rozwoju, prezentuje-
my amatorską (sic!) fotografię, przedstawia-
jącą laureatkę z  jej modelem Hieronimem 
Szmerdtem na tle wyróżnionych prac – trzy 
w jednym! Wernisaż pokonkursowej wystawy 
odbył się 17 kwietnia b.r. w galerii ROK-u 
w Częstochowie.

B. S.

WIOLETTA GRZEGORZEWSKA FINALISTKĄ NAGRODY
i 3 tomy autorstwa Kanadyjczyków. Ta jedna 
z najbardziej prestiżowych nagród na świecie 
została ustanowiona w 2000 r. przez Scotta 
Griffina, w  obu kategoriach jej wysokość 
wynosi 65 tys. CAD. W kategorii między-
narodowej otrzymują ją także tłumacze na 
język angielski. W bieżącym roku do nagro-
dy zgłoszono ogółem 560 książek. Laureaci 
zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali 4 
czerwca 2015 r.
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Wioletta Grzegorzewska – poetka i pisarka 
urodzona w 1974 roku, wychowała się na Ju-
rze Krakowsko-Częstochowskiej. Absolwentka 
studiów filologicznych, mieszkała kilka lat 
w Częstochowie. W 2006 roku wyemigrowała 
wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii, obecnie 
mieszka w  wiktoriańskim miasteczku Ryde 
na wyspie Wight. Autorka tomów poezji: 
Wyobraźnia kontrolowana (1998), Orinoko 
(2008), Inne obroty (2010), tomu zapisków 
Notatnik z wyspy (2012) oraz powieści Gugu-
ły (2014). Współpracowała m.in. z  „Gazetą 
Wyborczą”, „Polityką”, „Wysokimi obcasa-
mi”, „Dziennikiem Zachodnim”, „Zeszytami 
Literackimi”.

Marek Kaźmierski – pisarz, tłumacz, 
wydawca. Właściciel dwujęzycznego nieza-
leżnego wydawnictwa – OFF_PRESS. Od 
prawie 30 lat mieszka w Londynie. Redaktor 
naczelny „Not Shut Up” – magazynu kultu-
ralno-literackiego prezentującego artystów 
w więzieniach. W 2013 roku wydał zbiór 10 
opowiadań o Polakach w Wielkiej Brytanii – 
Damn the Source. Współpracował m.in. z „The 
Guardian”, „3AM Magazine” i „Poetry Wales”.

Oprac. na podst.:
http://toronto.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/polacy_w_

konkursie_griffin_poetry_prize
http://www.griffinpoetryprize.com/awards-and-po-

ets/shortlists/2015-shortlist/

8 maja 2015 r. w Galerii Dobrej Sztuki odbył 
się wernisaż wystawy malarstwa Adama 

Patrzyka, na której zostały zaprezentowane 
najnowsze prace częstochowskiego artysty, 
urodzonego w 1965 r. Jest absolwentem ASP 
w Warszawie, dyplom zdobył w pracowni prof. 
Stefana Gierowskiego w 1993 r. Dotychczas 
miał następujące wystawy indywidualne:
1995 – Instytut Polski w Wiedniu,
1999 – Galeria Pokaz w Warszawie,
1999 – Galeria Karowa w Warszawie,
1999 – Haus Hunenburg w Achim,
2002 – Galeria Art w Warszawie,
2002 - Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
2010 – Galeria Art w Warszawie.
Patrzyk tworzy malarstwo dyskretne, swoiście 
kontemplacyjne. Jest artystą cierpliwym. Pracuje 
nad obrazem długo, posługuje się niezmiernie 
pracochłonną techniką. Wytrwale nanosi kolej-

ne warstwy farb, wprowadza drobne korekty, 
aż do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Jest 
świadomy artystycznie, żyje sztuką, prawdziwie 
i uczciwie. Jest wierny malarstwu.

Katarzyna Sucharkiewicz, kurator wystawy

Fotografie prac malarza można oglądać  
na stronie: http://www.patrzyk.com/

B. S.

WYSTAWA MALARSTWA ADAMA PATRZYKA
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Ha lina Poś w iatowsk a rozb ł y snę -
ła na pamiątkow ych monetach!  

1 „Haśka”, bo taką nazwę nadano mo-
necie, w  dwóch wersjach: mosiężnej oraz 
bimetalicznej, została wyemitowana przez 
Częstochowski Klub Kolekcjonerów w limi-
towanym nakładzie zaledwie 125 sztuk dla 
każdej odmiany.

JEDNA HAŚKA

ROK KANTORA W CZĘSTOCHOWIE

Rok setnej rocznicy urodzin Tadeusza 
Kantora został uczczony wystawą, 

zorganizowaną przez Muzeum Często-
chowskie we współpracy z Zespołem Szkół 
Plastycznych im. Jacka Malczewskiego. 
Ekspozycja zawiera rysunki, przygotowa-
ne do spektaklu S.I. Witkiewicza Kurka 
wodna, wystawionego po raz pierwszy w 
krakowskich „Krzysztoforach” w 1967 r., 

potem zaś prezentowanego widzom w całej 
Europie. Kolekcja, będąca własnością Mu-
zeum Częstochowskiego, liczy 13 rysunków, 
a wśród nich są następujące: „Dwaj Chasydzi 
z Ostatnią Deską ratunku”, „Cadyk z Trąbą 
Jerychońską”, „Lady z paką”, „Człowiek z 
workiem”, „Człowiek z walizkami”. Wystawę 
można oglądać do końca tego roku, który 
został przez UNESCO ogłoszony Rokiem 
Kantora.

B. S.
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Pracownicy Instytutu Filozofii Akade-
mii im. Jana Długosza, dr hab. Maciej 

Woźniczka i  dr Marek Perek wystąpili do 
dyrektora OPK „Gaude Mater” Tadeusza 
Piersiaka z propozycją organizowania otwar-
tych comiesięcznych spotkań pod tytułem: 
„Filozofujemy”. Pierwsze spotkanie – rodzaj 
próby generalnej albo przymiarki – odbyło się 

tuż przed końcem ubiegłego roku akademic-
kiego. Apetyty gości spotkania zostały mocno 
zaostrzone, zainteresowani częstochowianie 
dopytywali się, kiedy będą następne spotka-
nia i po studenckich wakacjach filozofowanie 
odbywa się już regularnie. Dyskusja odbywa 
się w  sporym gronie uczestników, część 
z nich przychodzi systematycznie i  świado-
mie wybiera uczestnictwo w  filozoficznym 
dyskursie spośród innych atrakcyjnych ofert. 
Prowadzący zmieniają się, wsparcia pomysło-
dawcom udzielają inni pracownicy Instytutu 
Filozofii i Wydziału Nauk Społecznych. Za-
uważalna jest potrzeba wymiany poglądów 
i podejmowania głębokiej refleksji dotyczą-
cej rzeczywistości. Problematyka ustalana 
jest wspólnie, ale dyskusja toczy się swoim 
trybem, nierzadko zbaczając w rejony, które 
odsłaniają się w czasie rozmowy. Filozoficzne 
spotkania są dowodem na to, że prawda wy-
łania się z dialogu.

B. S.

CZĘSTOCHOWIANIE FILOZOFUJĄ

Pomysłodawcą realizacji jubileuszowej 
monety był Łukasz Dzwonnik, skarbnik 
i współzałożyciel CzKK, natomiast wizeru-
nek monety zaprojektował częstochowski 
grafik Jacek M. Krasucki.

Częstochowski Klub Kolekcjonerów, jako 
jedyne stowarzyszenie kolekcjonerskie w Pol-
sce, upamiętniło w sposób szczególny okrągłą 
rocznicę 80. urodzin Haliny Poświatowskiej, 
umieszczając wizerunek poetki na monecie. 
Trzeba zauważyć, że wizerunki kobiet bardzo 
rzadko są upamiętniane na monetach, dlatego 
też słynna częstochowska poetka wstąpiła do 
nielicznego grona kobiet, które zostały uho-
norowane w ten sposób.

Częstochowski Klub Kolekcjonerów 
działa od lipca 2011 roku. Tworzą go m.in. 
Eugeniusz Chrzan (prezes CzKK), Łukasz 
Dzwonnik, Adam Całusiński oraz Konrad 
Kościelecki. W  zakres ich kolekcjonerskich 

zainteresowań wchodzą, prócz wspomnianych 
już numizmatów, filatelistyki czy falerystyki, 
także karty pocztowe, płyty winylowe, mili-
taria, książki czy zegary.

Dotychczas zrealizowali kilkadziesiąt 
projektów – wśród nich cieszący się zaintere-
sowaniem cykl kolekcjonerskich spotkań pt. 
„Kolekcjonerskie rarytasy”, które od kwietnia 
2014 roku odbywają się w OPK „Gaude Ma-
ter”. Ponadto z inicjatywy Częstochowskiego 
Klubu Kolekcjonerów postały: pamiątkowy 
medal oraz moneta z  okazji 150. rocznicy 
Powstania Styczniowego, pamiątkowe bank-
noty w 100. rocznicę Wymarszu I Kadrowej 
w  dwóch odmianach, a  także exlibris wraz 
z folderem upamiętniającym wybitnego czę-
stochowskiego grafika Wojciecha Barylskiego 
w 85. rocznicę urodzin.

Łukasz Dzwonnik
(Częstochowski Klub Kolekcjonerów)
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2 maja br. poseł na Sejm RP, Wiceminister 
Finansów Izabela Leszczyna w towarzystwie 

Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Spor-
tu Aleksandra Wiernego oraz Honorowego 
Prezesa Literackiego Towarzystwa Wzajemnej 
Adoracji „Li-TWA” Władysława E. Piekar-

skiego i Dyrektora Biura Poselskiego Łukasza 
Pabisia, odwiedziła dra Jana Łączewskiego, 
któremu wręczyła przyznany z  jej inicjatywy 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z  okazji 80-lecia urodzin odznakę 
honorową  „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
w uznaniu dla jego twórczości literackich i prac 
historycznych.

Jan Łączewski urodził się 25 lipca 1934 r. 
w Poznaniu. Po ukończeniu liceum w Śremie 
podjął studia historyczne na Uniwersytecie Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach osiadł 
w Częstochowie, gdzie podjął pracę nauczy ciela 
historii w  szkołach średnich. Uzyskał stopień 
doktora nauk humanistycznych na Uniwersyte-
cie Wrocławskim. Dużo publikował jako histo-
ryk – w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym, 
„Nad Wartą”, „Rocznikach Historycznych”, 
„Katoliku”, „Studiach Śląskich”, „Śląsku”.

Jako poeta debiutował już w 1947 roku 
w „Płomyku”. Na początku lat 60-tych zaczął 
publikować swe wiersze w miesięczniku „Nad 
Wartą”. W okresie tym związał się z Grupą Po-
etycką „Pryzmaty”, później z Grupą „Profile”. 
Jest autorem tomów poetyckich „Dedykacje” 
(1996); „Nowy fin de siecle”(1998); „Trzecie 
otwarcie” (2007); „49 wierszy” (2009); książki 
wspomnieniowej „Nieciekawa historia niecie-
kawego życia”. Opublikował znaczące prace hi-
storyczne pt. „Michał Grażyński (1890-1965). 
Sylwetka polityka” [książka o  Grażyńskim 
miała promocję w  Katowicach w  Muzeum 
Śląskim oraz kilka pozytywnych recenzji 
m.in. w  „Gościu Niedzielnym”, „Dzienniku 
Zachodnim” w  „Niepodległość i  Pamięć” 
(Warszawa)], „Teksty źródłowe z  dziejów 
Częstochowy i regionu w okresie 1918-1939” 
przygotowane i wydane na życzenie i na koszt 
ówczesnego Inspektoratu Oświaty i otrzymała 
je każda szkoła podstawowa i średnia w Czę-
stochowie oraz powiecie.

Wspólnie z Tadeuszem B. Hadasem opra-
cował „Korespondencję Józefa Kraszewskiego 
z  Filipem Lobensteinem w  latach 1877 – 
1882”. Jest uznawany za jeden z autorytetów 
z  zakresu historii powstań śląskich w  Czę-
stochowie. Obecnie jest jednym z  autorów 
przygotowywanej Encyklopedii Częstochowy. 
„Nieciekawą historię nieciekawego życia” oraz 
tomiki wierszy przekazywał dla polskich szkół 
i bibliotek za wschodnią granicą RP.

Przez wiele lat był członkiem zespołu 
redakcyjnego „Częstochowskiego Magazynu 
Literackiego GALERIA”, gdzie nadal publiku-
je serię artykułów poświęconych historii. Jest 
członkiem założycielem Literackiego Towarzy-
stwa Wzajemnej Adoracji „Li-TWA” z siedzibą 
w Częstochowie. Od listopada 2009 roku jest 
członkiem Związku Literatów Polskich.

wep 

JAN ŁĄCZEWSKI  
– „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”

Jan Łączewski w chwili odbierania odznaczenia 
z rąk Poseł RP Izabeli Leszczyny, foto: Łukasz Pabiś



Halina Poświatowska w obiektywie Stanisława Krakowiaka (1957 r.).
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W roku ubiegłym ukazała się na rynku 
czytelniczym książka Kaliny Bła-

żejowskiej Uparte serce. Biografia Poświa-
towskiej, która zwróciła uwagę miłośników 
twórczości znanej poetki. Nie jest sprawą 
łatwą pisać o postaci, której poświęcono już 
wiele uwagi; na temat Poświatowskiej po-
wstała wszak obszerna literatura – biografie, 
zbiory wspomnień, prace krytycznoliterac-
kie. Kalina Błażejowska była tego świado-
ma, rozpoczynając swoją książkę, o  czym 
świadczy słowo Od autorki; wymienione tu 
zostały takie prace na temat Poświatowskiej, 
jak biografia autorstwa Małgorzaty Szuł-
czyńskiej (Nie popełniłam zdrady… Rzecz 
o Halinie Poświatowskiej, Bydgoszcz 1995), 
esej biograf iczny Grażyny Borkowskiej 
(Nierozważna i  nieromantyczna. O  Halinie 
Poświatowskiej, Kraków 2000), zbiór wspo-
mnień wydany przez Mariolę Pryzwan („Ja 
minę, ty miniesz…”O Halinie Poświatowskiej 
wspomnienia, listy, wiersze, zebrała i  oprac. 
M. Pryzwan, Warszawa 2000 i wyd. późn.). 
Swoje własne zadanie Błażejowska określiła 
następująco: „Mogło się wydawać, że temat 
został wyczerpany. Byłam jednak przekona-
na, że o Poświatowskiej można opowiedzieć 
od nowa; i inaczej, niż ona sama zrobiła to 
w pięknej, ale zawierającej luki i przemilcze-
nia Opowieści dla przyjaciela. Utwierdzałam 
się w  tym przekonaniu przez kolejne dwa 
i pół roku gromadzenia materiałów” (s. 5). 
Autorka miała do dyspozycji wydane Dzieła 
Poświatowskiej (dwa tomy wierszy, tom prozy 
autobiograficznej i  tom listów), wskazane 
wyżej książki i inne opracowania (wykazane 
w Źródłach) oraz materiały zbierane w Polsce 
i za oceanem – w Waszyngtonie, Filadelfii, 

Elżbieta Hurnikowa

OPOWIEDZIEĆ O POŚWIATOWSKIEJ OD NOWA.  
O KSIĄŻCE KALINY BŁAŻEJOWSKIEJ „UPARTE SERCE. 

BIOGRAFIA POŚWIATOWSKIEJ”

Nowym Jorku, Bostonie i Toronto. Były to 
źródła – jak czytamy dalej we wstępie – „do 
których wcześniej nie sięgano”. Świado-
mość możliwości i ograniczeń, jakie trzeba 
uwzględnić przy przedstawianiu czyjegoś 
życia i  osobowości, towarzyszyła Autorce, 
jak można mniemać, już w punkcie wyjścia 
pracy nad książką. Wszystkie zgromadzone 
materiały posłużyły do skonstruowania 
opowieści, w której granice między prawdą 
a fikcją są płynne, a niektóre fragmenty „nie 
tyle pewne, ile prawdopodobne” – wykorzy-
stane zatem zostały do stworzenia „narracji 
właściwszej może dla powieści biograficznej 
niż klasycznej biografii”.

Książka nie ma, jak uprzedza Autorka 
na wstępie, ambicji naukowych, pozbawiona 
jest rozważań krytyczno- i historycznolite-
rackich. Jednakże, jak dowodzi jej lektura, 
została napisana w oparciu o gruntowną wie-
dzę na temat faktów z życia Haliny Poświa-
towskiej i jej otoczenia, wiedzę zdobytą dzięki 
materiałom już opublikowanym (książki, 
czasopisma), filmom o poetce, świadectwom 
różnych osób, źródłom archiwalnym (w tym 
archiwum brata Poświatowskiej – Zbignie-
wa Mygi, archiwum siostry – Małgorzaty 
Porębskiej, archiwum Józefa Wittlina w Ho-
ughton Library, Harvard University, archi-
wum Smith College, archiwum Muzeum 
Literatury w  Warszawie i  in.). O  sposobie 
korzystania ze źródeł świadczą ulokowane 
na końcu książki przypisy. Wkomponowane 
w opowieść opisy i dialogi powodują, że staje 
się ona wartka, żywa, a  przy tym książka 
nie traci wartości dokumentalnej; odtwarza 
poszczególne etapy życia Poświatowskiej 
i  środowiska, w  jakich przebywała, osoby 
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ważne w jej życiu i postacie epizodyczne. 

Biografia ma układ chronologiczny, 
podzielona jest na trzy części: pierwsza obej-
muje lata od narodzin Haliny (Heleny) Mygi 
w 1935 do roku 1958, kiedy poetka przygo-
towuje się do wyjazdu na operację do Stanów 
Zjednoczonych, druga – podróż okrętem 
i  okres pobytu w  Ameryce (1958-1961), 
trzecia – powrót do kraju i dalszy etap życia, 
który zamykają ostatnie zmagania z chorobą 
i śmierć po operacji w warszawskim Instytucie 
Gruźlicy (1967). Każdy rok omówiony został 
w osobnym fragmencie. Wszystkie części są 
mniej więcej tej samej objętości; widoczne jest 
zatem, że największe zagęszczenie wydarzeń 
i okoliczności wymagających opisu przypada 
na okres pobytu Poświatowskiej w Stanach 
Zjednoczonych. W książce rekonstruowane 
są nie tylko fakty, ale i przeżycia poetki, jej 
doznania i  refleksje – można je odtworzyć 
na podstawie listów, autobiograficznej Opo-
wieści dla przyjaciela oraz relacji różnych 
osób – a  także edukacja własna Haliny, 
uparte zdobywanie wiedzy od wczesnych lat 
po studia w Ameryce i Krakowie, zachłanne 
poznawanie literatury polskiej i innych naro-
dów, miłość do sztuki, podsycana w muzeach 
podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych 
czy w Paryżu. Autorka wplata w opowiadaną 
historię wiersze Poświatowskiej, przywo-
łuje opinie na temat zbiorów poetyckich, 
jakie ukazywały się od roku 1958 (Hymn 
bałwochwalczy,1958; Dzień dzisiejszy,1963;  
Oda do rąk,1966). 

Kalina Błażejowska próbuje świeżym 
okiem spojrzeć na wydarzenia z życia Poświa-
towskiej, wnikliwie analizuje jej osobowość, 
rejestruje kontakty z  ludźmi w  każdym 
środowisku, w  jakim poetka się znalazła. 
Wśród osób najbliższych autorce Hymnu 
bałwochwalczego na pierwszy plan wysuwa 
się postać matki, Stanisławy Migowej, nie-
zwykłej kobiety, najlepszej opiekunki nie 
tylko chorej córki, ale i  poetki (pięknym 
świadectwem tych więzi jest zacytowany 

w  Zakończeniu list Stanisławy Mygowej 
do Haliny i Józefa Wittlinów z 14 XI 1967 
roku). W książce prezentowane są również 
kolejne miejsca zamieszkania i tymczasowych 
pobytów – od Częstochowy, w której Halina 
się urodziła, poprzez Kraków, miejscowości 
sanatoryjne i wypoczynkowe, po Nowy Jork 
i  Dubrownik. W  tych opisach pojawia się 
często przyroda – ogród przy domu na ul. 
Jasnogórskiej w Częstochowie, gdzie Mygo-
wie zamieszkali w roku 1951, plaża i lasy nad 
Bałtykiem, pejzaże amerykańskie. 

Kalina Błażejowska, zgodnie z  tym, co 
zaznaczyła we wstępie, wniosła do książki 
swoją perspektywę i  własną wrażliwość 
w charakteryzowaniu postaci Poświatowskiej; 
to wszak nieuniknione w  pracy biografa, 
który nie jest w  stanie napisać o  czyimś 
życiu całkiem „obiektywnie”. Perspektywa 
ta wzbogaca opowieść o poetce, która upar-
cie walczyła o życie, o miłość, o możliwość 
tworzenia. „Czytać koniecznie!” – tak 
zaopiniował książkę Błażejowskiej Marek 
Niedźwiecki (słowa umieszczone na okładce) 
i  jest to najlepsza rekomendacja biografii. 
W  roku bieżącym obchodzimy 80-lecie 
urodzin Haliny Poświatowskiej i  refleksja 
nad twórczością autorki Hymnu bałwochwal-
czego towarzyszy wszystkim jej miłośnikom. 
Ale nie tylko z tego powodu warto sięgnąć 
do Upartego serca; książka ta dowodzi, że 
osobowość i  wiersze Poświatowskiej wciąż 
inspirują – niezależnie od rocznic – i fascynu-
ją kolejne pokolenia czytelników, biografów, 
interpretatorów.

Elżbieta Hurnikowa

Kalina Błażejowska, Uparte serce. Biografia 
Poświatowskiej, wyd. Znak, Kraków 2014, ss. 

338.
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36. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI  
IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ

Protokół  
z posiedzenia jury  

36. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego  
im. Haliny Poświatowskiej  

w dniu 1 marca 2015 r.  
w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie

Powołane przez organizatorów jury w składzie:

- Justyna Bargielska
- Grzegorz Jankowicz
- Marcin Zegadło

zapoznało się z wierszami, które wpłynęły w 413 zestawach /w tym 19 nie
spełniało wymogów regulaminowych/ oraz wytypowało laureatów
36. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej:

w kategorii debiut:

• I nagroda w kwocie 1.500 zł
 Klaudia Pieszczoch, Paryż, Francja, godło Imre Bachmann

• II nagroda w kwocie 1.000 zł
 Magdalena Sanocka, Szczecinek, godło przegłos

• III nagroda w kwocie 800 zł (ufundowana przez Starostę Częstochowskiego)
 Tomasz Duszyński, Złotoria, godło spearofdestiny
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w kategorii po debiucie:

• I nagroda w kwocie 1.500 zł
 Małgorzata Januszewska, Częstochowa, godło wyjęte z kredensu

• II nagroda w kwocie 1.000 zł
 Maria Żywicka-Luckner, Warszawa, godło gdy cyganki nie wróżą już z ręki

• III nagroda w kwocie 800 zł
 Dorota Ryst, Warszawa, godło sacharyna

        Podpisy Jury:

Laureaci Konkursu, foto: Sławomir Jodłowski. http://rok.czestochowa.pl/gallery.php?GalleryId=160
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KATEGORIA: DEBIUT
I nagroda: Klaudia Pieszczoch,  
godło: Imre Bachmann

*** chlor
sen pod zbyt niskim sufitem
w noc spierzchniętą od ciągłego oblizywania
pamiątek wypominków na wietrze
wiejącym od strony pokoju
dziecinnego
o którym kłamałaś że go masz
w przebieralni po sztormie
w basenie stare dzieje stary ból brzucha
stara panna krowa pinda
dlatego postaraj się jutro
o ósmej rano na śliskich kafelkach
w tej nowej firmie pachnącej chlorem

***o włos
błyszczący zlew i podłoga i ty błyszczysz pierwsza 
w pierwszej klasie, wiesz jak rozwiązać te zada-
nia, wstaw w luki wstawiasz wodę na kolejną 
herbatę kąpiel mycie głowy przepłukanie gardła 
w którym utknął włos, robisz to co wypada, 
włosy, bez tego przecież można żyć, ludzie mają 
gorsze problemy

***od kuchni
paryże blokowisk i wczoraj
jakieś czynności kuchenne
żeby było domowo
obiednie
trochę biednie ale nie za bardzo
tylko tyle żeby nauczyć się
powodów do smutku
odruchów ludzkich pawłowa
oduczyć wymiotów nieludzkich
bo niewypadających patrz
jak dom niedzielnie paruje
taki domowy jedz bo dobry i zaraz wystygnie
nie obchodzi mnie że nie jesteś głodna

WIERSZE NAGRODZONE W 36. OGÓLNOPOLSKIM 
KONKURSIE POETYCKIM 

IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ

***odloty
hüzün saudade i parę innych
zagranicznych smutków
bez których pewnie nie dałoby się
odprawić mszy w pościeli i unieść
przyszłych widoków z okna.

lisbon airport is getting better i klisze
odwoływane masowo po letniej decyzji
o nadbagażu domysłów.

odległość naliczy się sama
w tych wszystkich jednostkach miary
wykrztuszonych podczas picia deszczu
i rozgrzebywania przesolonych ulic;
podczas nadgryzania rozmów
w nałogu kolejnych dni
zapalanych jeden od drugiego.

potem już tylko wygotowana woda
i zimne muszle zużyte- w hodowli
wspomnień – wcześniaków
których nie potrafiłem ci odmówić
choć to nie była właściwa pora

***postrzyżyny
kiedy ukryła dzieci pod łóżkiem na wszelki 
wypadek
parę włosów wystawało
na szczęście miała pod ręką nożyczki
zawsze miała pod ręką nożyczki

bo sytuacje rosną nie wiadomo kiedy
u rąk szybciej niż u stóp
i niby wolniej latem niż zimą

ale dzisiaj w czerwcu spadł pierwszy śnieg
a ona ma zbyt wiele kaszmirowych swetrów
by ryzykować zadarciem
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II nagroda, Magdalena Sanocka,  
godło: PRZEGŁOS

namaczanie
mitologizujesz
poczucie przynależności zamienia się w tysiące
rozlanych zdarzeń gdy wspominamy to co 
przed
marząc czasem po linii papilarnej

spod półotwartych powiek wyciągasz nagle 
włosy
których nie zdążyłam poprawić
mogłam założyć spodnie
w sukience jestem ciągle zbyt oczywista
jak wtedy gdy zamknąłeś przestrzeń
kolorami ziemi

w rytmie skrojonym na melodię retro
szukaliśmy czterolistnych pocałunków
gdzieś na plecach pękła gałąź
postawiłabym na jabłoń ale ty wciąż szeptałeś
drżąca osika

wracamy
znowu dotkniesz mnie od środka

artykulacja
tułamy się prosząc o coraz mniej
czasu zostało jak na lekarstwo
śpij już śpij już wszystkie koty
poszły spać i nie będą patrzeć
czy oddychasz

chodzą po nas łyse ptaki a wiersze
schną na sznurach do pisania nigdy
tak bardzo nie bolały mnie włosy
w gałęziach pusto coś skrzeczy
gdy modlisz się trzy razy za
głośno

urban style
gwiazdy wciąż mówią o przeszłości
miasta które oddycha zbyt wolno
jest intensywnie prostolinijne jak zielona
herbata z opuncją

bratki purpurzą się o byle co
odpowiem prawą stroną chodnika
z okien śmieją się zazdrostki kompulsywnie
wygładzam je wzrokiem

tęczówka zmienia się jak u kota
w strachu przed formaldehydem
rozcieńczam tło pyłkiem traw
łapię słowa za ogon

idę

gift1

nie pamiętam co dostałeś na ostatnie urodziny
pamiętam jak przemoknięci do ostatniego 
źdźbła sierści
– golenie raz w miesiącu to zdecydowanie za 
mało –
próbowaliśmy zlizać rany i wszystko to co 
po(na)d

następnego dnia nie umiałeś się wybudzić
roztwory źle wpłynęły na organizm a plaster
na palcu wskazującym mówił coś o owoco-
wych
drzewkach szczęścia

wtedy właśnie pokochałam cię jakbyś umierał
naprawdę 

III nagroda, Tomasz Duszyński,  
godło: spearofdestiny

ośmioro
razem byłoby nas ośmioro
gdyby rozpocząć to na nowo
o, Matko Polko Świetlicowo
rozświetlasz te ponure dni

dziecko to nie problem – mówisz w lokalnej 
tivi
gdy odbieram swoje – siedzisz z pochyloną 
głową
wstydliwie czarne kępki włosów spadają na 
ciemne brwi
o, Matko Polko Świetlicowo

1  gift – ang. prezent; niem. trucizna 
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modlę się do ciebie dziś
o, Matko Polko Świetlicowo
wyznaję wszystko ci

jednak dziecko to problem, a co dopiero 
szóstka
uśmiechasz się nieśmiało, zarysem bioder 
i piersi twych – twe usta
nie mogę już spać, wyję jak Waits
wyję księżniczko przy księżycu jak Les Claypo-
ol, jak Waits

jesteś delikatna i chyba nieszczęśliwa
smutna, samotna, dość powściągliwa
ach, gdyby tak było nas ośmioro
o, Matko Polko Świetlicowo
o, Boże gdyby tak
można
narodzić się na nowo

w maju w tramwaju
smutny jak wesołe miasteczko w naszym 
mieście
jak brudny bilet rozdeptany w tramwaju
dopadnę Cię w końcu wreszcie
a będzie to na pewno w maju

gdy mnie widzisz pocierasz niespokojnie oko
patrząc w bok bacznie obserwujesz każdy mój 
ruch z niepokojem
nie jestem zboczeńcem, a te wyznania w stylu 
rokoko –
były tylko streszczeniem uczuć, jednak wolę 
żeby nas było nie ośmioro lecz dwoje

dobra, już nie będę jęczał i przeszkadzał 
w twoim uporządkowanym życiu
tylko daj mi się obejrzeć choć raz w miesiącu
najlepiej w maju i to nie w świetlicy
spotkajmy się po prostu gdzieś na słońcu

chi chi love
wdziewam dres a la Oleg Błochin
plus czerwony nos dla aplauzu publiki
pomiędzy różowymi mrówkowcami szukam
cię cziczilafko z infantylnej reklamy

znienawidzona za to że jesteś (cziczilaf )
nieskazitelny puszku, pachnący pluszem łebku 
grzyba (cziczilaf )
parch i szczecina na mojej brodzie błyszczą 
(maj cziczilaf )
sroka bez skrzydeł potrącona ale jeszcze żywa

i musisz czuć, że o tobie myślę
ci z okien już się śmieją:
o, dybuk znowu w niego wstąpił
o, diabeł znowu wstąpił w tego na ulicy

galasownik
przeglądasz swoją młodość w przyciemnianej 
szybie
z napisem usługi pogrzebowe
delikatnie przesuwając dłonią wzdłuż linii 
brzegowej
wyprężasz się w promieniach zmysłowo

codziennie w lustrze miga mi odlew czy też 
maska
zdjęta prosto z katafalku
coraz bardziej się upodabniam
coraz bardziej zwijam w kokon
pogrążony w swoich ramionach i mackach

KATEGORIA: PO DEBIUCIE

I nagroda: Małgorzata Januszewska,  
godło: wyjęte z kredensu

Zestaw poetycki: Slajdy z kucykami

pierwszy. cierpki
błyszczący płaszcz śmietany rośnie na pajdzie
wielkiej jak dwie dłonie. nie nadążam i śnieży 
mi róż sukienki. cukier trzeszczy w zębach, a 
oczy mamy nie wierzą, że tu potrafię tyle zjeść. 

aż czterdzieści sześć pierogów nasiąkniętych 
farbą podskakuje niczym kolana w remizie. dla 
mnie. a widziałaś już jałówkę? – Marek wyry-
wa 
mi rękę. na powrót zlepia ją klęczący ssak.
 
(ja) dorosłam. 
teraz palce już nie ociekają powitaniem. 
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drugi. kwaśny

witki opięte babci dłonią wyskrobują kleksy 
z podwórka. zalotne kupry przedrzeźniają je
chwilę, ale posłuszne smagnięciu decydują 
na wędrówkę za stodołę. żółty hektar jaskrów

pokonują slalomem, pośród pysków żujących 
grywającą gumę. śledzę je biegiem. niewiele 
dłuższych nóg. choć mój styl dowolny osiąga 
metę w błocie. naszpikowanej racicami skarpy. 

balsamuję (nie wiedząc jeszcze, że dla zdrowia)
kolana. w dole nieskalana biel kaczek tańczy
w rzęsach po szyję.

dziś piórem skrobię list. do babci. oknem 
nadfruwa
mdłe kadzidło bez filtra. spadaj, teraz ja! – 
pieje
okupowany trzepak. nie biegaj, bo się spocisz! 
– niosą cztery piętra praskich studni…

trzeci. pikantny
tego lata za stajnią wyroiły się ule. cztery
niebieskie i brzuchomówcze. a białe duszki
nadal migoczą i plamkami ścielą łąkę. obie
płcie zatracają się towarzysko. ja z Ewą też

– w przykrywaniu ich swetrem i niecierpli-
wym
odwijaniu rożka. aż jest! niezakłócona telewi-
zja
rozwiń-zwiń trąbek, matematyka odnóży, 
wzór
pierwszego makijażu na opuszkach. na końcu 

pijany wylot z muszelek. 

rankiem stawiam stopy w kroplistość źdźbeł.
chłód łaskocze kiedy wyprzedzam siebie i 
połykam wiatr. poskramiam wbitą wczoraj 
pod palec rozżarzoną włócznię pszczoły.

dziadka stopy krępuje nie chińska onuca.
zapatrzyłam się. nie noszę obcasów.

czwarty. umami
to babcia łepek kury skrapia ostrzem. ten 
nawadnia głębokie zmarszczki pieńka i kica
w bok. kadłub podryguje rytmicznie, choć 
nie ma sznurków. splamione dłonie łapią 

go drugi raz. i odzierają aż do krost. z talentu,
figury, wiewiórczego koloru. schowanego pod 
skrzydłem jedwabiu i z czasów, gdy wtulony
w rejestr gwizdkowy sióstr skubał podłogę

w tekturowym pokoiku. 
 
taka kura wcale mi się nie podoba. brak jej
ogona. a babcia oblizuje palce i traci pamięć.
 
piąty. nieprzesłodzony 
raz cyganki z dywanami przyszły czarować.
babcia fartuchem falban zasłoniła dom…

dla niej wszystko to już było, za Niemca.
on łapał polskie świnie na podwórzu, ona 
uciekała po kładce hen, za strugę. dziadek 
też, tyle, że z jenieckiego wagonu, z kolegą. 

a szedł na nich karabin. a oni bez karty. tylko 
Guten Tag znali. ale to wystarczyło (i nawet
minusowa krew nie zaszkodziła), aby wolne 
Podlasie witała Jadzia, Ela i Wojtek. szóstka 

wnuków wisi u jej szyi. przyszłość przynosi
zmianę pokoleniowych naszyjników. ale 
babcia wciąż żegna wieczór szeptem i 
Pójdźcie, o dziatki… rozpoczyna.

II nagroda: Maria Żywicka-Luckner,  
godło: gdy cyganki nie wróżą już z ręki

nic nie znaczący szczegół z bzykaniem 
w tle
zabrakło dziewczyny od charlesa b. może 
nigdy nie było tych czterech
grających w brydża na jej płaskim brzuchu. 
karmisz mnie chłodną liryką.
mroczno tu od nadmiaru komarów. stoimy 
w strachu bo zwierzę po szyję
zapięte w ogień. rozniecimy się główką od 
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zapałki. rozstąpią się ciemni 
bruneci. i  czarny zapach tej małej od muzyki 
której podarujesz różę.

czworo na huśtawce
nie będziesz miał nikogo przede mną. zakład 
o czystą galilejską
trwa. nie rozpieszczamy ciał. znaleźliśmy czu-
łość w nerwowych
słowach. nie pokazuje się obcym gwiazdozbio-
ru oriona. uzależnienia
kobiet nie leczą się aktem miłosierdzia. niepo-
trzebnie darujesz tej
huśtawce. i tak będzie ją rozjeżdżać tych dwoje 
z powszechnego.

a ludzie nie mówią
znam wszystkie twoje historie. jestem twoją 
historią. pamiętasz jak było obco
z butelką glukozy przyczepioną do nóżki. obłe 
jak karuzela anatomiczne słoje
chętnie przyjmują in vitro. pamiętasz ile było 
tych słoi? wiem. nie wekujesz
pamięci. historię lalki krakowianki piszesz 
z drugiej ręki. nie każ mi przyzwyczajać
się do martwych przedmiotów. ludzie złe 
rzeczy gadają o lalkach.

tylko próbuję nie być psem
najuczciwsze drinki podają na kruczej. i pierw-
szy dopadasz wiadra. nigdy nie
byliśmy tak blisko zlizywania śladów. ani 
jednego słowa o nienarodzonych
dzieciach. wolę czystą zmrożoną sytuację z wil-
czej. nasz belgijski owczarek
zagryzł się w od środka ryglowanych drzwiach. 
od tej pory nie podnoszę
tylnej nogi za wysoko. i ciągle nie wiem które 
to miasto się odszczekuje.

dzień ustnej harmonijki
co zrobimy z tak pięknie rozpoczętym dniem 
ustnej harmonijki. co zrobimy?
zabawę w: grzebać w nozdrzach boga. nagaby-
wać zatłoczony kościół. na krótko.
i tylko po zmierzchu. nie robi się przejrzyściej 
od tego że rozumiem w który kącik

ust pocieknie ci ślina. zimne koszule nie tają 
od kształtu. powiedz naszym psom że
umarłeś bo mogę cię znaleźć. zanim strzelisz 
focha i wyjdziesz przed śniadaniem.

III nagroda: Dorota Ryst,  
godło: sacharyna

październikowe odloty
jest 13.45. koniec października. pochmurny
czwartek. ryszard s. siada na fotelu
fryzjerki w miasteczku w. świat zmienia się. 
coraz krótsze
dni. jak zwykle o tej porze. coraz krótsze

włosy ryszarda s. nierównomiernie pokrywają
podłogę. pomoc fryzjerska andżelika (nie 
     znamy
nawet pierwszej litery nazwiska) wyciąga  
    miotłę
i powoli zmiata z posadzki ciemne skrawki. 
     myśli

że męski jest tylko fryzjer w tym pieprzonym 
miasteczku.

proszę wysiąść na lewo
Idę młody, genjalny, trzymam ręce w kiesze-
niach,
Stawiam kroki milowe, zamaszyste, jak świat.
(Bruno Jasieński, But w butonierce)

jadę na północ wpatrzony w pejzaż za oknem 
kolejki
podziemnej. jest południe. ksawery jasieński
ogłasza aksamitnym głosem stacja słodowiec. 
w ustach
niesmak. jakaś pani dodaje proszę wysiąść

na prawo. wiem że w butonierce nie nosi się 
butów. wysiadam
jak chłopak od zysmanów. chociaż nie spalę 
paryża daję słowo
o jakubie szeli. jest ziemia na lewo. na hory-
zoncie
czeka gwiazda czerwona
od krwi.
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Podczas nagrywania głosu w Yonkers (Stany Zjednoczone, 1959 r.).

rekolekcje otwockie
I patrz, tyle myślałem o tym,
a to się samo kończy.
(P. Sommer, Notes otwocki)

tylko nie pozwól żebym tam umarła. nie tam
powtarzam. a ty śmiejesz się ze mnie. też się 
śmieję. podobno
to dobrze umieć tak z siebie. miasteczko o. 
gdzieś między świdrem
a nieskończonością. nawet wiersz o nim nie 
może się udać

bo kto jeszcze w wierszach pisze o nieskończo-
ności. powtarzasz
że znam je za mało. mówię że wystarczy. stacja 
droga
do dwóch szpitali urząd w którym wystawiają 
akty zgonu i Exitus. Zakład
pogrzebowy full service. brzmi jak kiepski 
dowcip. zakład

przyjęty. przejęta jadę trzęsącym podmiejskim.
jakby nie wystarczyło że znów grudzień ścina 
powoli
wszystko. samo się skończyło. może samo się 
zacznie.

gra
zawsze tęskni się do tego czego się nie wy-
brało
(B. Zadura, Chcesz jechać w prawo skręć 
w lewo)

te wszystkie letnie popołudnia zimowe wieczo-
ry i inne
pory roku które rosną w naszych ustach jak 
kradziony chleb.
dieta glutenowa to jedyne wyjście bezawaryj-
ne. exit
świeci nad drzwiami ciemnego niepokoju jak 
gwiazda

polarna. zimno ciepło. gramy online. to prosta 
zabawa
grupowa, która idealnie nadaje się na wszelkie 
imprezy.
lepsza niż gra w berka. zostałeś wybrany. ucie-
kasz. trafiasz
do spamu. sny są słone. przejrzałe pomarańcze 
nie smakują. słodko

i pięknie nie umiera się za nic.
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Klaudia Pieszczoch – jest absolwentką studiów 
MISH na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie 
zajmowała się głównie językiem hiszpańskim oraz 
literaturą iberoamerykańską. Pasjonują ją języki: 
tłumaczy z hiszpańskiego, francuskiego i  portu-
galskiego. W kinie ceni sobie zwolnione tempo, 
dialogi i liryczne kadry. W literaturze zgadza się na 
wszystko: od reportażu po poezję. Julio Cortázar, 
Ingeborg Bachmann, Paul Éluard, Bruno Schulz – 
to dla niej momenty przełomowe. Poza papierem 
lubi gromadzić różne nieprzydatne ciężkie rzeczy: 
krzesła, wiadra, lampy, dywany i inne. Przez ostat-
nie dwa lata mieszkała w  Paryżu, ale niedawno 
przeprowadziła się do Warszawy. Ma nadzieję, że 
kiedyś zamieszka w Lizbonie.

Magdalena Sanocka – rocznik 1986. Ukończyła 
filologię germańską na Uniwersytecie Wrocław-
skim, pracuje jako nauczycielka języka niemiec-
kiego. Od 2014 r. związana z Klubem Literackim 
OPAL. Publikuje na Portalu Pisarskim. Prywatnie 
interesuje się fotografią, lubi słońce, kwiaty 
i wszystkie odcienie koloru niebieskiego. Niepo-
prawna wielbicielka kotów. Mieszka w Szczecinku.

Tomasz Duszyński – ur. w Toruniu w 1972  r. 
Mieszka w Złotorii koło Torunia. 

Małgorzata Januszewska – w  trzech słowach: 
humanistka, „przelewacz” myśli na papier, 
eksploratorka. Mieszka w  Częstochowie, ale jej 
korzenie sięgają Mazowsza i Podlasia. Córka lat 
70-tych. Już w  trakcie studiów pedagogicznych 
(Uniwersytet Warszawski) wprowadziła autorski 
program szkoleń dla dorosłych i animacji dla dzie-
ci. Do dziś prowadzi też warsztaty łączące słowo 
ze sztuką wizualną. Wieloletnia reporterka, która 
w odpowiedzi na wczoraj, w dialogu z dziś i per-
traktując z jutrem, pisze poezję i prozę. Laureatka 
14 ogólnopolskich konkursów literackich (nagrody 
i wyróżnienia w latach 2013-2015). Jej utwory pu-
blikowane są w antologiach pokonkursowych oraz 
w prasie. Inspirację czerpie z doświadczenia i obser-
wacji społecznej. W wierszach, opowiadaniach czy 
reportażach dotyka zarówno miodnej sielanki, jak 
i goryczy porażki. Przeplata historię z rzeczywisto-
ścią, a twarde fakty z dziecięcą wyobraźnią. Tworzy 
dla dużych, średnich i całkiem małych (bo nie mo-
głaby pominąć którejkolwiek z grup). W 2012 r. 

podjęła współpracę z  Krzysztofem Pierzgalskim 
(NG), co zaowocowało wspólnymi projektami, 
m.in. „Rudziarze”, „Ślady”, „Slajdy z kucykami”. 
W życiu za najważniejsze uważa harmonię, szcze-
rość, przemyślane decyzje. Miłośniczka wszelkich 
nierówności krajobrazu: strzelistości, stromizn, 
zakrętów – gór, kraterów i  potoków. Pacyfistka. 
Trzyma kciuki za wszechobecny uśmiech.

Maria Majka Żywicka-Luckner – urodzona na 
Lubelszczyźnie, szkołę średnią ukończyła w Nałę-
czowie. Absolwentka Akademii Medycznej w Lu-
blinie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Uprawia 
poezję, aforystykę i  malarstwo (olej, akwarela). 
Wydała arkusz poetycki – A w górze szum skrzydeł 
(1995, Unia Polskich Pisarzy Lekarzy) i dwa tomy 
wierszy Biała akwarela (2001, Unia Polskich 
Pisarzy Lekarzy), jezusy moje (2009, Okręgowa 
Izba Lekarska w Warszawie). Utwory aforystyczne 
zamieszczone zostały w Wielkiej encyklopedii myśli 
aforyzmów pod redakcją prof. J. Glenska (1995), 
O miłości wszelakiej (1995), Od pierwszej miłości 
do grobowej deski. Aforyzmy i refleksje o małżeństwie 
(2011). Odznaczona Złotym Krzyżem zasługi 
przez Prezydenta RP za działalność twórczą kobiet 
„Europa jest wśród nas”. W  2011  r. odznaczo-
na przez Społeczną Kapitułę medalem Jakuba 
Wojciechowskiego. Laureatka wielu konkursów 
poetyckich. Należy do UPPL i RSTK.

Dorota Ryst – absolwentka Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszka w  War-
szawie. Wydała 5 autorskich tomików poezji 
– Odmiana przez przypadki (1999), widoczki. 
wiersze bezwstydne (2005), czasunek (2009), Punkty 
przecięcia (2011) i Część planu (2014). Jest jed-
nym z założycieli Stowarzyszenia Salon Literacki, 
zajmującego się popularyzacją i promocją polskiej 
poezji, w  stowarzyszeniu pełni obecnie funkcję 
zastępcy prezesa. Organizuje i prowadzi warsztaty 
i spotkania poetyckie (m.in. w ramach trwającego 
od marca 2012 r. cyklu Praski Slalom Poetycki). 
Od września 2010 r. jest redaktorem naczelnym 
Internetowej Gazety Kulturalnej „Salon Literacki” 
i jednym z redaktorów Serii Wydawniczej Salonu 
Literackiego.

NOTY O AUTORACH
36. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ
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W roku 2015, podobnie jak w latach ubie-
głych, Ogólnopolski Konkurs Poetycki 

im. Haliny Poświatowskiej w swojej 36. od-
słonie cieszył się ogromnym zainteresowaniem 
tych, którzy postanowili poddać ocenie jury 
konkursu swoją twórczość.

Na konkurs nadesłano 413 zestawów wierszy, 
które oceniane były w kategoriach: „Debiut” oraz 
„Po debiucie”. Pominę na wstępie rozważania, 
które w  takich okolicznościach zwykle 
mają miejsce, tj. czy poezja jako taka może 
podlegać zasadniczej ocenie oraz czy istnieją 
instrumenty pozwalające w sposób wymierny 
ocenić wiersze – jedne uznając za lepsze, drugie 
za gorsze. Udzielając odpowiedzi negatywnej 
zakwestionowalibyśmy ideę konkursów 
poetyckich w  ogólności jako niesłuszną 
i  krzywdzącą dla całej rzeszy autorów 
nadsyłających swoje prace. Zatem jedyną 
możliwą odpowiedzią w  tym miejscu jest 
odpowiedź twierdząca. Tak. Możemy podjąć 
się zadania polegającego na wyborze spośród 
nadesłanych zestawów poetyckich tych, które 
uznać możemy za dojrzałe na tyle, aby stanąć 
w  szranki z  podobnymi sobie. Zatem jako 
jurorzy podjęliśmy się tego zadania, które, co 
należy stanowczo podkreślić, nie jest zadaniem 
łatwym. Ponieważ tekst niniejszy podpisywał 
będę własnym nazwiskiem, pozwolę sobie 
odtąd mówić jedynie we własnym imieniu, 
a wszelkie znajdujące się poniżej spostrzeżenia 
i uwagi proszę traktować jako moje wyłącznie 
opinie zanotowane jako komentarz jurora 
konkursu do jego tegorocznej edycji.

Należałoby postawić na wstępie pytanie, 
czy 413 zestawów nadesłanych na konkurs 

Marcin Zegadło

PODSUMOWANIE  
36. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ

to dużo? Konkurs przez lata doczekał się 
odpowiedniej marki i  nie bez słuszności 
należy uznać go za jeden z  najważniejszych 
konkursów poetyckich w kraju. Dowodzą tego 
zarówno laureaci nagradzani w kolejnych jego 
edycjach (wielu z nich na trwałe zadomowiło 
się w życiu literackim), jak i składy zespołów 
jurorskich, w których zasiadali często wybitni 
przedstawiciele świata literatury. Otóż 413 
zestawów wierszy to dużo. To niemal dwa i pół 
tysiąca tekstów. Nie lada wyzwanie dla jurora, 
który nad każdym z nich powinien (i tak wła-
śnie czynił) pochylić się, próbując rozpoznać, 
ocenić wartość poszczególnych tekstów.

Na początku pozwolę sobie na kilka uwag 
dotyczących wierszy nadesłanych w kategorii 
„Debiut”. Należy wskazać, że wiersze znaj-
dujące się w tych zestawach często były nie-
równe. Broniły się doskonale jako pojedyncze 
teksty, niestety, jako całość nie pozwalały na 
zakwalifikowanie zestawu jako kandydata do 
nagrody w  konkursie. To charakterystyczne 
dla autorów, którzy są na początku drogi 
twórczej. Zdarzają się rzeczy gotowe. Dojrzałe 
pod względem formy i przekazu. Nie sposób 
jednak ukryć faktu, że autorzy ci często dopie-
ro zaczynają swoje poszukiwania. Nie mówią 
jeszcze własnym językiem. Przemawiają przez 
nich ich inspiracje literackie, autorzy dla nich 
ważni bądź, co niestety zdarza się często, brak 
(umówmy się) odpowiednich doświadczeń 
lekturowych. Próbując pisać, nie powinniśmy 
bowiem dopuszczać do sytuacji, w której pi-
szemy więcej niż czytamy. Szczęśliwie jednak 
udało się wybrać spośród nadesłanych w tej ka-
tegorii zestawów wierszy te, które zostały przez 
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nas nagrodzone. Wiersze Kaludii Pieszczoch, 
Magdaleny Sanockiej i Tomasza Duszyńskiego 
to teksty, w których wyraźnie wyczuwalna jest 
już własna dykcja autorów. Uderza świado-
mość warsztatu, nieprzypadkowość języka, 
panowanie nad tekstem od pierwszego do 
ostatniego wersu. To cieszy. Z  uwagą będę 
śledził dalszą drogę nagrodzonych w tej kate-
gorii autorów, uważam bowiem, że udało nam 
się wyłowić i nagrodzić poetów co najmniej 
rokujących.

Przejdę teraz do wierszy nadesłanych w ka-
tegorii „Po debiucie”. W odróżnieniu od kate-
gorii „Debiut” zestawy te cechowało mniejsze 
zróżnicowanie poziomu poddawanych ocenie 
tekstów. Autorzy prezentowali zestawy spójne 
i równe pod względem ich poziomu. Co waż-
ne, nie raziło w nich to, co często u młodych 
autorów przeszkadza, mianowicie wyraźnie 
wyczuwalne źródło inspiracji (trochę ze 
Świetlickiego, trochę z  Wojaczka, odrobinę 
z Podsiadły i wiersz jest zrobiony). Szczególnie 
wśród wierszy nagrodzonych w tej kategorii, 
tj. w zestawach nadesłanych przez Małgorzatę 
Januszewską, Marię Żywicką–Luckner oraz 
Dorotę Ryst, możemy śmiało stwierdzić: oto 
mamy poetów gotowych. Oddajemy Państwu 
w tym konkursie trójką poetów odrębnych, 
mówiących własnym głosem, nie oglądających 
się na pozostałych. Pragnę również zaznaczyć, 
że laureatka pierwszej nagrody w kategorii „Po 
debiucie” to częstochowianka. Wiele bowiem 
lat nikt z  miasta – organizatora konkursu, 
nie otrzymał w nim głównej nagrody. Zatem 
dodatkowy podwód do radości.

Wartym odnotowania jest również nastę-
pujące spostrzeżenie. Patrząc na nagrodzo-
nych (pięć kobiet i  tylko jeden mężczyzna) 
w najbliższym czasie możemy spodziewać się 
wysypu utalentowanych poetek. Oczywiście 
nie odmawiam talentu nagrodzonemu męż-
czyźnie. Niemniej jednak mężczyźni w  tej 
edycji pozostają w widocznej mniejszości.

Na zakończenie pragnę zauważyć, że po-

mimo zróżnicowania poziomu nadesłanych 
tekstów, cieszy fakt dużego zainteresowania 
konkursem, co pozwala przypuszczać, że 
w obecnej rzeczywistości, w której coraz mniej 
miejsca przeznacza się dla literatury, właśnie 
ona ma szansę stać się życiową pasją dla wszyst-
kich tych, którzy przesłali swoje wiersze na 
tegoroczną edycję konkursu.

Marcin Zegadło

Marcin Zegadło, ur. w 1977 r., autor czterech 
tomów wierszy: Monotonne rewolucje (Stowa-
rzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego, 
Łódź 2003), nawyki ciał śpiących (Biblioteka 
Studium, Zielona Sowa, Kraków 2006), 
Światło powrotne (Wydawnictwo Kwadratura, 
Łódź 2010) oraz Cały w słońcu (Stowarzysze-
nie Pisarzy Polskich, Biblioteka Arterii, Łódź 
2014). Publikował m.in. w Studium, Odrze, 
Kresach, Czasie Kultury, Arteriach, Red, Po-
graniczach, Portrecie, Gazecie Wyborczej. Jego 
proza była publikowana m.in. w Chimerze, 
Akcencie oraz Antologii współczesnych pol-
skich opowiadań 2011 oraz w internetowym 
magazynie literackim Helikopter. W przygo-
towaniu piąty tom wierszy, który ukaże się 
w roku 2015 w szczecińskim wydawnictwie 
FORMA. Mieszka w Częstochowie.
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Elżbieta Jeziorowska-Wróbel 
I nagroda w XIII Ogólnopolskich 
Konfrontacjach Poetyckich im. Haliny 
Poświatowskiej (1989 r.)

* * *
Moje serce –
czerwony smok krwiopijca
uwięziony w klatce żeber
już je mi z ręki
czas podwinął mu ogon
stępił pazury
osłabił węch
czasem jeszcze miewa humory
sny obłędne szalone
zionie ogniem
– nie może uwierzyć
że poskromił je
czas

2. 11. 2007   

* * * 
Zbudź się moja krwi
tańcz do jasnej cholery ten taniec
w którym odnajdywałam siebie
sytą do bólu
do rozkoszy istnienia
drażnij przysypiające tkanki
naprężaj cięciwy włókien ciała
nie leń się
jeszcze nie wyblakł twój kolor
nie wygasł żar jeszcze nie czas  
spopielałych drzew
nakazuję ci
tańcz

14. 04. 2008
 

*  *  *
Wtulić się w ciebie
wykołysać półsenne milczenie
pozachwycać parującymi śladami
twoich ust na moich piersiach
różowością języka
wyszlifować krople potu
do czystości diamentów
zachłysnąć się
chwilą
trwać

12. 12. 2008

*  *  *
A kiedy ciałem mnie oplatasz

(jak w środku lata warkocz słońca 
drzewa koronę)

jestem gałązką
wiśni w kwiatach a zamiast liści
mam skrzydła ptaka może anioła
sięgającego nieba
krew we mnie gra
skóra drży a oddech  
śpiewa i wzbijam się
razem z tobą ponad
dnia szarość

(jak z mgieł oparów budzący się
świt)

otwiera się przestrzeń
i pęka cisza
nabrzmiałych ust

12 .08. 2013

WIERSZE CZĘSTOCHOWIAN WYRÓŻNIONYCH 
W POPRZEDNICH EDYCJACH

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO 
IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ
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IGRANIE ZMYSŁÓW

Nasze zmysły
(jak konie uwolnione z uprzęży)

prędzej niż dłonie spragnione dotyku
dopadły wodopoje ust
wdarły się w głębię świadomości
zanurzyły w otchłaniach oddechów
splotły z zapachem mięśni
zaczepiając o struny czucia
uderzyły
w najwyższe dźwięki
nasz zmysły

(jak pioruny po wiosennej burzy)
rozświetliły rozgrzały
stygnące piece
naszych ciał

25. 08. 2013

* * *
Wzrok wabi wyobraźnię
kusi dotyk
rozpala zapach
i
drżą wiązadła mięśni
napinają struny czucia
aż wybucha symfonia zmysłów
– w rozgrzanym ciele mężczyzny
tańczą demony

23. 12. 2014

*  *  *
Śmiać się dopóki ustom powietrza
oczom światła
sercu krwi
bo
kto zaprzeczy
że radości nie do twarzy
w zmarszczkach życia

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz  
I nagroda w XIV Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej (1990 
r.), wyróżnienia w Konkursie (1991, 1992, 
1996), nagrody w Turnieju Jednego Wiersza, 
towarzyszącym Konkursowi (1991, 1992, 
1997, 1998, 1999, 2000) i nagroda specjalna 
(1991)

PATATAJ
pamiętam zabawę w umieranie
leżało się w trawie za asfaltowym boiskiem
z najbardziej martwymi minami na jakie 
było stać dziesięcioletnie twarze

przegrywał ten który pierwszy 
się poruszył przerwał milczenie 
albo ożywał w jakiś inny sposób

zazwyczaj ja padałem ofiarą 
pokrzywy pod gołą stopą
złowieszczego brzęczenia pszczoły
ciekawskiej mrówki i za kieszonkowe 
stawiałem oranżadę miętowe dropsy
lub wyrób czekoladopodobny

dzisiaj próbuję bawić się w życie
ale niefart z dzieciństwa pozostał

X X X
nie wzrusza zdjęcie z komunijną świecą
jest jedną z wielu zbędnych fotografii  
porzuconych gdzieś kiedyś w kącie 
w mysiej norze

spowszedniałem sam sobie co najlepiej
widać w twoich oczach w których
już od dawna nie szukam swojego
odbicia

jest koniec listopada nadchodzące święta
przeszły minęły zdążyły się skończyć 
póki się zaczęły

zanim przypełznie wiosna
pewnie śnieg poleży
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MARZĄC MARZNĄC
karłowaty dzień bez historii
niewart jednego zdania 
równoważnika zdania 
niewart nawet

otóż kończył się właśnie
ów dzień

ciemny mroźny wiatr 
wwiał ich do równie ciemnych 
i wymarzłych domów 

pozapalali choinkowe lampki
żyrandole  kinkiety
pozapalali wszystkie domowe słońca
wszystkie gwiazdy wszystkie księżyce 

i czekają

wszak Bóg rodzi się raz tylko
tylko raz
w roku

BIEGUNY
a jednak
jestem różny 
od was 
z reszty świata

ja marząc marznę
wy marznąc marzycie 

PRZESŁANIE
nie czuj się u mnie
jak u siebie w domu
doczytaj albo nie

i idź

ONI
wyleźli z okopów 
i tańcząc to swoje 
polityczne pogo
wzbijają tumany kurzu

brudna chmura na wysokości
oczu zawisła i wisi 

tylko my! my tylko!
wrzeszczą  ci 
z jednego okopu

my! my! mymymy!
ci z drugiego drą się 

otumaniony tumanami
w pyle i w kurzu
pomiędzy

powoli zamieniam się
w urnę

NA PÓŁCE STOI RÓŻEWICZ
nie wiem ile macie lat
nie pamiętam już waszych 
imion co i tak do końca 
nie byłoby możliwe skoro 
rozpraszacie się znikacie
a potem wracacie bić się 
ze mną we mnie

nie ocalę was myśli moje
od małych słów oszukując
wielką nadzieją na wciąż nie
napisany wiersz

ŚWIĘTO
Modlone 
Żarte i Pite
potem Plute 
i Gwizdane 
 
a nim trzeci kur zapiał
ciecie sprzątnęli
dwubarwne ołtarzyki

i po 



W Stanach Zjednoczonych (jesień 1958 r.).
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Władysław Edward Piekarski
wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej 
(1990 r.)

czytając poświatowską
„mój cień jest kobietą
odkryłam to na ścianie”
(H. Poświatowska)

mój cień ślizga się
przede mną
ma męskie kształty
to znaczy
ma bary
na całą szerokość
chodnika
nogi sięgają drugiej strony
jezdni
głowa
ma wielkość gazonu...

mój cień ślizga się
przede mną
idącemu
w spacerze ku tobie
śpiącej 
„na rocha”

* * *
poezja jest jak kobieta
lubi przytulić się do poety
czując jego niepowtarzalny smak
lubi ogarnąć go ramieniem
i poprowadzić go przez manowce
wyobraźni
lubi popatrzyć mu w oczy
poszukać w nich
odbitego w soczewkach
zakodowanego w mózgu
pożądania
lubi dotykiem muskać
rozwichrzoną wiatrem czuprynę
przeliczać nitki włosów
a nawet smerać za uchem
lubi pogładzić po skroni
dotknąć policzka
nosa

przywrzeć na maleńką chwilkę
do ust
prześlizgnąć się wargą
po szyi na której zapisane jest
całe czterdzieści lat
lubi dotknąć męskiego torsu
pogładzić po szczecinie
okolic serca
przyłożyć ucho do piersi
posłuchać jak wali w utęsknieniu
i oczekiwaniu rozkoszy
lubi popatrzyć na męskość
popieści ją w dłoniach
czując rozrastanie w dłoni
nabrzmiewanie uczuć i sił
lubi dotknąć prężących się
mięśni ud
poczuć sprawność
i doskonałość
popatrzyć na jabłko kolana
na kształty utrudzonych stóp

poezja jest jak kobieta
kobieta jest moją żoną...

* * *
erotyk
dotykiem
palców słów
podnieca

pieści
wersami

całuje 
dźwiękiem słów

w muszlach metafor
więzi wyzwanie

przyrzeka
rytmem wersu

– – – – – – – – – – – – – – – – 

usypia
zmęczony
trzema kropkami
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do eurydyki
moja senna eurydyko
nie jestem orfeuszem
nie potrafię wydobyć
dźwięków z harfy
błagając o wyzwolenie 
ciebie z hadesu
nie potrafię zapłakać
nutami
na strunach krtani
wzruszając hefajstosa
nie potrafię błagać
o litość i zmiłowanie
nie potrafię przysiąc
ponownie spojrzawszy
na ciebie
„nie spojrzę
w drodze powrotnej
na ziemię”

potrafię jedynie
marzyć o tobie
nie będąc nawet
na greckiej ziemi

pogaduszki
dziś rano
wschodzące purpurą słońce
uśmiechnęło sie do mnie
i powiedziało:

– chciałbyś jeszcze w życiu
rozebrać kilka dziewcząt
kilka kobiet popieścić
kilka wierszy napisać
wydać kilka arkuszy
przeżyć co najmniej jeszcze
dwa zawały
(pierwszy masz już za sobą)

ale jesteś już za stary
brzuch zaczyna odstawać
od  krzyża             
srebrzysz się
zaczynasz błyszczeć na czubku głowy
a poza tym życie to nie zabawa
i nie masz na nie monopolu...

dziś rano
wschodzące purpurowo słońce
pogroziło mi palcem
i powiedziawszy:

– popraw się stary –

schowało się za chmury

* * *
w kobiecym ciele linie melodii trwają
od czubków palców po włosami otoczone
skronie biegną nerwami powłoki skóry
powolnym walcem innym razem w rytmie
szalonego rocka trwają unisono wchodząc
w fortissimo allegrettem po zapierające
oddech allegro zapachem potu i słonością
łzy

w kobiecym ciele linie melodii umierają
w krzyku i skurczu ud w drganiu membrany
brzucha w dreszczu przebiegającym od stóp
po koniuszki palców obojga dłoni splecionych
z obcymi lecz bliskimi dłońmi mokrymi od
potu

w kobiecym ciele linie melodii budzą się
aby móc umierać jak ludzkie plemię rodzi
się aby umierając zostawiać ziemi tylko
prochy

w kobiecym ciele linie melodii czekają
nocy

przed nocą jest dzień...
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Tomasz „Aztzenty” Barański
III miejsce w Turnieju Jednego Wiersza, 
towarzyszącego 33. Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświa-
towskiej (2010 r.)

LEK NA CHOROBĘ
Potrzebne będzie lekarstwo,
należy udać się w drogę
– nie ma innego sposobu
i pięćdziesiąt złotych trzeba będzie zapłacić…
– doktorowi Pikokowi…
Gdy zamykał za sobą drzwi,
zawadził podeszwą buta o wycieraczkę,
co też wznieciło tuman kurzu.
Po kilku minutach znalazł się już w lesie, 
w nozdrza wdarł się 
ostry zapach igliwia – zresztą
igliwie to jak zwykle gwarantowało
całkowite wyciszenie kroków.
Na krzaczkach i między drzewami
kołysały się perliste od deszczu pajęczynki.
O! Tutaj czerwony muchomor, a tam znowu 
okazała kania
– tyle tylko, że to nie był czas na kanie – 
a więc uśmiechnął się i poszedł dalej.
Dotarł też do torów kolejowych, 
a ponieważ były to tory boczne, 
pokrywała je czerwona rdza.
Tu wysoki i dumny świerk, 
tam dostojny dąb. 
Nie ma też co kryć – były to jesienne klima-
ty…
A oto i willa naszego lekarza–uzdrowiciela:
– poproszę o pański niezawodny lek, panie 
doktorze
– proszę bardzo, pięćdziesiąt złotych
– dziękuję 
– proszę 

LOS DEBIUTANTA

Rodzaj opowiadania, o którym sądzę, że jest 
doskonałe.
Zmieniać szyk wyrazów.
Historia science fiction
siedzi mi w głowie. 
Dokonywać trudnych wyborów, 
towarzyszą temu emocje. 
Iść drogą (tylko trzeba wiedzieć, dokąd),
czasem nie mieć pojęcia,
o czym się mówi. 
Fabryka snów. Duża konkurencja, wydawca–
złodziej. 
Napisz cokolwiek. 
Kierować się takim samym
podejściem do pisania jak… 
Książki, do których się dopłaca, 
autorów, których nie chce nikt inny. 
Książki, które nie są książkami
handlowymi. 
Autorski zbiorek – ładny zbiorek…
i najważniejsze: złamać czyjś światopogląd.

FILMOZNAWCZYNI
Pod „Wiszącą Skałą” mgła opadła już
i z „Fritza Langa” ręką starła kurz.
Jak cisza u Hitchcocka gra już wie
i parabole zna w „Andaluzyjskim psie”.
Ten uśmiech wzięty od Giocondy wprost
na rzece Kwai zdobyłby most. 
Te loki, co opadły na ramiona
 – toż Bergmanowska jest „Persona”.
Sylfido kolumnowych sal 
– naucz nas, jak patrzeć w dal!
W dziedzinę ułudy przenieść nas umiej
– i niech nie porwie cię George Clooney!
Jak ostatniej mody wytyczne
wprowadź nas w kino artystyczne!
I choć w ostatnim rzędzie tkwię, 
jednak usłyszę twoje „nie”…
I nie zabiorę cię do restauracji,
Gdyż romantyczne gesty nie mają dziś racji. 
Jak efekt domina 
– trudno dziś razem wybrać się do kina… 
– i ta filmowa łza już wyschła… 
– dziękuję, mydlana bańka jednak nie prysła!

CZARNY ANIOŁ
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W grę wchodzi góralska chatka
W czasie sezonu zimowego.
W tzw. stołówce spotykają się wczasowicze. 
O godzinie dziewiątej schodzi Ona.
W czarnej koronkowej sukni.
Siada przy stole, 
ujmuje w dłoń szklankę wody i pije.
P, mój Ty Czarny Aniele!
O, jakaś Ty dumna!
Nie mam szans.
Czy dróg mam poznać sto?
Czy czekać, aż błędny ognik
spotka swój ciemny parów?
O, wyfruń ponad sosny krzywe…
i niech powietrze nie kamienieje (z trwóg).
A  gdy podasz już swą dłoń…
To niech to nie będą li – tylko
koniuszki palców (w noc świętego Jana).

CABARET VOLTAIRE

Mamy bardzo ładne
tekturowe ubranka – dekoracje.
Ja udaję masło
– ty marchewkę…
Andrzej paczkę cukierków.
My wyrażamy w ten sposób
nasz BUNT, nasz SPRZECIW, 
że wszystko można kupić, a dla pieniędzy
możemy udawać nawet g…
Tymczasem Bincio i jego kompania –
– nie mogą darować długu, jaki u nich 
mamy, 
więc wdzierają się na scenę
i walą w nas kijami (szacownymi laskami),
a my nie możemy się bronić,
bo tekturowe kostiumy
krępują nam ruchy…
i walą tymi kijami, i walą,
a my nie możemy się bronić.

Lato w Spychowie (sierpień 1965 r.).
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Jacek Gierasiński
wyróżnienie w Turnieju Jednego Wiersza, 
towarzyszącego  35. Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświa-
towskiej (2012 r.)

Podwórko
już nie ma takich
gwiazd jak dawniej 
w szczenięcych latach
chcieliśmy je zliczyć
jesienne podwórko
rozbiegane
pod opieką
statecznego trzepaka
w oknach światła
zacumowały
staraliśmy się wyrwać
każdy kawałek dnia
wykruszając się 
z podwórka
a samotny trzepak
wciąż zagląda
w niebo

Wiersze
one tutaj są
zawsze tu były
w segmentach myśli
w piwnicy przetworów
na drzewach
bawiąc się liśćmi
w chmurnym niebie
gadają z wiatrem
za rękę się trzymając
prowadzą donikąd

niebezpieczne
zawsze tu były
wiersze jak serce
w zawałach czasu

Magik
nie mam kapelusza
z królikiem dla ciebie
na dzisiejszy obiad
nie wyczaruję
drobnych
w kieszeni
mam tylko bajkę
spóźnionego jutra
która uklęknie
przed tobą
przeprosi
za wczoraj
za zawsze
za obietnice
i smutek
twoich oczu

Nie moja
zacząłem cię od słowa
od twego imienia
wymyślonych chwil
bardziej lub mniej
chcianych
potrzaskanych na niebie
nocnych witraży
skaleczonych spojrzeń
obiecanych twarzy
w perfumerii
marzeń
zakłamanych
w sobie
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Dziewczyna
tam gdzie gniazda
wszystkich ptaków
na urwiskach
tuż przy morzu
niosłaś piasek
w jednej dłoni
zaplątana w wiatr
warkoczem
umyśliłaś cichy uśmiech
pochylając się
nad słońcem
zatapiając
wszystkie fale

a wieczorem
przy księżycu
popełniałaś noc
sukienki zwiewnej
ocierając się
o gwiazdy
zostawiałaś
nago wiersz
naprędce

Dwie twarze
wszystkie
kalekie myśli
zgarniasz ze stołu
upychasz po kieszeniach
udajesz spokojną
pijemy herbatę
zapoznajesz mnie
z nadzieją
każdym kolorem jutra
a ja zazdroszczę
jego barw i
olśniony wychodzę
a ty
opróżniasz kieszenie

stół ugina się
pod ciężarem
oczu

Wariatka
czasami ją widzę
w poskręcanych ulicach
dziwnie uśmiechnięta
wcielona w pospieszny tłum

mówią że wariatka
że domu swojego
nie ma
że można się pośmiać
bez obrazy
dla uspokojenia
swojej ułomności

taka mała kromka
chleba
na deszczu ulicy
kiedy jej zabraknie
miasto umrze

Empatia II
rozumiem 
twój strach
kiedy jedziesz
na ubój
mój mały
schabowy
słyszałem cię
w dużym samochodzie
modliłeś się
do człowieka

do dzisiaj trzymam
pamięć
o tobie
całując
obecność noża

*Wiersze ukazały się w tomie „Na smyczy”, 
Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-
-TWA”,  
Częstochowa 2015.
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WIERSZE O HALINIE POŚWIATOWSKIEJ

Arkadiusz Frania

halina poświatowska
oczy szesnastoletniej uczennicy liceum
nie mówią niczego

fotograf tak oświetlił twarz
by idealnie wyrażała tylko
tu i teraz

już nie jestem tym dzieckiem o
warkoczach przewiązanych
granatowymi wstążkami

już mam za sobą
tych kilka miliardów uderzeń serca

–-

jestem z dala od świateł i ulic wielkich miast
nazwy new york santiago toronto brzmią mi 
w uszach
jak imiona egzotycznych ziół

w ogródku mojej matki
mogę pooddychać zimnym powietrzem

gałęzie jabłoni wplątują się we włosy
a krzaki agrestu zaglądają pod sukienkę

adolf
umrze nagle w krakowie
za dwa lata

na razie stoi z drugiej strony aparatu i
uśmiecha się

–-

czego słucha zamyślona poetka
w styczniu 1959 roku w filadelfii

czy

szelestu skrzydeł motyla
brzęczenia pszczół

ramię gramofonu rozwarte
szpilka włóczy się po czarnych winylowych
korytarzach
jak krew w rozszerzających się żyłach

–-

z założonymi pod głowę
rękami jak gałęziami brzozy
oparta o ramię łóżka
układam w myślach wiersz
którego mogę nie zdążyć zapisać

prawda że do twarzy mi w
szpitalnej bieli

–-

na trzy dni przed
operacją
można się jeszcze
głupio uśmiechać
robić plany na
jutro
pojutrze

otwierać okno
beztrosko spoglądać na
gołębie zaloty
zachwycać się
zapachem
przyniesionych przez znajomego
róż

udawać że jest się
człowiekiem

po dwóch dniach
twoje ciało
jest już tylko
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przedmiotem
który trzeba doprowadzić
do jakotakiego stanu
i
to nieważne
że jesteś w
filadelfii
że jesteś
poetką

–-

atlantyk pozwoli
mi
zapomnieć o chorobie
uciszy serce

mogę spokojnie
nie myśleć

mogę żyć
ale
tylko spokojnie

–-

za oceanem
za wielką wodą
uczę się obcego języka

mowy sylvii plath virginii woolf

uczę się nowego świata
gdzie nawet pieniądze mają kolor nadziei

jestem jak dziecko
które zakradło się do sadu
każde słowo smakuję jak świeże jabłko

powoli odzwyczajam się od
swojego barbarzyńskiego języka

teraz kobieta znaczy woman
mężczyzna man
miłość love

i nie powiem do ciebie inaczej niż
my sweet dear

–-

jako magister filozofii
znam poglądy platona kartezjusza kanta

jako kobieta staram się
znaleźć odpowiedź na pytanie
czym jest miłość

z przegryzionego źdźbła
spijam mądrość istnienia trawy

–-

czuję pod językiem
smak
obola

–-

tyle po mnie
zostało

usta złożone do
pocałunku

dłoń wyciągnięta do
powitania

aż
tyle po mnie
zostało

odlane z gipsu
kształty
którym staram się
nadać jakieś imię

*Wiersz ukazał się w tomiku na zimnym uczynku, 
Księgarnia Akademicka, Kraków 1999.
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Małgorzata Franc

Haśce
Odeszła cicho
bez pożegnania
w szpitalnej bieli
martwego łóżka

Nie było łatwo
gdy tamten świt
zimno odsłaniał
bolesną tajemnicę jutra

Krąg życia
zamknął kleszcze
i zaklął słowa
w sen głęboki

Lecz powtarzane
trwają wciąż
na ziemi tej
i w obłokach

A serce
jak zraniony ptak
ciągle wybija
poezji takt.

*Wiersz ukazał się w zbiorze Ze strofy na strofę, 
Wiersze członków Klubu Literackiego „Fraszka”, 
Częstochowa 2011.

Wojciech Pestka

***
Halinie Poświatowskiej

utknęła rusztowanie świateł pochyliło się niebezpiecznie
odrzuciła ręce, zawadzały w tej podróży
oderwała się od nóg
jedynie włosy zawinęła w podróżny węzeł
pod językiem rosła gęstwa strachu
wszystkie ścieżki odprowadzała wszystkie ściany
na ten brzeg łopoczący na wietrze
wrośnięty zbyt mocno w skórę powietrza
rusztowanie świateł wysunęło się spod powiek tak nagle

*Wiersz ukazał się w tomiku Wojciecha Pestki Zwykła 
rozmowa, Częstochowa 1976 r.

Bożena Gorska

Helena-Halina
moja krew
płynie teraz wartko
przez cudze serce

jedno wydarte
drugie darowane
tamto spalili w piecu
to nowe nie ma nic ze mnie

to moja krew
ale czy powód
do dumy

moje życie było porą 
wirujących dziewcząt
kochali nas chłopcy
i kamera

rzucałam się w zieleń
w poezję
w miłość
głową w dół

od nadziei do rozpaczy
biegłam po chybotliwej kładce

w listopadzie
nawiedzam to miejsce
gdzie mój miły
mała siostra
ojciec

miasto
nie bardzo podłe
siedem kamienic
klasztor na górze

8.-9.11.2010



Portret Haśki wykonany przez Krystynę Orzechowską (Częstochowa, 1975 r.).
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Bon appétit!
Gdybyś wiedziała, z  czego ten hot dog, 
  pewnie byś go nie zjadła.
Gdybyś wiedziała jak umyto ten talerz,
po jedzeniu nie wylizałabyś go do czysta.
Gdybyś wiedziała, kto twoją kurteczkę szył
i  jak załatwił sobie prawo do sprzedaży, 
  pewnie byś jej nie założyła. 
Gdyby twoja matka wiedziała,
kto dziś wieczorem zdejmie twoją kurteczkę,
kto wie, czy wydałaby cię na świat.

Gdybyś wiedziała, gdzie moje wargi potrafią  
    zabłądzić,
pewnie byś ich nie całowała.
Gdybyś znała słowa wypowiedziane przez  
    moje usta,
nie chciałabyś ich słuchać.
Dlatego zjedz hot doga, zapnij kurteczkę,
zapłaćmy i ruszajmy do mnie.
Wszystko, co mogę wyznać ci szczerze,
To krótkie: bon appétit!

Wiosna nad Dźwiną
Ponad miejskim skwerem młoda dziew-

czyna rozwiesza mokrą, wonną bieliznę, 
jaśniejącą od bieli spranej we wszystkich prze-
zroczach kałuż. Bo wiosną musi przechadzać 
się świeża przez tkane mgłą, niejasne ulice. 

Wieczorem wraca do balii w  ciasnej 
kuchni o  zaparowanych szybach. Dla niej 
stary dom cuchnie zgnilizną i wilgocią, a dym 
z  ogniska już wije się wokół napęczniałego 
ogrodu, w nocy oplata i ją, szepcze: „Chciał-
bym przenikać przez ciebie, rozczesać twoje 
włosy!”.

„Nie, nie chcę twojej woni! Czysta i świe-
ża muszę wyjść na jutrzejszą ulicę” – mówi 
przez sen. Jak gdyby nie była martwa, jak gdy-

Kārlis Vērdiņš

MAŁE PROZY POETYCKIE
[przekład z języka łotewskiego Aleksandry Keller]

by jej kości nie były zmielone na proch i razem 
z żużlem wmurowane w ściany tego domu. 
Jej krzyki nocą budzą do życia tych, którzy 
mieszkają pomiędzy mgłą, parą, dymem.

Ręka
Pewnego dnia moja ręka stała się wolna. 

Przygięty ku ziemi, na kłykciach przeno-
siłem moje ciało naprzód. Lecz już od wielu 
miesięcy starałem się zachowywać wyprosto-
wany chód. Ręka przywykła do wykonywa-
nia takich operacji, których inne małpy nie 
były zdolne naśladować. I tak wspiąłem się 
w  górę, ciemności nocy rozświetlając białą 
dłonią. 

Pewnego dnia ktoś pochwycił moją wycią-
gniętą dłoń. 

Inna ręka, mnie – najbardziej uspołecz-
nione ze wszystkich stworzeń – podtrzymała 
i  nie pozwoliła upaść. Wzajemna pomoc 
i współpraca stały się częstsze. Ręka nauczyła 
się chronić i trzymać, pojmować półpieszczo-
tę, strząsać igliwie i błoto z innej ręki. Także 
nieme gardło z  wolna, lecz konsekwentnie 
przekształcało się w procesie modulacji, na-
rządy ust stopniowo nauczyły się wypowiadać 
jeden artykułowany dźwięk za drugim. 

Dzięki negocjacjom wszystko dzieje się tak 
szybko.

Przed nami nowe osiągnięcia: okiełznanie 
ognia, udomowienie zwierząt, triumf nad 
tymi przesądami, które oddzielają umysł 
i materię, naturę i człowieka, ciało i duszę.

I tylko natura bierze odwet za każde z naszych 



PRZEKŁADY

43galeria 34

zwycięstw. 

Cmentarz Centralny w Münster 
Na moim grobie stoi mały, uskrzydlony 

lew, z  przednią łapą wspartą na książce, 
w której ktoś napisał coś po łacinie. „Głupie 
dzieciaki”, mówię do Ulriki, „co oni tam mają 
wykute”? „Nie mam pojęcia, Hervig”, mówi, 
„Ty przecież wiesz – z  łaciny dostaję dobre 
stopnie tylko dlatego, że recytuję «Ojcze 
nasz», klęcząc na kolanach”. 

„Może ci tam, z  sąsiedniego grobu, 
mogą powiedzieć”, mówię. „Uspokój się”, 
odpowiada moja ukochana, „oni nie mówią 
nawet po niemiecku”. „Szkoda”, mówię, 
„może tam napisano coś pięknego”. „Czego 
chcesz, to martwa mowa”, mówi Ulrika, 
przekręcając się na drugi bok, „ty nawet 
odrobiny nie pamiętasz z  tego, co znaczy 
francuski. A  tego, jak i  przyszłego życia 
mogę potrzebować”. „Je t’aime, je t’aime” 
przypominam sobie, bezczelnie drapiąc 
kość miednicy. „Tylko to ci nie wystarczy”, 
wzdycha słodko i  zasypia. A  potem przez 
chwilę spokój.

***

Dobry wieczór, nasz mały kolego! 
To my – twoi wujkowie i twoje ciocie,
przyszliśmy do twoich rodziców,
by całą noc przepić i przeżreć, 
by przegadać o nudnych sprawach
i tańczyć do starej, głupiej muzyki. 

Wkrótce starzy zmuszą cię, byś zniknął  
   w swoim pokoju
i postarał się zasnąć do kołysanki wrzasków
i brzęku szkła, z jakim pękają kieliszki.
I przez długie lata będzie wlec się nasza noc.

Kiedy nadejdzie jutro, przebudzisz się  
    dorosły,
otoczą cię piękni, fajni kumple,
nierozłączni na życie i śmierć.
Wiosną pobiegniecie przez nagi park,

pod stopami zaszeleszczą brunatne, suche liście. 
To będziemy my. Biegnij przed siebie,  
   mały kolego!

Kārlis Vērdiņš urodził się 28 lipca 1979 
roku w  Rydze. Poeta, tłumacz, asystent 
w Instytucie Literatury, Folkloru i Sztuki na 
Uniwersytecie Łotewskim. Autor trzech ksią-
żek poetyckich: Ledlauži (Lodołamacze,2001), 
Biezpiens ar krējumu (Twarożek ze śmieta-
ną,2004) i Es (Ja,2008); opublikował także 
zbiór wierszy dla dzieci Burtiņu zupa (Zupa 
alfabetowa,2007). Laureat m.in. Nagrody 
Literackiej Łotewskiego Związku Pisarzy za 
najlepszą książkę dla dzieci (2007), Nagrody 
Festiwalu „Dni Poezji” za najlepszy tom 
wierszy (2008). Jego recenzje książek i eseje 
regularnie pojawiają się w łotewskiej prasie. 
Jest tłumaczem dzieł T.S. Eliota, Williama 
Carlosa Williamsa i  innych współczesnych 
poetów amerykańskich. Przez kilka lat pra-
cował jako redaktor Encyklopedii Łotewskiej. 
Poezja Kārlisa Vērdiņša była tłumaczona na 
16 języków i pojawiła się w kilku antologiach, 
w tym w antologii młodych poetów Europy 
Centralnej i  Wschodniej A  Fine Line (Arc 
Publications,2004). W 2009 roku nakładem 
wrocławskiego Biura Literackiego ukazał się 
tom jego próz poetyckich w przekładzie Jacka 
Dehnela – Niosłem ci kanapeczkę. Wybór próz 
poetyckich (1999 – 2008). 

fo
to

: h
ttp

://
w

w
w.

iri
r.l

v.



PROZA

44 galeria 34

Joanna Grygiel

HISTORIE ZARAZY, 
CZYLI OPOWIEŚCI 
ZWYKŁEJ MAMY

[fragment]

Wprowadzenie i opowieść o żabie

Leżałam już sobie w miarę wygodnie, mając 
w duchu nadzieję, że wreszcie jakoś uda 

mi się wygonić te Zarazy spać i jeszcze sobie 
w  spokoju poczytać, kiedy przyszła Starsza 
Zaraza i zażądała, abym napisała książkę. 
– Czy to ma być książka matematyczna? – 
spytałam dla świętego spokoju.
– Pisz o czym chcesz, byle nie o matematyce 
– powiedziała Zaraza.

 Pomyślałam: dlaczego nie? Może nieko-
niecznie książkę, ale po prostu opowiadania? 
Zatytułuję je „Historie Zarazy”. A  może 
inaczej? Zobaczymy. Może mogłabym w tym 
czasie robić coś rozsądniejszego, ale pożytek 
byłby z tego taki sam. No to do dzieła!

Wypadałoby zacząć od przedstawienia 
głównych czytelników, a  jednocześnie bo-
haterów tych opowieści. Zaraza Starsza to 
Kasia, córka czarownicy (co wcale wszakże 
nie oznacza, że jej matka jest czarownicą, 
no, może trochę). Jest bardzo nowoczesna, 
w związku z tym postanowiła na razie odłożyć 
naukę latania na odkurzaczu i zacząć edukację 
zawodową od hipnozy. Jak dotąd nie dotarły 
do mnie wieści o jej sukcesach w tej dziedzi-
nie. Wydaje się, że zamiast transu wywołuje 
u swoich ofiar jedynie trudne do opanowania 
ataki śmiechu, ale każde początki są bolesne. 

Zaraza Większa (a  zarazem młodsza), to 
Maciek, przyszły szef, dyplomata bądź paso-
żyt społeczny, ze wskazaniem na to ostatnie. 
Właściwie, wziąwszy pod uwagę ulubione 
słówko oraz płeć, niewątpliwie męską, Maciek 
powinien nazywać się Zaraz, ale jakoś się to 
nie przyjęło. Maciek jest mistrzem w unikaniu 

wszelkiej aktywności, w tym także umysłowej. 
Wyjątek stanowi obmyślanie nowych sposo-
bów dokuczenia Starszej Zarazie, od czego 
z kolei wyjątek stanowi utworzenie koalicji ze 
Starszą Zarazą w celu dokuczenia mnie. 

Zacznijmy jednak od początku, który wła-
ściwie jest już z trudem widoczny w pomroce 
dziejów, ale gdyby się tak dokładnie przyjrzeć, 
to było tak... 

Dawno, dawno temu, kiedy zarazy praw-
dziwe już się właściwie skończyły, a nikt jeszcze 
nie słyszał o Większej Zarazie, przyszedł na 
świat Pączuszek, który miał się w przyszłości 
przemienić w Zarazę Starszą. Był to Pączuszek 
prawdziwy, który jadł i  rósł, rósł i  jadł, nic 
jeszcze nie mówił, ale i tak robił dość hałasu. 
Nic nie mogło się czuć przy nim bezpieczne, 
nawet stary, posiwiały pies, któremu Pączuszek 
wyjadał z miski co smaczniejsze kąski. 

Pewnego dnia, gdy otoczenie nie mogło 
już tego dłużej znieść, postanowiono jakoś 
zająć pączuszka i  z braku lepszego pomysłu 
dano mu do zabawy książki matematyczne 
mamusi. To prawda, że część z nich została 
zjedzona, a część zamalowana, ale prawdą też 
jest, że żadna z  wyżej wymienionych części 
nie miała wielkich walorów naukowych oraz 
że wykonane rysunki ujawniły prawdziwe 
zamiłowanie Pączuszka do myślenia abstrak-
cyjnego. Od tej pory Pączuszek został nazwany 
Zarazą. Wszyscy uwierzyli także w  wielki 
talent matematyczny Zarazy, który objawia 
się w szczególności przy liczeniu pieniędzy. 

Kiedy kilka lat później rodzice oświadczyli 
Zarazie, że niedługo przestanie być już jedyną 
Zarazą w domu, ucieszyła się i powiedziała:
– No, wreszcie! Myślałam, że już nigdy się 
nie zdecydujecie. Tylko pamiętajcie, to ma 
być chłopak! Żeby nie trzeba było później 
reklamować.

I  tak oto pojawiła się na świecie Zaraza 
Młodsza. Po obejrzeniu braciszka Zaraza – 
teraz już Starsza  -stwierdziła:
– Niech będzie. Tylko dlaczego on jest taki 
fioletowy? Nie mieli w innym kolorze?

Był to pierwszy i  niestety, chyba ostatni 
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przypadek, kiedy Kasia wyraziła się pozytyw-
nie o Maćku. 

W tym czasie Zaraza Starsza chodziła już 
do przedszkola, odnosząc znaczne sukcesy 
naukowe. Pewnego dnia wróciła do domu 
z  karteczką od Pani głoszącą, co następuje 
„Kasia gryzie”. Zdumiało mnie to niepomier-
nie, zważywszy, że właśnie zmieniała garnitur 
przednich zębów i co za tym idzie, narzędzie 
zbrodni miała mocno przerzedzone. 
– Gryzłaś w przedszkolu? – zapytałam Zarazę.
– Tak, ugryzłam Martę – przyznała, wcale nie 
skruszona.
– Ale dlaczego?!
– Bo mnie przezywała.
– Jak?
– Powiedziała, że jestem szczerbacz! I wtedy 
ją ugryzłam.
– To nie rób tego więcej! – zażądałam,  w tro-
sce raczej o stan jej uzębienia, niż o szkody, 
które mogła ewentualnie poczynić. – Jeśli 
ktoś ci będzie niesprawiedliwie dokuczać, to 
powiedz mu, żeby przestał, bo inaczej twoja 
mama zamieni go w żabę.

Kilka dni później Zaraza przybiegła z po-
dwórka z błyskiem przerażenia i niedowierza-
nia w oczach.
– Co się stało? – spytałam zaniepokojona.
– Przed domem jest wielka, brązowa ropucha!
– I cóż z tego? – zdziwiłam się – Przecież nigdy 
do tej pory nie bałaś się żab?
– Ale... ale Anita kopała mnie dzisiaj i... i ja...
– Aha!  – przypomniałam sobie – Wiesz co, 
myślę, że ta ropucha już sobie poszła. Idź 
otwórz, bo ktoś dzwoni do drzwi.

Ropuchy rzeczywiście już nie było. Przed 
domem stała Anita, która przyszła pobawić 
się z Zarazą.

Po drugiej stronie lustra
Kiedy Zaraza Starsza przeczytała „Alicję 
w  krainie czarów” oraz „Alicję po drugiej 
stronie lustra”, zainteresowała się grą w szachy 
i nawet przez jakiś czas robiła pewne postępy 
w tej dziedzinie. Kiedy jednak Zaraza Więk-
sza uparła się, że króla nie wolno zabierać 

z szachownicy przed końcem gry i w związku 
z tym dała swojej starszej siostrzyczce mata, 
ta stwierdziła:
– Kasparow to ja nie jestem!.. – i zrezygnowała 
z szachów na dobre.

Od tej pory preferuje grę w karty, zresztą 
nie bez znaczących sukcesów. Doszły mnie 
słuchy, że nawet szpanuje już takimi trudnymi 
słowami, jak impas czy szlemik. Nie wspo-
minając już o tym, że wie, ile (co najmniej) 
osób jest potrzebnych do rozegrania partyjki 
w brydża. 

A pułkownik S. nie wiedział! Nie zapomnę, 
jak krzyczał na szkoleniu wojskowym:
– Ja wiem, co wy, studenci, robicie wieczo-
rami! Zbieracie się we dwóch, trzech i gracie 
w brydża!

Obecni studenci nie wiedzą, co stracili. 
Dla tych, którzy je kiedyś przeszli, studium 
wojskowe stanowi niewyczerpane źródło 
wspomnień na stare lata.

Wróćmy jednak do tematu. Tym, co na-
prawdę wywarło istotny wpływ na dalsze życie 
Zarazy Starszej po przeczytaniu „Alicji”, były 
nie szachy, ale możliwość przejścia na drugą 
stronę lustra. Pierwsze próby były niezbyt uda-
ne. Kasia ustawiła duże, zmętniałe już trochę 
ze starości lustro na taborecie i  starannie je 
obeszła. Po znalezieniu się w punkcie wyjścia, 
przejrzała się w zwierciadle i ze zdumieniem 
stwierdziła, że nic się nie zmieniło. Zdjęła lu-
stro, usadowiła się sama na taborecie i zaczęła 
myśleć. Po chwili zrozumiała:
– To nie tak! Już wiem!

I przeszła przez lustro. Nie wszystkim jest 
dane obejrzeć świat z tej drugiej strony. A i ci, 
którym się to udało, nie zawsze chętnie wracają 
do tej możliwości. Byliście kiedyś w wesołym 
miasteczku w gabinecie krzywych luster? Na 
pewno tak. Śmialiście się ze zniekształconego 
odbicia rzeczywistości. Zniekształconego? 
A  może tak wyglądacie naprawdę? Umie-
cie śmiać się z  siebie? Jeśli nie, to lepiej nie 
przechodźcie na drugą stronę lustra. Zaraza 
Starsza przeszła.  Tylko nie jestem pewna, czy 
kiedykolwiek wróciła... Ale jeśli nawet nie, to 
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myślę, że jest tam w dobrym towarzystwie. 
Tak czy inaczej, od tego dnia świat nabrał 

dla niej nowego znaczenia i przestał być po 
prostu trójwymiarowy. To trochę tak, jak 
z płaszczakami. Czytaliście? Nie? To zróbcie 
to, bo warto. Nawet zwykły płaszczak może 
pojąć, że jego świat, Flatlandia, nie wyczerpuje 
wszystkich możliwości. Zwykła mama zresztą 
też to rozumie.

Dzielenie przez zero
Zarazy są pod wieloma względami bardzo 
typowymi dziećmi. Zaraza Starsza, jak wiele 
kobiet, potrafi przewidzieć, co się zdarzy 
(niektórzy, niesłusznie, nazywają to intuicją). 
Zaraza Większa, jak wszyscy mężczyźni, nie-
zależnie od tego, co się wydarzy, WIE LEPIEJ.

Zupełnie niedawno, gdy siedziałam przy 
komputerze, przyszła do mnie Zaraza Większa 
i z powątpiewaniem zapytała:
– Czy wiesz, że nie wolno dzielić zera?
– Zaraz, zaraz... – zdziwiłam się – Co Ty 
mówisz? Chodzi Ci o to, że nie wolno dzielić 
przez zero?
– Nie. Pani powiedziała, że nie wolno dzielić 
zera.
– Chyba coś źle zrozumiałeś. Pomyśl, jeśli nic 
nie masz, to zawsze możesz się tym podzielić. 
Co prawda, wtedy i tak każdy z uczestników 
tego dzielenia dostanie po zero, ale to jest moż-
liwe  – tu wdałam się w dłuższe tłumaczenia, 
usprawiedliwiające poprawność tego działania, 
w odróżnieniu od dzielenia przez zero. 

Moje argumenty na nic się jednak nie 
zdały.
– Ale Pani powiedziała, że nie wolno dzielić 
zera. O, gdzieś mam to zapisane.

W tym momencie udało mu się  odszu-
kać zmiętoszony, sześciokartkowy zeszyt, 
w którym wielkimi literami było nabazgrane: 
„NIE WOLNO DZIELIĆ PRZEZ ZERO! 
ZABRONIONE!”.
– No widzisz – ucieszył się – Przecież mówiłem 
Ci, że nie wolno dzielić przez zero!

Nie podjęłam dalszej dyskusji.

Kłopotozaur
Już nawet nie pamiętam kiedy zalągł się u nas 
kłopotozaur. Właściwie nie wiadomo, skąd się 
wziął. Pewnie przyniósł go ktoś na butach, nie 
wytarł ich dość starannie i tak się zaczęło. Jak 
powszechnie wiadomo, kłopotozaury  żywią 
się głupotą, więc z reguły nie ma problemu 
z  ich karmieniem. Nasz jest wyjątkowo 
żarłoczny (ponieważ pod tym względem nie 
jest w domu wyjątkiem, więc podejrzewam, 
że to wpływ zdrowego klimatu), a poza tym 
różni się od innych egzemplarzy swojego 
gatunku tym, że nie jest uczulony na poczucie 
humoru. Wiadomo przecież, że normalny 
kłopotozaur na żarty reaguje kaszlem, chrzą-
kaniem i groźnymi pomrukami, a notowane 
są również przypadki ciężkiego zapalenia 
zmysłu moralności, a nawet zejść śmiertelnych 
kłopotozaurów w  atmosferze pozbawionej 
dostatecznego stężenia powagi.. Nasz jednak 
jakoś się uodpornił (może był szczepiony?). 
Co prawda jest wyjątkowo paskudny i  gdy 
niespodziewanie wyjrzy gdzieś z kąta, można 
dostać czkawki, ale to przecież domownik 
i staraliśmy się go polubić. Nawet jeśli nie do 
końca się to udało, to przynajmniej już się do 
niego przyzwyczailiśmy.

Pewnego dnia odwiedziła nas znajoma. 
Piłyśmy właśnie kawę przy kominku, gdy 
Zarazy przywlokły naszego Kłopotka.
– Brrr... Ależ on paskudny! – skrzywiła 
się znajoma – Jak wy go możecie trzymać 
w domu!
– Wiesz – zaczęłam się usprawiedliwiać – 
przyzwyczailiśmy się. Nie jest znowu taki 
kłopotliwy. Głupoty nigdy nie brakuje.
– No tak, – zgodziła się – 98 procent ludzi to 
idioci. Jak to dobrze, że należę do pozostałych 
5 procent!

Ależ nam Kłopotek urósł  od tego czasu!

Groszek, czyli fasolka
Bohaterowie tego opowiadania ciągle zagląda-
ją mi przez ramię i komentują, to co piszę. Nic 
dziwnego, każdy lubi czytać o sobie. Ostatnio 
Starsza Zaraza poprosiła:
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– Napisz o groszku! To moja ulubiona historia!
Będzie to więc: (bardzo) Krótka Historia 

o  Groszku, która z  groszkiem nie ma nic 
wspólnego. Jak  wspominałam, Zaraza Starsza 
już w przedszkolu zapowiadała się na przy-
szłego naukowca, takiego, co to rozwiązując 
Bardzo Ważny Problem, wieczorem nakręca 
kota i wyrzuca za drzwi budzik. Wstrząśnięte 
jej wiedzą Panie Wychowawczynie, chcąc się 
pozbyć kłopotu, wezwały Panią Pedagog, aby 
przeprowadziła badania, czy nie można by 
tego kukułczego jaja przepchnąć wcześniej 
do szkoły. Szczęśliwie, jak sądzę, Zaraza egza-
min oblała. Zadania teoretyczne wykonała, 
i owszem, ale gdy przyszło do pytań z życia, 
to Zaraza odpowiedziała, że cukier kupuje się 
w cukierni, statki robi w statkarni, a na doda-
tek nie wiedziała, jaki odgłos wydaje królik. 
Co do tego ostatniego pytania, to przyznam, 
że do tej pory nie znamy prawidłowej odpo-
wiedzi. A może Wy wiecie?

W każdym razie Zaraza Starsza okazała się 
niedojrzała społecznie i  pozostała w  przed-
szkolu. 

Co to ma wspólnego z groszkiem, zapyta-
cie? Nic kompletnie! Chodzi o to, że jakiś czas 
później Zaraza została wysłana do sklepu po 
fasolkę jaś. Po drodze rozmyślała nad ważnym 
problemem, co jest cięższe: kilogram żelaza, 
czy kilogram pierza? Kiedy już dotarła do 
sklepu, nie bardzo pamiętała, co właściwie ma 
kupić. Przez chwile rozglądała się bezradnie 
po półkach, gdy nagle rzuciły jej się w oczy 
ulubione napoje  i uradowana zawołała:
– Poproszę o kilogram fasolki krzyś!
– Krzyś? – zdziwił się sprzedawca. – Nie 
mamy takiej fasolki. Może chodzi ci o fasolkę 
szparagową?
– Tak... Chyba tak... – zgodziła się niepewnie 
Zaraza.

Kiedy dostarczyła do domu swój zakup, 
zdziwiłam się:
– Po co nam fasolka szparagowa? Przecież 
rośnie w naszym ogrodzie.
– Pytałam we wszystkich sklepach, ale nigdzie 
nie mają fasolki krzyś – oświadczyła Zaraza.

– Przecież miałaś kupić fasolkę jaś! Idź natych-
miast do sklepu i wymień!

Po drodze Zaraza spotkała koleżankę, 
której wyjaśniła cel swojej wyprawy.
– A masz pieniądze, żeby dopłacić? – spytała 
praktyczna Karolina.
– Nie... Po co? Powiedz, co jest cięższe, kilo-
gram pierza, czy kilogram żelaza?
– Kilogram żelaza!
– Coś Ty! Oba ważą po kilogramie!
– No tak, masz rację.
– Widzisz! To i kilogram fasolki szparagowej 
kosztuje tyle samo, co fasolki jaś.

Niestety, bardzo logiczne rozumowanie 
Zarazy okazało się jednak zawodne w życiu 
i Zaraza Starsza musiała dokonać trzeciej tego 
dnia wyprawy do sklepu, aby dopłacić braku-
jącą sumę. Ale w końcu, jak sama mówi, jest 
tylko ciemną blondynką.

I to wszystko, jeśli chodzi o groszek.

Króliczek staje się Większą Zarazą
Nie pisałam jeszcze, jak Maciek, z  powodu 
okazałych przednich ząbków nazywany  nie-
kiedy Króliczkiem, stał się Zarazą Większą. 
Tak naprawdę, to był nią od samego urodze-
nia, ale właściwości bycia Zarazą nasilały się 
u  niego stopniowo z  wiekiem (i  proces ten 
trwa nadal). Pewnego dnia, kiedy Maciek był 
jeszcze całkiem mały, jego Mama miała Bardzo 
Ważną Uroczystość. Wszyscy byli tym bardzo 
przejęci, a biedny mały Króliczek siedział po-
rzucony w kącie i nikt na niego nie zwracał 
dostatecznej uwagi. W końcu cała rodzina po-
jechała, zostawiając w domu pod opieką Babci  
Króliczka, Kłopotka i koty. Po powrocie Tata 
wyjął z aparatu fotograficznego film, na któ-
rym uwieczniona była Uroczystość i położył 
go na kuchennym stole, aby od razu na drugi 
dzień zanieść go do wywołania. Wcześnie rano 
obudził nas dobiegający z kuchni płacz Kró-
liczka. Pobiegliśmy tam i cóż zobaczyliśmy? 
Na podłodze pośrodku kuchni, owinięta zwo-
jami filmu, siedziała (teraz już niewątpliwie) 
Zaraza Większa i szlochała:
– Nie zabraliście mnie, to chciałem chociaż 
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obejrzeć zdjęcia! Ale na tym filmie nic nie 
ma...

Tym razem jeszcze udało się rodzinie 
powstrzymać Mamę przed uduszeniem Kró-
liczka. 
–  Jaka szkoda! Podobno duszone króliczki 
są bardzo smaczne!.. – skomentowała Starsza 
Zaraza.

Wycieczka do Ołomuńca
Zaraza Większa od urodzenia miała bardzo 
dobrze rozwinięty organ głosowy. Propono-
waliśmy nawet straży pożarnej, że możemy 
Maćka wypożyczyć, gdyby zepsuła im się 
syrena alarmowa, ale powiedzieli, że jest trochę 
za głośny jak na ich potrzeby. Jak na nasze, 
zdecydowanie też. 

Hałas, który Zaraza Większa potrafi wy-
twarzać, może mieć oczywiście także swoje 
dobre strony. Na przykład odstrasza niepro-
szonych gości (niestety, proszonych niekiedy 
też), a nawet komary w letnie wieczory. Jeśli 
się trochę postarać, to dzięki Zarazie można 
mieć pusty przedział w zatłoczonym pociągu, 
nie ma również mowy o  staniu w  kolejce 
w sklepie bądź u lekarza. Nie ma też żadnych 
problemów z  lokalizacją aktualnego miejsca 
przebywania Zarazy, co, jak się okazuje, może 
być niekiedy przydatne.

Pewnego razu byliśmy na wycieczce 
w  Ołomuńcu. Jeśli znacie to piękne, stare, 
czeskie miasto, to wiecie zapewne, że ma ono 
wspaniały ratusz położony pośrodku dużego 
rynku, połączonego krótką uliczką z drugim, 
mniejszym ryneczkiem. Po tym to właśnie ry-
neczku spacerowaliśmy pewnego słonecznego 
popołudnia, podziwiając stare kamieniczki 
i zatrzymując się przed wystawami sklepów. 
Zaraza Większa, marudząc i  narzekając, 
wlokła się za nami. Tak się do tego przyzwy-
czailiśmy, że chwilowe ucichnięcie narzekań 
przyjęliśmy jako błogosławioną ulgę i  nie 
zwróciliśmy uwagi, że wraz z marudzeniem 
zniknęło jego źródło.  Chwilę później zwrócił 
naszą uwagę rozlegający się po drugiej stronie 
rynku ryk, który wydał nam się znajomy. 

No tak, nie ulegało wątpliwości, nikt inny 
nie mógł wydawać takiego dźwięku. I  rze-
czywiście, po drugiej stronie placyku biegł 
z niezwykłą prędkością nasz Króliczek, wyjąc 
i kierując się w stronę uliczki łączącej rynki. 
Rzuciliśmy się za nim, krzycząc:
– Maciek! Poczekaj, Maciek!!!

Nie mieliśmy jednak żadnych szans, aby 
nas usłyszał. I w takiej oto kolejności wypa-
dliśmy biegiem na duży rynek w Ołomuńcu: 
na przedzie  Zaraza Większa nieprzerwanie 
rycząc głośniej od strażackiej syreny, w pewnej 
odległości za nim my, a za nami coraz większy 
tłum przechodniów, którzy już się zoriento-
wali lub dopiero chcieli się zorientować, o co 
chodzi. W tym właśnie porządku zaczęliśmy 
obiegać rynek i biegalibyśmy tak chyba aż do 
wyczerpania, gdyby Tata nie wpadł wreszcie 
na pomysł, żeby przeciąć Zarazie drogę i w ten 
sposób zakończyć wyścigi. 

Kiedy wreszcie udało się wszystkim odzy-
skać oddech na tyle, aby móc mówić i kiedy 
trochę się uspokoiliśmy, przykazaliśmy surowo 
Zarazie Większej:
– Na drugi raz się nie gub! A jeśli się już zgu-
bisz, to po dziesięciu sekundach wrzasku przez 
następnych dziesięć sekund bądź cicho, abyś 
mógł nas usłyszeć.

Chory Kłopotozaur
Gdy sprzedaliśmy stary samochód, Zarazy nie 
odzywały się do nas przez tydzień.
– Do niczego nie potraficie się przywiązać!-  
zarzucała nam Starsza Zaraza.

A to przecież nieprawda. Nawet do naszego 
kłopotozaura się przywiązaliśmy, chociaż, jak 
już pisałam, nie było to łatwe. Toteż, gdy pew-
nego dnia  Kłopotek zachorował, zrobiło nam 
się go żal i zadzwoniliśmy po weterynarza.

Kiedy doktor przyjechał, Kłopotek leżał 
w kącie przewracając smutnie oczami i ciężko 
dysząc. Wyglądał jeszcze bardziej paskudnie 
niż zazwyczaj.
– Uff! Ależ on jest okropny! – wykrzyknął 
weterynarz.
– No wie pan! – oburzyłam się – A pan to 
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może ma ładniejszego?
– Mój też nie jest za piękny… – posmutniał 
weterynarz i ciężko westchnął. 
– Nie zdarzyło mi się jednak dotychczas, żeby 
ktoś chciał leczyć kłopotozaura – dodał po 
chwili – Przecież jak nie ten, to będzie inny.
– Nie ma w tym nic dziwnego – zaprotesto-
wałam. – Tego już dobrze znamy, przyzwycza-
iliśmy się do siebie wzajemnie. On wcale nie 
jest taki zły, na jakiego wygląda. A kto wie, jaki 
byłby ten nowy... Niech go pan lepiej wyleczy!
– Może ma pani rację – zgodził się weterynarz 
i zabrał się za badanie Kłopotka.
– Nic mu nie będzie – oświadczył po chwili. 
– Po prostu się przeżarł.

Przypomniałam sobie, że Kłopotek rze-
czywiście wyjątkowo długo słuchał wczoraj 
dyskusji polityków, a  potem na dodatek 
oglądał transmisję obrad sejmu. Ale przecież 
robił to już wcześniej i nic mu nie było, co 
najwyżej trzeba go było trochę odchudzać. 
Może obejrzał na deser jakiś serial południo-
woamerykański? Nie, niemożliwe, tego to 
nawet on nie robił. 

Po płukaniu żołądka okazało się jednak, 
że zaszkodziło mu co innego. To była moja 
wina, bo przyniosłam z  uczelni kolokwia, 
zostawiłam je na stole w  pokoju i  zupełnie 
o nich zapomniałam. Potem dziwiłam się tyl-
ko, że są takie dobre wyniki. A to łakomczuch 
Kłopotek wyżarł całą głupotę!

Sekson, czyli jak długo żyje Mama
Pewnego dnia Większa Zaraza wróciła 
z przedszkola z pytaniem:
– Mama, czy istnieje największa liczba?
– Nie istnieje – odpowiedziałam.
– A Piotrek powiedział, że istnieje!
– Jakaż to liczba?- zainteresowałam się.
– SEKSON!
– Hm... A co będzie, gdy do seksona dodamy 
jeden? – spytałam podchwytliwie.

Maciek zastanawiał się tylko chwilę.
– Sekson to bardzo duża liczba, a jeden niedu-
ża, więc jeden nie może zaszkodzić seksonowi.
– Ach tak... No dobrze, co w takim razie bę-

dzie, gdy do seksona dodamy drugi sekson? 
– nie chciałam tak łatwo ustąpić.

Tym razem Maciek zastanawiał się znacz-
nie dłużej. W końcu oświadczył stanowczo:
– To byłyby dwa seksony, ale skoro sekson 
jest największy, więc to i tak będzie sekson.

Nie upierałam się więcej. W końcu każdy 
może sobie wyobrażać nieskończoność na 
własny sposób.

Co gorsza jednak, wkrótce okazało się, że 
według Zaraz mam  przynajmniej sekson lat 
(swoją drogą czasami tak właśnie się czuję). 
Jak inaczej można bowiem interpretować 
pytanie Większej Zarazy:
– Mama, a ile Ty miałaś lat, kiedy ten pan 
odkrył, że to Ziemia kręci się dookoła Słońca, 
a nie odwrotnie?

Nic dziwnego, że kilka dni później, kiedy 
jakieś pytanie Starszej Zarazy, dotyczące hi-
storii, próbowałam zbyć stwierdzeniem:
– Ze starożytności to jeszcze coś pamiętam, 
ale ze średniowiecza, to już kompletnie nic – 
usłyszałam:
– Nic dziwnego! Podobno czasy młodości 
pamięta się zawsze najlepiej!
– Nie zapominaj, że jestem od ciebie starsza 
tylko o 23 lata! – próbowałam się odciąć, ale, 
szczerze mówiąc, niewiele mi to poprawiło 
samopoczucie.

O Napoleonie
Z  historią Zaraza Starsza zawsze miała 
w  szkole problemy. Zresztą podobnie było 
z geografią, nie wspominając już o biologii. 
Któregoś dnia postanowiłam bliżej zain-
teresować się postępami czynionymi przez 
nią w  tych dziedzinach. W  ręce wpadł mi 
zeszyt do geografii. Tu muszę przyznać, że 
w porównaniu z zeszytami Zarazy Większej 
był to zeszyt wzorowy – miał sporo w miarę 
nie wymiętych kartek i fragmentami był dość 
czytelny. Zaraz na początku jednak rzuciło 
mi się w oczy zaskakujące zdanie: „Górnicy 
wydobywają z łoża”.
– CO wydobywają górnicy?! – zażądałam 
wyjaśnień.
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Zaraza zajrzała do zeszytu i stwierdziła obo-
jętnie:
– Nie wiem. Pani chyba nie mówiła.
– Coś podobnego! – oburzyłam się – Ty nie 
wiesz, czym zajmują się górnicy! A przecież 
Twój pradziadek był górnikiem w Bytomiu!
– Bytom leży na Tarnowskiej Górce – Zaraza 
ucieszyła się,  mogąc pochwalić się posiadaną 
wiedzą.

Załamałam  ręce i  sięgnęłam po zeszyt 
do historii. Przerabiali właśnie wojny napo-
leońskie.
– To może wiesz chociaż, kim był Napoleon? 
– spytałam bez większej nadziei.
– Pewnie, że wiem. To taki wódz francuski – 
rzekła dumnie Zaraza. – On walczył z carem 
Aleksandrem I.
– Osobiście? – zapytałam złośliwie.
– Nnno tak.  Pojedynkowali się.

Postanowiłam nie wnikać w  szczegóły 
owego niezwykłego pojedynku, choć może 
nie byłoby źle, gdyby władcy w ten właśnie 
sposób rozstrzygali spory między narodami, 
nie mieszając w to tłumów niewinnych ludzi. 
Poprzestałam na pytaniu:
– I jak to się skończyło?
– Napoleon poległ. To było chyba pod Wied-
niem? Nie, już wiem, pod Austerlitz!

Po tej rozmowie postanowiłam poświęcić 
więcej uwagi edukacji ogólnej Zarazy Starszej. 
W związku z tym najpierw pojechaliśmy do 
Tarnowskich Gór zwiedzać kopalnię srebra. 
W  planie kolejnej wyprawy, oprócz Brna 
i  jaskini Macocha, był również Sławków – 
dawniej Austerlitz. 

Jednak trafienie na dawne pole bitwy nie 
okazało się tak proste, jak sądziliśmy. Już 
słyszę te komentarze zza pleców: 
– Jakżeby inaczej? Przecież Mama była pi-
lotem! 

Jasne, najłatwiej krytykować! Sami 
spróbujcie tam trafić! W każdym razie, tak 
czy inaczej, gdy już trzeci raz znaleźliśmy 
się na tym samym skrzyżowaniu dróg 
w  okolicy Brna, postanowiłam przestać 
polegać na posiadanej mapie i  zasięgnąć 

języka. Na pobliskim parkingu zauważyliśmy 
inteligentnie wyglądającego człowieka.
– Przepraszam, nie wie pan, jak dojechać do 
Sławkowa?
–???
– Do Sławkowa! Dawniej Austerlitz!
–???

Na wszelki wypadek powtórzyłam pytanie 
po angielsku, po chwili spróbowałam też po 
niemiecku, choć wiem, że w  moim wyko-
naniu może to tylko utrudnić zrozumienie 
czegokolwiek. W  końcu zdesperowana, we 
wszystkich znanych mi językach pojedyn-
czo, a  potem już nawet łącznie, zaczęłam 
wyjaśniać:
– Sławków! Austerlitz! Napoleon! Tu była 
wielka bitwa z  wojskami napoleońskimi! 
Napoleon wygrał tutaj bitwę!

Moje wysiłki nie poszły na marne. 
W  oczach mężczyzny zapalił się wreszcie 
błysk zrozumienia:
– Napoleon! Chodzi Wam o  Waterloo? – 
ucieszył się po czesku.

Nie chodziło nam o Waterloo. Uznaliśmy, 
że na wycieczkę do Belgii nas nie stać.

Wnioski z tej przygody nasuwają się dwa:
1. Poziom nauczania historii jest niski nie 
tylko w Polsce.
2. Nie tylko kobiety są blondynkami.

Miasteczko Zaraz
Czy próbowaliście kiedykolwiek latać na mio-
tle? My tak! Dokładnie rzecz biorąc, nie była 
to miotła, tylko długa rura od odkurzacza. 
Na początku rury ulokowałam się ja, za mną 
Zaraza Starsza, a na samym końcu Większa 
Zaraza. Teraz wystarczy tylko prawą ręką trzy 
razy przekręcić rurę w lewo, powiedzieć sobie 
kolejno na ucho tajemne słowo i ... lecimy!

Wierzycie w to? Ja też nie bardzo. 
A  przecież polecieliśmy. Z  pokoju do 

przedpokoju, z  przedpokoju na korytarz, 
z korytarza na taras (dobrze, że pomyśleliśmy 
wcześniej o otwarciu drzwi), a stamtąd hop! 
i  już wznosimy się nad lasem! Wieczór jest 
piękny, późnowiosenny, bezwietrzny i ciepły. 
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Wydaje się, że lecimy prosto w rozgwieżdżone 
niebo, a może nawet na sam księżyc? Za nami 
powoli znika na horyzoncie nasz dom i cała 
ulica Zielona. A my pędzimy coraz szybciej 
i wyżej, sami już nie wiemy dokąd. Że też 
zapomnieliśmy zabrać instrukcję obsługi tej 
rury!

Szczęśliwie Zaraza Większa jak zawsze wie 
co trzeba robić.
– Ja się boję, zwolnijmy! – woła. – Przekręć 
tę rurę trochę w prawo!

I rzeczywiście, zadziałało! Teraz szybujemy 
leniwie tuż nad czubkami drzew. Nie wiem, 
gdzie jesteśmy. Nie poznaję tego lasu. Chyba 
nigdy tu nie byliśmy? Ten las jest w ogóle jakiś 
dziwny. Rzadko oglądam drzewa z góry, więc 
nie od razu wiem, co tu jest nie tak, ale coś 
na pewno jest nie tak…

Nagle zaczyna wiać wiatr. Łagodne z po-
czątku podmuchy stają się coraz silniejsze. 
Jeden z nich przechyla gwałtownie nasz po-
jazd i oto, ku naszemu przerażeniu, Większa 
Zaraza zaczyna, najpierw powoli, a  potem 
coraz szybciej, zsuwać się po rurze w  dół. 
Przez chwilę wygląda to jak scena z filmu „Na 
krawędzi” (- To o tej pani, co się puszcza – jak 
skomentowała go kiedyś Zaraza Większa), 
tyle, że to na pewno nie jest film. W końcu 
Maciek zaczyna spadać i wtedy już wiem, co 
jest nie tak. Zaraza oddala się od nas, jego 
wrzask powoli cichnie, a jednocześnie widzi-
my go ciągle tak dobrze, jak gdyby był tuż 
koło nas! Nic dziwnego, przecież w tym lesie 
widzimy tak samo wyraźnie czubki drzew, 
jak i rosnące u ich podstawy krzaczki jagód. 
Fakt ten jakoś dziwnie mnie uspokaja i już bez 
przerażenia patrzę, jak Zaraza ląduje łagodnie 
na bujnym mchu pomiędzy dwiema sosnami. 
Widzimy go jak gdyby na niemym filmie. Ma-
cha rękami i najwyraźniej coś do nas krzyczy, 
ale jest zbyt daleko, byśmy mogły go usłyszeć 
przez wzmagający się szum wiatru.
– I co teraz zrobimy?! – wrzeszczy mi do ucha 
Starsza Zaraza.
– Musimy jakoś wylądować! – staram się 
przekrzyczeć wiatr.

Tylko jak to zrobić? Nie ma czasu na eks-
perymenty. Starsza Zaraza zsuwa się odważnie 
po rurze w ślad za braciszkiem. Ja ostrożnie 
robię to samo. Nie mogę jednak puścić rury, 
bo jak wtedy wrócilibyśmy do domu? Wiszę 
na rurze dobry metr nad ziemią, wiatr znosi 
mnie coraz dalej. Rozpaczliwie próbuję cze-
piać się wolną ręką drzew i gałęzi. Zatrzymuję 
się na chwilę, ale zaraz nowy podmuch wlecze 
mnie dalej. Jestem już cała podrapana i zaczy-
nam powoli opadać z sił. Wreszcie czuję, że 
ktoś chwyta mnie za nogi i ściąga na trawę. To 
Zarazy wykazały się przytomnością umysłu 
i sprowadziły mnie na ziemię. Są do tego przy-
zwyczajone, w domu nieraz muszą to robić.

Siedzimy na małej polance w tym zdumie-
wającym lesie bez perspektywy i zastanawia-
my się, co dalej. Wokół nas wichura szaleje 
coraz bardziej. Zaczyna być niebezpiecznie. 
Drzewa prawie się kładą pod naporem wiatru, 
który, niczym wściekły olbrzym, bezlitośnie 
odłamuje im gałęzie i rzuca nimi gdzie po-
padnie. 
– Myślę, że najrozsądniej będzie zmykać stąd 
jak najszybciej. Może uda nam się uciec przed 
tym huraganem – mówię.

Wskakujemy na rurę, tym razem biorąc 
Większą Zarazę (która przecież rozmiarami 
jest najmniejsza) w środek i ruszamy, ile pary 
w rurze. Dobrze, że to rura od najnowszego 
odkurzacza! Ma naprawdę dobry ciąg!

 I znów lecimy. Pod nami nie ma już lasu, 
tylko szeroka równina. Albo lecieliśmy na 
wschód, albo podróż trwała tak długo, że 
noc zamieniła się świt, a później w słoneczny 
poranek. Za nami ciągle jednak słychać 
wichurę, gdy  na horyzoncie zauważamy 
miasteczko. Wydaje się takie spokojne i takie 
kruche w obliczu nadciągającego huraganu!..
– Wylądujmy i ostrzeżmy mieszkańców przed 
tym wiatrem! – prosi Starsza Zaraza.

Tak też robimy i nawet wspólnymi siłami 
udaje nam się bez większych problemów 
posadzić nasz pojazd na ziemi. Jakieś sto me-
trów  od nas widzimy na ławeczce starszego 
pana z gazetą w ręku. Podbiegamy do niego 
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i zaczynamy tłumaczyć nerwowo:
– Proszę pana, nadciąga straszna wichura, 
trzeba ostrzec ludzi! Niech pozamykają się 
w domach i....

Mężczyzna patrzy na nas bez zaintereso-
wania:
– Zaraz! Nie widzicie, że czytam? – mówi tyl-
ko i wraca do swojej gazety. Próbujemy jeszcze 
go przekonywać, ale nie zwraca na nas uwagi.
– Poszukajmy kogoś innego – proponuję. 

Miasteczko nie jest duże, więc szybko 
docieramy do centrum. Na rynku nie widać 
żywego ducha. W  końcu zauważamy, że 
w malutkim kiosku drzemie kioskarka. 
– Niech się pani obudzi! – woła Starsza 
Zaraza. – Zaraz będzie tu huragan! Trzeba 
wszystkich powiadomić!

Kioskarka niechętnie otwiera jedno oko.
– Zaraz! Nie widzicie, że śpię? – mruczy 
i usypia ponownie.
– Zobaczcie, tutaj jest ratusz. Może pójdziemy 
do burmistrza? – proponuje niezmordowana 
Zaraza.

Ratusz też wygląda na wymarły. Nasze 
kroki odbijają się głośnym echem w długim, 
pustym korytarzu. Widzimy, że drzwi do 
jednego z  pokojów są otwarte, więc wcho-
dzimy tam. Przy komputerze siedzi młody 
mężczyzna i gra w kulki.
– Czy wie pan, że za chwilę miasteczko może 
zostać zniszczone przez wichurę?! Trzeba coś 
zrobić...
– Zaraz! Nie widzicie, że pracuję? – tą odpo-
wiedzią nie jesteśmy już zaskoczeni. 

Nie ma sensu dalej próbować. Wsiadamy 
już na rurę gotowi do odlotu, kiedy wpada 
mi do głowy jeszcze jedno pytanie:
– Przepraszam pana, czy mógłby nam pan 
chociaż powiedzieć, jak nazywa się to mia-
steczko?
– Zaraz – odpowiada niechętnie mężczyzna.

Nie pytam już o nic więcej. 
Kiedy znów jesteśmy w powietrzu, Więk-

sza Zaraza zaczyna się zastanawiać:
– Mama, czy ten pan podał nam nazwę 
miasteczka?

– Czy to ważne? – odpowiada zamiast mnie 
Starsza Zaraza. – Ten las nie miał perspekty-
wy, ale to miasteczko też nie.

I  znów jest piękna późnowiosenna noc, 
a my z naszego tarasu na ulicy Zielonej spo-
glądamy na rozgwieżdżone niebo. Pytacie, jak 
trafiliśmy z powrotem do domu? Nie wiem. 
Może po prostu się obudziliśmy? Tak się jed-
nak jakoś złożyło, że Maciek przestał ostatnio 
używać słowa zaraz. Teraz mówi:
– Chwileczkę!

Joanna Grygiel

*Fragment niewydanego zbioru Joanny Gry-
giel „Historie Zarazy, czyli opowieści zwykłej 
mamy”.

Joanna Grygiel od wielu lat uczy studentów 
częstochowskiej AJD logiki i  matematyki 
dyskretnej. Specjalizuje się w  algebrze uni-
wersalnej. W życiu prywatnym, poza mężem 
i dziećmi, uwielbia podróże, góry i bieganie. 
Jako varia prowadzi na portalu maratonypol-
skie.pl blog „Wariacje biegowe starszej pani”. 
Nie lubi papryki i ludzi bez poczucia humoru.
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Janusz Mielczarek

DO WIDZENIA, PANIE 
FELLINI

Bawi mnie widok mężczyzn noszących 
swoje podręczne torby na brzuchu. Wy-

obrażam sobie tych panów, jak przed wyjściem 
z domu, ich kobiety nie tylko dopinały im 
guziki płaszczy i  wiązały szaliki, ale także 
zawieszały na szyi tę część wyjściowego ekwi-
punku. Robiły tak z obawy przed precyzją rąk 
kieszonkowców i – być może – podświado-
mie, by zasłonić to, co ci goście mają głębiej, 
w spodniach, o czym one nie mają najlepszego 
zdania.

Tak właśnie wyszykowany gość wszedł 
do kawiarni i  po zdjęciu z  głowy nakrycia 
wydzierganego z  brązowo-rudej włóczki, 
mocował się z pasem torby, aby zdjąć płaszcz. 
Przerywnik ten zmącił na chwilę przykurzoną 
aurę tego miejsca, które przez lata zdołało 
oprzeć się wybrykom mody. Dzisiaj rozpo-
znawałem jeszcze niektóre postarzałe twarze 
gości bywających tu od lat, jakby zamierzali 
się tutaj zabalsamować na wieczność.

Sącząc orzeźwiający napój, próbowałem 
odreagować napięcia ostatnich dni i  bez-
myślnie mazałem po kartkach notesu. Kilka 
dni temu prezentowałem publicznie kolejną 
książkę. Następną przygotowuję i wymyśliłem 
sobie, że do jej pisania powinienem przygoto-
wać odpowiedni rozbieg. Przyjście tu miało mi 
przypomnieć, jak wyglądają ludzie, którym ni-
gdzie się nie śpieszy – bo, pisząc intensywnie, 
człowiek zawsze staje się odludkiem – i dać się 
obezwładnić chwilą lenistwa.

Zauważyłem, że wspomniany na wstępie 
mężczyzna, noszący się skromnie, ale z god-
nością, po uwolnieniu się z  uprzęży torby 
i zdjęciu płaszcza, wycierał teraz serwetką blat 
stolika. „Czyścioch – pomyślałem – może 
alergik albo urodzony pod znakiem Raka”. 
Spojrzał ku mnie spod siwych brwi, ale na 
szczęście zajął się sobą. Próbowałem zgadnąć, 
czym zajmował się w życiu zawodowym, ale za 

każdym razem, gdy wydawało mi się, że bliski 
jestem odpowiedzi, stawała mi przed oczami 
postać jego zatroskanej kobiety, która sposo-
biła go na to wyjście; spoglądała z czułością, 
owijała szalikiem szyję i wybierała najlepsze 
miejsce dla torby, jakby ta była tarczą jej męż-
czyzny. Wtedy to ledwie powstrzymywałem 
się od śmiechu.

Porzuciłem niegodne zajęcie pastwienia się 
nad nic nie wadzącym mi człowiekiem i za-
cząłem zapisywać w notesie sprawy dotyczące 
przyszłej książki. Dopiero po chwili zauważy-
łem, że człowiek, z którego pokpiwałem, stoi 
obok i  przeżuwa w  ustach kluchę jakiegoś 
pytania. Spojrzeniem dodałem mu odwagi.
– Przepraszam – odezwał się, a jego głos miał 
przyjemne matowe brzmienie. – Cieszę się, że 
wreszcie pana wytropiłem.
– Zabrzmiało groźnie – zauważyłem. – Czy 
pan poluje?
– Nie, to tylko przenośnia – skorygował. – 
Kilka dni temu byłem na promocji pańskie-
go zbioru opowiadań… – stracił płynność 
wymowy – i właśnie… właśnie o tym chciał-
bym porozmawiać. Ale widzę – spojrzał na 
mój notes – że pan zajęty. Gdyby jednak był 
pan łaskaw…

 „Oczywiście, że będę łaskaw, panie czy-
telniku – pomyślałem, nadymając się. Skoro 
piszę książki, to muszę wypełnić obowiązki 
autora, nawet gdybyś pan ględził okrutnie 
i smarkał się przy tym, ale na potwierdzenie tej 
łaski będziesz pan musiał poczekać. Bo trzeba 
panu wiedzieć, że do pisarza… no, do faceta, 
co pisze książki, nie dosiada się tak sobie, jak 
na przykład do węglarza przy dworcowym 
bufecie”.
– To miło z  pańskiej strony – rozwijałem 
wstążkę ironii, bo niewiele obiecywałem sobie 
po gościu noszącym torbę na brzuchu. – Nie 
chciałbym jednak, żeby spotkał pana zawód. 
Wie pan, z autorami jest różnie, przeważnie 
lepiej czytać ich książki niż z nimi rozmawiać.

„Ty obłudny fałszywcu – gromiłem się 
w myślach. Przecież nie możesz się doczekać, 
kiedy on pochwali tę twoją pisaninę.“ 
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– Ale chętnie pana wysłucham i postaram się 
odpowiedzieć na pytania, jeśli je pan zada. 
Proszę – wskazałem miejsce. 

Podziękował, poszedł po piwo i  torbę, 
zostawione przy wcześniej zajętym stoliku. 
Wrócił i  ostrożnie zajął miejsce naprzeciw-
ko. Upił kilka łyków, zerknął w moją stronę 
i powiedział:
– Przechodził pan przez to spotkanie bez 
potknięć, z godną pozazdroszczenia energią. 
Elegancki, z fioletową muszką przy niebieskiej 
koszuli, pewny siebie w  słowach i  gestach. 
Miał pan coś z  lekkości tancerza i  odwagi 
boksera wychodzącego na ring. Jakaś kobieta, 
siedząca obok, zachwycona spojrzała ku mnie 
i powiedziała: – Ot, stary kabareciarz! – Pomy-
ślałem wtedy: tak, ten człowiek rzeczywiście 
miał ładną barwę głosu, dzięki czemu jego 
słowa wpadały do uszu zaokrąglone, jak świeże 
rogaliki. Na sali było dużo kobiet, a pan za-
chowywał się, jakby to dla nich zarezerwował 
wszystko, co najlepsze tego wieczoru – wy-
hamował potok uprzejmości. – Ale kobiety 
zostawmy na później – powiedział, tonując eg-
zaltację. – Na początku spotkania powiedział 
pan, że radość sprawia panu doskonalenie się. 
Że jest pan o tym przekonany i odczuwa to 
intensywnie.
– Tak myślę. Świadczyć o tym może porówna-
nie ostatniej książki z poprzednią – zamkną-
łem notesik i sięgnąłem po napój. – Wie pan, 
być może ja mam w  sobie wciąż naiwność 
dziecka i wydaje mi się, że doskonalenie się, 
gdy ma się trzydzieści, czterdzieści lat, jest 
sprawą oczywistą, ale w moim wieku…
– Przepraszam – przerwał – powiedzmy – 
w naszym…
– Dobrze, niech będzie. W  naszym wieku 
może trącić nawet rodzajem dewiacji.
– Właśnie – poczuł się pewniej i odpływała 
z niego powściągliwość, z którą tu przyszedł. 
– Stąd też moje wątpliwości.
– Czyżby pan cierpiał dlatego, że ja piszę 
książki? – zapytałem. – Pocieszę pana, że 
przed laty, w liceum, kiedy przeprowadzano 
testy dotyczące przydatności do zawodu, mnie 

wyszło, że powinienem zostać ogrodnikiem.
– To nieźle, miałby pan zawsze świeże warzy-
wa – uśmiechnął się chytrze, ale wrócił do 
poprzedniego wątku. – Pisząc dla niewielkiego 
grona czytelników, nie musi się pan tak 
wysilać, jakby to robił dla tysięcy – rzucił 
nonszalancko. 
– W czym widzi pan różnicę?
– Nooo… w  tych tysiącach, może nawet 
w setkach tysięcy. W odpowiedzialności wo-
bec krytyki, sprostaniu kaprysom wydawców, 
w rynku…
– Czy moich czytelników, a  więc i  siebie, 
zaliczył pan do gorszej kategorii dlatego, że się-
gnęli po książkę faceta bez znanego nazwiska?
– Przepraszam, odebrał pan to zbyt ambicjo-
nalnie.
– Pisząc, nie można sobie pozwolić na tanie 
sztuczki. Wrażliwy czytelnik wyłowi każdy 
fałsz, potknięcie, a ja nie chciałbym ześwinić 
się przy końcu życia.
– Chce pan zostawić książki dla dobrej po 
sobie pamięci? – uśmiechnął się kwaśno.
– Zbyt wielu ludzi jest przekonanych, że na 
pamięć można zasłużyć makulaturą.
– Czym mają to zrobić?
– A muszą? – zapytałem, a on przyglądał mi 
się wyczekująco. – Przecież całe cywilizacje 
legły w zapomnieniu.
– A jednak każdy pielęgnuje w sobie nadzieje 
pamięci na „po”…
– Pisanie przekonało mnie, że gdy więcej 
umiem, to muszę solidniej pracować – nie 
byłem pewien czy mnie słucha. – To umownie 
nazwane przeze mnie „doskonalenie się”, to 
sposób na cofnięcie czasu.

Poderwał się, rozłożył ręce i wyrzucił, ze 
śmiechem:
– Miał pan przodków uczestniczących w szar-
żach kawaleryjskich?
– Nie, ale wielu kochało konie – odpowie-
działem, a on spojrzał w okno i zdjął okulary. 
– Czasu nie da się cofnąć fizycznie – konty-
nuowałem – ale przez to, że w zaawansowa-
nym wieku doskonalisz swój umysł, który 
zamiast być w coraz gorszej formie, staje się 
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sprawniejszy; cofasz w ten sposób swój zegar 
intelektualny. To miałem na myśli.
– Nie sądzi pan, że wzbudzi śmiech tymi… 
no… powiedzmy… przemyśleniami?
– Wchodząc w  obieg publiczny, trzeba być 
przygotowanym na najgorsze. Żyjemy w cza-
sach, w  których najszybciej klonują loże 
szyderców.

Uznał, że jeszcze nie wywinąłem orła na 
podrzuconej mi skórce banana, bo po po-
nurym spojrzeniu, którym mnie obdarzył, 
sięgnął po piwo. Pił małymi łykami, a w mię-
dzyczasie układał usta w  zabawne grymasy. 
Znudziło go to i powiedział:
– Bałem się, że mnie pan stąd odprawi, zlek-
ceważy.
– Lubię nowe sytuacje, ciekawy jestem ludzi 
– mówiłem prawie z automatu, choć to była 
prawda. – Nie brakuje mi pomysłów, ale 
przecież…
– Zamierza pan wykorzystać również to, co 
może się zdarzyć w czasie naszego spotkania?
– Jeśli będzie interesujące – rzuciłem luźno. 
Mężczyzna żuł myśli, a ja przypomniałem mu 
sądową maksymę: „Wszystko, co powiesz od 
tej chwili, może być wykorzystane przeciwko 
tobie”.
– Czuje się pan sędzią czy oskarżycielem? – 
zapytał i jego blade oczy zza okularów wysłały 
ku mnie kilka błysków.
– Daleki jestem od ferowania wyroków, 
one przeważnie bywają niesprawiedliwe; 
najciekawsze rodzi się w zderzeniu przyczyn 
i skutków.
– Czyżbym ukręcił na siebie bat?
– Może nie aż tak, ale szczęk kajdanek dało 
się słyszeć.

Mój rozmówca sięgnął po szklankę z pi-
wem, ale był to tylko gest maskujący moment 
zastanowienia się. Gdyby nie godził się na moje 
warunki, to mógł odejść, ale on, podejrzewa-
łem, przygotował się wcześniej do tej potyczki, 
a promocja książki stała się dobrą ku temu oka-
zją. Pociągnął spory haust piwa i powiedział:
– Dobrze, zgadzam się, ale ja też stawiam wa-
runek… – zawiesił głos, rozluźnił sweter pod 

szyją. – Proszę, aby w trakcie naszej rozmowy 
nie robił pan notatek, a  jedynie korzystał 
z tego, co zapamięta – dokończył zadowolony 
z  pomysłu i ciekawy mojej reakcji.
– Uprzedzam, że wciąż mam dobrą pamięć. 
Mogę zapomnieć nazwisko jakiegoś aktora, 
muzyka, nawet sąsiada, ale nie to, co piszę. 
A są to zwykle dwa, trzy teksty jednocześnie.
– Nie wierzę – pochylił się w moją stronę.
– Żeby było precyzyjniej, wyjaśnię, że oprócz 
pisania opowiadania głównego, do innych 
szkicuję tylko partie dialogowe, opisy, punk-
tuję szczegóły akcji.
– Nie gubi się pan w tym?
– Jeszcze nie.
– A jak robią to inni?
– Proszę ich o  to pytać – odpowiedziałem, 
a  mężczyznę przestały interesować techniki 
pisarskie. Sięgnął do torby i wyciągnął z niej 
szarą kopertę, w  której była moja ostatnia 
książka. Przeczytał jakieś zdanie z  tekstu na 
ostatniej stronie okładki i  odłożył na bok. 
Byłem przekonany, że poprosi o  autograf, 
więc uprzedziłem:
– Czy mam ją panu podpisać?

Spojrzał na książkę, potem na mnie i po-
wiedział:
– Interesują mnie autografy tylko dwóch auto-
rów: Szekspira i Huxleya. Z tym jest problem. 
Cenię to, co jest w książce. Zawijasy maźnięte 
ręką autorów uważam za zbędne. One nie 
uratują złej książki i nie zaszkodzą dobrej.
– Jeśli zdobędzie pan wymarzone autografy, 
to proszę pamiętać o mnie. Bardzo chciałbym 
na nie spojrzeć. 
– Jeśli podrażniłem pańską autorską dumę, 
to przepraszam.
– Ona ucierpiała już kiedyś, dawno. Ponad 
pięćdziesiąt lat temu zadebiutowałem kilko-
ma wierszami w gazecie. Poczułem się wielki, 
wspaniały i  przekonany, że wszyscy patrzą 
na mnie z uwielbieniem. Kilka dni później, 
zmuszony do wizyty w miejskim szalecie, spo-
tkałem nadziane na gwoździu równo przycięte 
kawałki gazety, także i te z moją twórczością. 

Uśmiechnęliśmy się. 
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– Na pewno jestem nietypowy, a  nawet, 
w pewnym sensie, odludkiem, w kwestii au-
tografów w książkach, ale nie przeszkadza mi 
to u  innych – zwilżył piwem gardło, ocenił 
przycięcie paznokci u lewej dłoni. – W czasie 
tego ważnego dla pana spotkania przyglą-
dałem się osobom czekającym z  książkami 
w kolejce po pański zawijas, a może nawet po 
coś więcej, bo niektórzy czytelnicy mają takie 
życzenie. Moją uwagę zwróciła zamyślona, 
szczupła czterdziestolatka o czarnych włosach 
splecionych w  warkocz. Przyglądała się tej 
pańskiej książce, jakby nie mogła doczekać 
się chwili, gdy zacznie ją czytać. Kartkowała 
stronice, oglądała ilustracje, może nawet prze-
czytała zdanie lub dwa, a potem delikatnie 
głaskała ją po okładkach. Tak, słowo daję, ona 
ją dotykała z widoczną czułością. Więcej, ja 
dopatrywałem się w jej ruchach podtekstów 
erotycznych – mówił z  przyśpieszonym od-
dechem. – Taka sama książka leżała wówczas 
na moich kolanach; nawet jej nie dotknąłem 
– sięgnął po piwo, ale nie napił się, bo musiał 
wyrzucić z siebie: – I wtedy pozazdrościłem 
panu nie tego, że pan tę książkę napisał, ale 
czułości tej kobiety do papieru zadrukowanego 
wytworem pańskiej wyobraźni, zmyśleniami. 
Z zazdrością, a może nawet z nienawiścią wy-
obrażałem sobie, że ta kobieta będzie ją czytać 
i  być może z  podobną czułością myśleć też 
o panu, jej autorze. I, o zgrozo, wyobraziłem 
sobie, że czuli się do pana – opuścił głowę 
z rezygnacją. – Wyszedłem, nie mogłem się 
pogodzić z  tym, że książka może wywołać 
w ludziach takie zachowania.
– I odwrotnie: tak silną negację, jak u pana.
– Wszystko przez kobiety – poprosił o  ko-
lejne piwo. – Nie znaliśmy się osobiście, ale 
obserwowałem pana od lat. W takim mieście 
jak nasze to nie było trudne. Jesteśmy prawie 
rówieśnikami – zwilżył wargi i  w  zadumie 
gładził się po brodzie. – Skoro zaczęliśmy 
naszą grę słów i myśli – mówił powoli – to 
może wygodniej będzie, żeby zwracał się pan 
do mnie per ty?

Czułem podstęp w jego propozycji, ale nie 

zależało mi na tym, więc powiedziałem:
– Niech będzie, ale zrobimy tak tylko dzisiaj, 
tu i na czas tej rozmowy.
– To skróci dystans między nami.
– Da ci lepszą pozycję do ataku – patrzałem 
na jego niespokojne ręce. – Bo ty – tak mi się 
wydaje – nie możesz żyć bez walki.
– Żyję, ale z tobą mam jeszcze odległe pora-
chunki – pierwszy raz uśmiechnął się szeroko. 
– Ma się rozumieć – zaznaczył – że dodajemy 
do naszych dywagacji spory cudzysłów.

Ale ja, przyglądając mu się dość uważnie 
przez te kilkanaście minut, nie byłem pewny 
jego deklaracji.
– Kim więc zamierzasz być? – bawiłem się. 
– Jeśli swoją osobą psułem ci samopoczucie – 
choć nigdy wcześniej nie zetknąłem się z tobą 
– to dzisiaj mam okazję to przerwać, odciąć 
się od ciebie ostatecznie.
– Czyli? – wyczekiwał.
– Odejść, żebyś samotnie wychłeptał to piwko.

Ukrył twarz w dłoniach; między palcami 
przecisnęły się siwe brwi. Trwał tak, jakby 
zapomniał o mnie albo zasnął. Po minucie, 
może dwóch, teatralnym gestem rozsunął ręce 
i powiedział:
– Policzyłem do trzydziestu, a autor-łaskawca 
nie postawił na moim czole pieczęci z napisem 
– The End.
– Przyglądałem się twojej krzywo przyciętej 
bródce, która powinna wyglądać jak z foremki.
– Twoje oko zawodzi, ona jest wycyzelowana 
co do milimetra.

Zdjął okulary, wyciągnął ściereczkę z zielo-
nego etui i chuchając na soczewki, przecierał 
je cierpliwie, jakby przygotowywał się do 
oglądania nadzwyczajnych precjozów. Bez 
okularów wyglądał bezradnie i  nijako. Gdy 
wróciły na swoje miejsce i poprawił je kilka-
krotnie, położył łokcie na stoliku i patrząc na 
mnie, powiedział:
– Mieliśmy mówić o kobietach.
– To była twoja propozycja. 
– Pozwolisz więc, że zacznę od pytania: mówisz 
kobietom, że są piękne? – zapytał i odwrócił się 
ku mnie trochę bokiem, jakby na jedno ucho 
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lepiej słyszał. – Już samo to, że piszesz książki, 
stawia cię wobec nich w  uprzywilejowanej 
pozycji… Kiedyś bawiłeś się w teatr, występo-
wałeś na estradzie. To wszystko je pociąga… 
oszałamia. Ale wróćmy do pytania.
– Wydaje mi się, że one tego bardziej potrze-
bują niż my, mężczyźni.
– Robisz to z przemyślaną perfidią? – wparł 
się we mnie wzrokiem, jakby chciał zajrzeć 
w głąb mojego myślenia. – Chcesz uzależnić 
je od siebie, dlatego to robisz – mówił teraz 
głośniej. – Jako artysta masz na pewno swój 
wzorzec piękna, do którego one nie zawsze 
przecież przystają – triumfował. – Jesteś więc 
oszustem!
– Czy czujesz się szczęśliwy, patrząc na ludzi 
z  chłodem technika, może nawet z  wyra-
chowaniem, jak na konstrukcje poskładane 
z dziesiątek detali?
– Nie odpowiedziałeś mi na pytanie.
– Odpowiadam – nie kłamałem.
– I wszystkie one były tak bardzo piękne?
– Te najpiękniejsze, zachwyty na swój temat 
puszczają mimo uszu, bo pławią się w swojej 
urodzie jak Poppea w mleku oślic. Na dobre 
słowo czekają te mniej piękne, którym może 
nikt wcześniej tego nie mówił. One to zapa-
miętają.
– A ty pozostaniesz dla nich wzorcem – ma-
skował uśmiech – jak ten stalowy metr prze-
chowywany w sejfie pod Paryżem.
– Kpiąc, dowodzisz, że nigdy nie powiedziałeś 
kobiecie tych ważnych słów. Może byłeś bliski, 
ale w każdej dostrzegałeś jakieś mankamenty, 
które cię powstrzymywały. Łudziłeś się, uspra-
wiedliwiałeś, że postępujesz jak perfekcjonista. 
Nie potrafiłeś odciąć się od mentalności kon-
trolera sprawdzającego w fabryce kompletność 
butów lub maszynek do mięsa. Nie miałeś 
chwili słabości, żeby przez moment poczuć 
się poetą? Wcisnąć w zakątek kobiecego ciała 
i powiedzieć, choćby szeptem, prawie do sie-
bie: – Dobrze że cię mam, potrzebuję ciebie. 
Jesteś jedyna…
– W ten sposób byłem uczciwy.
– Bo brałeś coś, nie dając w  zamian nawet 

słów – wyżywałem się. – Nigdy nie usłyszałeś 
od kobiety, że jesteś przystojny, może dżen-
telmeński?
– Tylko od jednej.
– I co się z nią stało?

Zacisnął wargi i  zawinął je do wewnątrz 
tak mocno, że włosy brody dotknęły wąsów. 
Gdy je rozluźnił, powiedział:
– Została moją żoną.
– To przecież całkiem dobre rozwiązanie – do-
tknąłem ucha, w którym wyczułem odrosłe już 
miękkie włoski. – Miejsce na podium wymaga 
wyrzeczeń, na trybunę – wystarczy kupić bilet.
– Aluzję pojąłem – zawiesił głos – ale pisanie 
nie jest moją, ale twoją specjalnością.
– Zmagam się z nim w sporym trudzie, ale 
wciąż jeszcze z przyjemnością przygody.
– To się wyczuwa. Lektura twoich opowiadań 
nie jest smakowaniem ciastka z kremem.
– Lubisz takie, pieczone dzisiaj na podejrza-
nych tłuszczach i słodzone truciznami?
– Unikam ich – zapatrzył się w piwną pianę 
osuwającą się po szklance. – We fragmencie 
recenzji cytowanej na okładce nazwano twoje 
teksty „perełkami małej literatury”.
– Piszący przeholował, ale poczułem się sym-
patycznie.
– Swoich bohaterów nie prowadzisz przez 
płycizny, prostymi drogami, często pastwisz się 
nad nimi, prześwietlasz ich życie, charaktery, 
sny… – rzucił mi szybkie, tnące spojrzenie. – 
Czy zaglądasz również w głąb swojej duszy?
– To podstawowy warunek, abym mógł robić 
to u innych.
– Dobrze masz umeblowane w  tej twojej 
duszy?

Odkaszlnąłem, bo zaschło mi w  gardle. 
Teraz wiedziałem już, że ten gość znikąd, 
mocnym uchwytem swoich nazbyt wymytych 
dłoni, które być może nie spróbowały fizycznej 
pracy, trzyma nitkę moich sekretów i będzie 
za nią pociągał do woli. Gdybym mu teraz dał 
po łapach, poczułby się wygrany.
– Jak to jest z tą twoją duszą? – przypomniał.
– Zawsze byłem rozbiegany, bałaganiarski, po-
dzielony… – nie śpieszyłem się z odpowiedzią. 
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– Tam jest podobnie: radość tworzenia miesza 
się z cierpieniami, które zadałem innym; padół 
niedouczenia z niewykorzystanymi szansami, 
a  bojaźń egzystencjalna z  magią chwili… 
Zwyczajnie, galimatias.
– Nie zamierzasz tego uporządkować?
– Pisanie to dla mnie namiastka porządkowa-
nia przeszłości. To przecież także nieustająca 
rozmowa z tym, co zostało za mną.

Zwinął dłonie i kilkakrotnie uderzył nimi 
o  siebie, jakby lepił w nich kulkę z piasku. 
Poprawił się na krześle i założył nogę na nogę.
– Kilka lat temu czytałem rozmowę z  tobą 
– podciągnął spodnie; były starannie wypra-
sowane. – Mówiłeś w niej o  szansach, jakie 
kiedyś miałeś: propozycjach teatralnych, kaba-
retowych – byłeś w tym środowisku. Dlaczego 
zaprzepaściłeś takie okazje?
– Nie bardzo wierzyłem w siebie, a one za ła-
two przychodziły. Wymagały szybkich decyzji, 
a także porzucenia wygód domu rodziców. Nie 
warto do tego wracać.
– Miałbyś dzisiaj nazwisko i  może niezłe 
konto.

 „Ten facet uparł się – pomyślałem – żeby 
grzebać w moim życiorysie, jakby swój miał 
już idealnie poukładany”.
– Nie mam tego, o czym mówisz – wpatrywa-
łem się w jego łagodnie pomarszczone czoło 
– ale wszystkie moje kobiety… – spojrzałem 
za przechodzącą dziewczyną i  zagapiłem się 
na dłużej.

Czekał chwilę i przypomniał:
– Cóż było z tymi twoimi kobietami?
– Wszystkie moje kobiety – pochyliłem się 
nad stolikiem – miały ładne piersi.

Uśmiechnął się i podrzuciło nim.
– Hm … – zamruczał zza ściśniętych zębów. 
– Fantazjujesz, ale rozumiem, że mówisz o cza-
sach przeszłych, gdy byliście młodzi.
– Nie, przecież powiedziałem wyraźnie: 
wszystkie!

Kilkakrotnie podrzucił głowę, jakby spa-
dały mu okulary, ale nic takiego się nie dzia-
ło. Uderzył zaciśniętymi pięściami o  siebie, 

a  potem, już spokojniej, o  krawędź stolika 
i zapytał:
– Mogę mówić dalej? 
– Dowiadywanie się o sobie jest pouczające – 
plotłem obłudnie. – Choć po latach to tylko 
mazanie po ścianie.
– Będę się streszczał – obiecał i spuścił głowę. 
Trwał chwilę w  tej pozycji, potem spojrzał, 
oplótł mnie wzrokiem i powiedział poważnie: 
– Nie było w tobie pasji do pisania – trwał w  
bezruchu. – Tej energii, z jaką to robisz teraz, 
spóźniony.
– Opowiadania do debiutanckiego tomiku 
– broniłem się – pisałem po nocach. Praco-
wałem przecież.
– Wiem, był nagrodzony w konkursie duże-
go warszawskiego wydawnictwa, miał dobre 
recenzje – spojrzał na mnie, a zaraz potem na 
spodnie i zdjął nogę z nogi. – Twój literacki 
debiut był spóźniony, miałeś pięćdziesiątkę. 
Hłasko zrobił to ledwie po dwudziestce. 
Wielu pisarzy w  wieku twojego debiutu 
opuszczają już pomysły i oni ostro piją, żeby 
coś wymyślić.

Poprosił kelnerkę o tonik z rumem i czymś 
jeszcze. 
– Ale najbardziej hamowała cię… – zawahał 
się – twoja mentalność… Mentalność pro-
wincjusza.
– Sądzę, że moje książki temu przeczą.
– Zgoda, one są dobre, ale intelekt to wartość 
dodana do naszego bytu, a ty w nim się za-
plątałeś. Nie potrafiłeś się od niego uwolnić. 
Ruszyć w  świat, w  Polskę, byle gdzie, byle 
tylko stąd uciec – odpoczął chwilę. – To mia-
łem na myśli.
– Faulkner zapracował na sławę, mieszkając 
i pisząc na wsi.
– Ale nie napisał swoich najważniejszych 
książek po siedemdziesiątce.

Miałem mu powiedzieć, że Goethe skoń-
czył Fausta mając osiemdziesiąt lat, ale nie, nie 
upadłem aż tak, żeby przez błahostkę szargać 
geniusza. On miał rację. Poczułem się jak 
rozpulchniony wodą stary chleb, z  którego 
zrobiono wodziankę, zupę dla biedaków. By-
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łem bliski powiedzenia mu, że sędzia ringowy 
ogłosił już moją porażkę przez techniczny 
nokaut, ale teraz dopiero dotarło do mnie, jak 
starannie przygotowywał się ten człowiek do 
potyczki ze mną. Nie było to sprawiedliwe; on 
miał załadowany pistolet, a ja tylko ręce. Nie 
wiedziałem, czym jeszcze wystrzeli ku mnie, 
ale odkryłem przynajmniej, dlaczego nosi 
wąsy i brodę, a więc też miałem mały sukces. 
On miał wąskie i blade usta, które układały 
mu się w sposób, jaki cechuje otwory gębowe 
ryb, z kącikami ku dołowi. Ludzie z tak uło-
żonymi ustami to malkontenci, z wypisaną na 
twarzy dezaprobatą dla otoczenia i często też 
do siebie samych. Niektórzy nawet operują 
twarze, żeby to zatuszować, ale czy można 
przeistoczyć się z wrony w  skowronka? Ten 
człowiek nie chciał się z tym zdradzać, może 
nawet usiłował to zmienić i stąd u niego ten 
„wąsiasto-brodziasty” kamuflaż.
– Chciałbyś być znowu młody? – zapytał 
niespodziewanie.
– Na ile wyceniasz tę nadzwyczajność? – za-
pytałem i pomyślałem, że pewnie chce dać mi 
szansę naprawienia tego, czym mnie pokonał 
przez techniczny nokaut.
– Cena za własną duszę, jaką zapłacił Faust, to 
w naszych czasach tylko mądra przypowieść. 
Zaprzedawanie się spowszedniało – mówił 
z przekonaniem tym swoim matowym głosem. 

Popijał dziwny napój z  toniku z  rumem 
i nawet nie krzywił się przy tym. 

– Fundamentem jest zbiorowa iluzja. 
Podpierając się technikami naukowo opraco-
wanego oszustwa, wciska się ludziom rzeczy, 
które mają uchronić ich przed starością, dać 
zdrowie, a  może nawet nieśmiertelność? – 
pochylił się nad szklanką, jakby szukał w niej 
swojego odbicia. – Pomyśl, jakby to było 
świetnie: znowu cieszy cię oglądanie swojej 
twarzy w lustrze; jesteś z kobietą, trwa to już 
długie godziny, ona nie wytrzymuje i  prosi 
żebyś przestał, a tobie wciąż mało… – mówił 
z iskrzącym wzrokiem i niepokojem dłoni.

Podchwyciłem wątek:
– Na głowie masz tyle włosów, że łamią się 

w nich grzebienie. Skóra jest gładka, a zęby 
wilka. No i  ten rozpylacz, nieustannie na 
czuwaniu… – uśmiechnąłem się. – Ale po 
chwili patrzysz na leżące na biurku kartki 
zapisane zielonym atramentem i dziwisz się, 
komu chciało się tyle tego nabazgrać.

Przyjrzałem się wierzchom swoich dłoni: 
paznokcie były przycięte nierówno, a pomię-
dzy pomarszczeniami skóry jaśniały jeszcze 
niewielkie szramy sprzed lat. Na lewej: pa-
miątka po naprawianiu auta, na prawej jedna 
przypominała wypadek na rowerze, druga, 
przypalanie papierosem. Jedynie ostatniej 
można było poświecić zdanie, jako śladowi po 
dziewczynie nie wartej wspomnienia. Byłem 
z nią w klubie studenckim, nieźle tańczyła, 
nic więcej. W  przerwie ktoś z  obecnych 
wspomniał o wypadku w hucie i poparzonych 
w  nim ludziach. Potem ona zapytała, czy 
wytrzymałbym ból od ognia papierosa, który 
uchodzi za nie do zniesienia. Powiedziałem, 
że przeżyłem zmaganie się z ciężkim bólem. 
Nie wierzyła. W pewnej chwili docisnęła mi 
papierosa do skóry i przyglądała mojej reakcji. 
Minęła sekunda, dwie… osiem, dziesięć… 
Najgorszy ból jest na początku, potem zakłóca 
go szok nim spowodowany. I wtedy on zerwała 
się i krzyknęła na całą salę, że zwariowałem! 
Wkrótce, rozdrażniona, z pretensjami o po-
psutą zabawę, opuściła towarzystwo.

Patrzałem na te swoje bardzo zwyczajne 
dłonie i pomyślałem, że młodość pewnie wy-
gładziłaby na nich skórę, wyretuszowała też 
plamy wątrobowe i ślady po szramach. Może 
przy okazji wyprostowałaby palce, a nawet by 
je wydłużyła? Lepiej by wyglądały. Byłyby, jak 
dłonie artysty. 
– Dobrze byłoby być znowu młodym – po-
wiedziałem do właściciela wąsów i bródki, jak 
piętka z bochenka chleba. – Młody i  szczę-
śliwy, nie myśląc o krótkim oddechu i bólu 
w kolanach, pognałbym do dawnego domu 
na spotkanie z mamą i tatą. Do nich przede 
wszystkim.

Ucichłem, opuściłem głowę i  znowu 
miałem przed oczami te moje stare ręce. Nie 



PROZA

60 galeria 34

chciałem na nie patrzeć. 
– Ale co to? – zwróciłem się znowu do czło-
wieka po drugiej stronie czarnego stolika. 
– Tamten dom to teraz jakieś obce miejsce. 
Rozglądam się za nimi, szukam, ale ich tam 
nie ma. Zostaje mi jeszcze nadzieja, że spo-
tkam ukochaną dziewczynę. Znowu biegnę, 
ale w połowie drogi zaczepia mnie sąsiadka, 
która bierze mnie za mojego syna. Przypomi-
na, żebym koniecznie odwiedził ojca, który 
wczoraj wrócił ze szpitala. – Niech pan nie 
zapomni – mówi – bo wy, młodzi macie tyle 
ważniejszych spraw na głowie, a z ojcem jest 
niedobrze.

Łomot w skroniach co chwilę przechodzi 
w  świdrujący pisk. Zatrzymuję się, żeby go 
opanować, a wtedy podchodzi do mnie stara 
kobieta i wsuwa mi pod ramię rękę ze szpo-
niastą dłonią w  postrzępionej koronkowej 
rękawiczce. Kiedyś ceniłem sobie ten prosty 
gest, bo dawał trochę ciepła, poczucie zbliże-
nia. Gdy wracaliśmy do domu po pogrzebie 
mamy, żona wzięła mnie pod rękę.

Widzę kątem oka, że właścicielka ręki ma 
umalowane byle jak, za duże, rozciągnięte 
wargi, krzywo narysowane kreski brwi na gołej 
skórze nad oczami i tandetną opaskę z kora-
lików na rzadkich włosach. Kurczę się, bo jej 
paznokcie kaleczą moją znowu gładką skórę.
– Młody – mówi mi do ucha chrypiącym 
głosem, za którym płynie kwaśny oddech. 
– Młody, ty nie miałeś jeszcze kobiety. Ja cię 
nauczę sztuczek…

Chciałbym od niej uciec, ale boję się, że 
gdy szarpnę, chcąc uwolnić się od tej wychu-
dłej ręki, wyrwę ją, a  ona w  trismusowym 
zwarciu swoich szponów pozostanie uczepiona 
mojego ramienia. Będę uciekał, ale z przyssa-
nym do mojego ciała kikutem, z którego zwi-
sać będą sznurki żył i włókien nerwowych… 
Sięgnąłem po napój, bo zaschło mi w gardle, 
a koszula lepiła się do pleców.
– To już nie Faust, to Fellini – powiedział 
mężczyzna i przygryzł dolną wargę. 

Nawet wtedy jego twarz nie straciła har-
monii i symetrii. Zazdrościłem mu; moja, przy 

lada grymasie zamienia się w rozpacz przedziu-
rawionej futbolówki. Muszę uważać, żeby nie 
mówiła za dużo, gdy usta są przekonane, że 
powinny milczeć. 
– Tak, to już prawie Fellini – powtórzył i spoj-
rzał na mnie, jakbyśmy się dopiero poznali. 
– Jego „Osiem i pół” znam kadr po kadrze. 
Oglądałem go setki razy.
– Setki razy – powtórzyłem za nim – bo 
widziałeś tam siebie, Guido. Wcielasz się 
w  niego, żeby przywołać kobiety twojego 
życia, jak on.

Przyglądałem się jego poszarzałej twarzy. 
– Tylko że on próbował dokończyć rachunki 
z tymi kobietami, a ty ich nawet nie zacząłeś. 
Nie miałeś ich. W czasie tych seansów-rojeń 
pożyczałeś je sobie od Guido, którego w filmie 
gra Mastroianni.

Spojrzał na mnie z nienawiścią, oddychał 
ciężko.
– Okrutnik! Po stokroć, okrutnik! – wyrzucił 
ku mnie. – Te twoje wzruszające historyjki 
w  książkach, te wszystkie poetyckie frazesy, 
to bluff. W środku, we krwi, jesteś okrutny. 

Poprawiał się na krześle, rozglądał, jakby 
szukał czegoś, czym mógłby mnie łupnąć.
– Cóż takiego zrobiłem? Powiedziałem praw-
dę.
– Zdarłeś z tego filmu to, co najważniejsze dla 
mnie: zamazałeś go, zaplamiłeś, a  tam były 
moje marzenia! One, do których przytulałem 
się w tajemnicy, majacząc po nocach… – spoj-
rzał dookoła nieobecnym wzrokiem. – Zawsze 
były obok ciebie kobiety. Wszystko jedno, 
twoje czy nie. Zazdrościłem ci tego anturażu, 
ale tobie wciąż mało. Nawet teraz musisz być 
lepszy.

Jego głos poświstywał, jakby przy wyma-
wianiu spółgłosek zęby ocierały się o blachę. 
Myślałem, że odejdzie, ale on wkrótce się 
uspokoił.
– A jednak żałuję – powiedział z namysłem – 
że nie miałem okazji rozmówić się z tobą wiele 
lat wcześniej. – Kobiety są naznaczone odru-
chem stadnym i jeśli jedna podąża za jakimś 
samcem, to inne będą ją w tym naśladować.
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– Cierpisz, że niektóre wolały moje towarzy-
stwo niż twoje?
– Tak, nie ukrywam. Ale teraz jest mi już 
lżej – energicznie obciągnął szczotkę koziej 
bródki. – Miałem szczęście, bo ty, pisząc 
książki, jesteś osobą publiczną i nie wypadało 
ci spławić mnie dzisiaj.
– Jeśli odkryłeś już, co tak naprawdę jest 
ważne w relacjach z kobietami, to powinieneś 
spróbować coś zmienić.

Zaskoczyłem go, bo zaokrągliły mu się 
oczy i lekko rozwarły usta. 
– Inne panie też potrafią gotować dające się 
przełknąć obiady.

Uniósł twarz i wyprostował się jak nasłu-
chująca sowa.
– Myślisz? – wpatrywał się we mnie szarymi, 
ciekawymi oczami. – Ty jesteś… no… artysta, 
a wam się więcej wybacza.
– Nie musisz od razu przewracać swojego 
życia, ale jedno, dwa niewinne spotkania, 
kuszący głos w  telefonie, może list na dys-
kretnie pachnącym papierze pomagają znosić 
męskie klimakterium, od którego już przecież 
niedaleko na odpocznienie… 

Pogładził się po brodzie i, jakby niechcący, 
poprawił włosy. Teraz poczułem, że o moje 
krzesło oparty jest topór. Zapytałem: 
– Dostawałeś kiedyś czułe listy?
– Nie pamiętam czy one były czułe.
– Jeśli nie zachowałeś żadnego, to znaczy, że 
były takie sobie.

„Mam cię – pomyślałem. Duszę w dłoni 
rękojeść topora, którym będziesz poćwiarto-
wany i razem z tą kozią bródką zamieniony na 
kilkanaście części, które z trudem powleczesz 
na spóźniony obiad przygotowany przez tę 
opatulającą cię babulinę.”
– Chciałbyś przeczytać jakiś list od kochającej 
kobiety? – zapytałem.
– Nosisz je przy sobie? – zdziwił się.
– Oczywiście! – krzyknąłem prawie, wyrzuca-
jąc ramiona jak zapaśnik, bo w tej samej chwili 
mój topór rozpłatał mu ramię, które – chyba 
tylko siłą woli – trzymało się reszty.
– Chcesz zobaczyć niektóre?

– Wiesz – zamruczał, udając – to przecież są 
twoje osobiste… – plątał się – pisane do ciebie.
– Ja uważam, że darowane nam piękno staje się 
dobrem, a dobro powinno się rozprzestrzeniać 
– mówiłem pewny siebie – działać na innych, 
pomagać im żyć.
– Chcesz mi pokazać te listy? Naprawdę? 
– dziwił się, a  ja usłyszałem, jak mój topór 
pozbawił go drugiego ramienia.
– Powinieneś je poznać, bo one są jak ob-
razki malowane przez malarza, jak kawałki 
mojej książki: jednym dla piękna, innym do 
myślenia.

Pochylił głowę, a ja wiedziałem, że cięcia 
topora zrobiły swoje, sięgnąłem po telefon.
– Przysuń się bliżej – poprosiłem – żebyś nie 
sądził, że zmyślam.
– Gdzie masz te listy? – zdziwił się
– Tutaj – podsunąłem ku niemu telefon. – To 
SMS-y.
– One nie są na papierze?
– Forma nie ma znaczenia… – z bliska poczu-
łem od niego zapach dobrej wody kolońskiej. 
– Proszę, czytaj, to jeden z nich.
– „Uwielbiam cię…” – przeczytał i  spojrzał 
na mnie z bliska. – Tylko tyle?
– To mało? Słyszałeś kiedyś takie słowa od 
kobiety?
– Niestety, jakoś mi… – kluczył. 
– Ale chciałbyś? – zapytałem. Potwierdził 
skinieniem głowy. – Takie dwa słowa mogłyby 
nadać inny sens twojemu życiu? Uważasz, że 
to mało?
– Możesz pokazać jeszcze jakiś? – przysunął 
się bliżej, a ja wyświetliłem kolejny: 

„Mam dla ciebie tyle czułości, że wystarczy 
na niedokończoność…” Nic nie powiedział, 
więc sięgnąłem po następny: „Przytulam się 
do twoich śladów na poduszce, jak myśliwski 
pies… a deszcz tęsknot pada i pada…” Po-
derwał głowę, zacisnął dłonie krzyżując palce 
i oparł o nie czoło. Mój topór pracował.
– Więcej nie trzeba? – zapytałem, a on dalej 
siedział bez ruchu z twarzą ukrytą za gotykiem 
dłoni.

„Jeśli milczenie może kłębić się burzową 
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chmurą – pomyślałem – to takie teraz było 
między nami”.

Wreszcie odkrył twarz, która wydała mi się 
bledsza, jakby odziana w sen; zawiesił wzrok 
na jesiennych liściach za oknem i, nie patrząc 
ku mnie, powiedział:
– W tych trzech zdaniach jest wszystko, czego 
mężczyzna oczekuje od kobiety.

Odwrócił się i  nie podnosząc wzroku, 
jakby chciał podkreślić, że nie zasługuję na 
takie słowa, zapytał:
 – Dużo masz takich… no… tych SMS-ów?
– Sporo, ale, zwykle koło północy, nocny 
listonosz przynosi nowe.

Spojrzał na mnie wzrokiem drapieżcy, 
jakby chciał mi wydrzeć telefon z zapisanymi 
w  nich słowami albo go zniszczyć. Opano-
wał się i po chwili zapytał: – Odpisujesz tej 
kobiecie?
– Nie umiem wysyłać takiej korespondencji.
– Naucz się, to proste.
– Może wówczas zamieniłaby się ona w po-
spolite ple… ple… Teraz, urywając się gdzieś 
w  nieuchwytnej przestrzeni, te myśli krążą 
tam, żyją… 
– Nie obawiasz się, że któregoś wieczoru noc-
ny listonosz skręci pod inny adres?
– Podejmując wspinaczkę trzeba pamiętać 
o konsekwencjach. Jeśli to się zdarzy, wówczas 
lądujesz tylko w punkcie wyjścia.
– Im dłużej rozmawiamy – mężczyzna od-
chylił się na krześle – tym bardziej przeko-
nuję się, że mam przed sobą ofiarę własnej 
wyobraźni.
– Nie spodziewałem się od ciebie takiego ho-
noru – powiedziałem, czym go zaskoczyłem. 
– Przy tych milionach ludzi, którzy stają się 
ofiarami polityków i   szarlatanów, uważasz 
mnie za kogoś zupełnie innego, bo za ofiarę 
w ł a s n e j wyobraźni. Dziękuję ci za przy-
pomnienie o tym luksusie.

Bezwiednie sięgnął do pustej szklanki po 
toniku z czymś tam i spojrzał w stronę baru, 
ale widocznie przypomniał sobie o czekającym 
go w domu obiedzie i zrezygnował. 
– Najlepiej postąpimy, jeśli każdy z nas zosta-

nie przy swoim: moja wyobraźnia niech jeszcze 
buzuje, a twoja niech stygnie.
– Namawiasz mnie do buntu? – zapytał 
szorstko.
– Nie zrobi tego ktoś… – zagalopowałem się.
– Dokończ – poprosił, niby uśmiechnięty – ja 
też sporo ci nawrzucałem…

Żułem to niepotrzebnie zaczęte zdanie 
jak stęchłą słomę, a nie mogąc go przełknąć, 
posłałem do niego:
– Nie zrobi tego ktoś, komu żona przed 
wyjściem wiąże szalik, zapina płaszcz i  stroi 
w torbę noszoną na brzuchu.
– Skąd to wiesz?
– Wyobraźnia, ale tylko własna – dodałem 
z uśmiechem.

Przechylił kokieteryjnie głowę, też zaśmiał 
się i powiedział:
– A wiesz, że ja to lubię – zamyślił się. – Może 
to jest ta szczypta przeznaczonej mi czułości, 
skoro inne mnie ominęły?

Starał się być znowu sympatyczny. Za-
mknąłem notes i schowałem telefon. 
– Ciekawy jestem, ile zapamiętasz z  naszej 
rozmowy, co z  tego, co napiszesz, będzie 
prawdziwe, a ile zmyślisz?
 – Staram się pamiętać, że honor to nie jest 
pojęcie abstrakcyjne i wierzę, że wielu moich 
czytelników myśli podobnie.
– Nie boisz się, że zbytnio się otwarłeś i  za 
dużo powiedziałeś? – stukał palcami o pustą 
szklankę. – Czytelnicy będą snuć domysły, 
kojarzyć niektóre wątki z postaciami z twoje-
go otoczenia. To przecież normalne i bardzo 
ludzkie: wchodzisz do książki jak do czyjegoś 
domu i szukasz wieszaka, na którym mógłbyś 
zawiesić płaszcz. Niestety, gospodarz wieszaka 
nie przewidział. 
– Sądzisz, że dla kogoś ważniejsze będą domy-
sły, niż to, jak ta historia jest napisana i co ze 
sobą niesie? – zapytałem.
– Żyjąc w świecie wykreowanym przez maszy-
ny, ludzie poszukują konkretów.
– No tak – strzeliłem kilkakrotnie kartkami 
notesu – ale przecież my obaj, ta kawiarnia 
i cała reszta, to tylko f i k c j a  literacka, a więc 
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niczym nieograniczona gra wyobraźni.
– Większość chciałaby, żeby to była „prawda 
życia – prawda ekranu.” 
– Być może, ale ci najwierniejsi, najbardziej 
dojrzali literacko, potrafią to zrozumieć. 
– Nie jestem o tym przekonany – powiedział 
i zauważyłem, że maskował ziewanie. Minęła 
godzina druga po południu, pora pierwszego 
kryzysu dnia. Zdobył się jeszcze na cięte spoj-
rzenie, rzucone w moją stronę. Wahał się, ale 
załadował pocisk:
– No i jak, popłuczyno po Fellinim? – prze-
rwał milczenie. – Potrzebna mi była ta rozmo-
wa. Odkryłeś się, mogłem cię łupić. Myślałem, 
że będzie trudniej – starał się robić wrażenie 
zadowolonego.
– Wyszedłeś nawet poza rolę, piękny Guido 
– mówiłem spokojnie. – Kiedyś przeszedłem 
szkołę, w której nauczono mnie, że nie powi-
nienem się dziwić niczemu. Pobolało, ale teraz 
się przydaje. Poza tym, nie dziwić się niczemu 
to także przebaczać. Zapomniałeś… – wpatry-
wałem się w jego twarz – że w filmie, którego 
oglądanie wciąż cię nie nudzi, Guido, grany 
przez Mastroianniego, to alter ego Felliniego. 
Podobnie jest ubrany, zachowuje się… – się-
gnąłem po chusteczkę i przetarłem wysuszone 
wargi. – Obaj robią to po mistrzowsku.

Zamyśliłem się. 
– A więc ja, te popłuczyny po Fellinim, jak 
mnie nazwałeś, a do czego nie aspiruję, i ty, 
który wciąż jeszcze pragniesz być Guido, to 
jedno.

Przyglądałem się jak suwa pustą szklankę 
po stoliku. 
– Pomyślałeś o tym?

Rzucił głową, wstał, odepchnął z hałasem 
krzesło i poszedł zapłacić. Gdy wrócił, rzucił 
płaszcz i rozdygotanymi rękami wsunął książ-
kę do szarej koperty.
– Oddaję ci ją – powiedział tak głośno, że 
kilka osób spojrzało w naszą stronę – żebyś 
przestał ględzić o  jakiejś przyjaźni autora 
z  czytelnikiem! Nie ma takiej! – pchnął ku 
mnie kopertę z książką. – To tylko mrzonki 
prowincjonalnych pisarczyków.

Narastała w nim złość i oczekiwał jej ode 
mnie. Byłem spokojny i rozluźniony. „Wydaje 
mi się – pomyślałem – że dzisiejszy obiad nie 
będzie mu smakował.”
– Przyjrzyj się – warknął i rozdygotane ramio-
na wciskał w rękawy płaszcza. – Sam też potra-
fię go zapiąć, a nawet zawiązać szalik – ubierał 
się w pośpiechu. – Torbę też będę miał tutaj 
– pokazał ostentacyjnie – z przodu – zawiesił 
ją i przyklepał kilkakrotnie. – Nawet gdybyś 
w twojej skrzywionej i chorej wyobraźni doj-
rzał, że przez moje niespełnienia choruję na 
prostatę i mam do siusiaka wepchnięty cew-
nik, a w niej, w torbie, jest worek, do którego 
spływa uryna, to też tak zrobię.

Wyprostował się, przesadnie, wygiął 
do tyłu i  sięgnął po berecik wydziergany 
z brązowo-rudej włóczki, ale szybko wepchnął 
go do kieszeni. 
– Podobno starość mężczyzny zaczyna się 
wtedy – powiedziałem do siebie, bez związ-
ku – kiedy żona przypomina mu o zapięciu 
rozporka.

Ruszył do wyjścia, ale po kilku krokach 
odwrócił się i zawołał:
– I jeszcze jedno, nasze umowy wygasły, znowu 
się nie znamy! 

Odszedł podobnie, jak się pojawił. Pod-
dałem się chwili melancholii, w czasie której 
przypomniało mi się przeczytane gdzieś zda-
nie: „Pisanie jest niepoddawaniem się… jest 
dzielnością”1. Tak, znowu będę tropił słowa 
w samotności – uśmiechnąłem się do krzesła, 
na którym niedawno siedział – a może nawet 
spróbuję być dzielny?

Na ulicy usłyszałem muzykę, czyjś rozemo-
cjonowany głos nawoływał przez głośniki. Po-
szedłem tam. Rozpięty między słupami napis 
głosił: „Czytaj! Festiwal dekonstrukcji słowa”. 
Rozejrzałem się: młodzi ludzie wozili książki 
w dziecinnym wózku, chłopak w masce żon-
glował tomikami poezji oklejonymi koloro-
wym celofanem, a dziewczyna w czerwonej 
lektyce trzymała przed sobą wielką księgę.

 „Świetnie – pomyślałem – mam moją 
1  Karol Maliszewski 
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książkę, wejdę z  nią między tych młodych, 
będę czytał i wyglądał jak duchowny głoszący 
ewangelię”. Wydostałem książkę z  koperty, 
otwarłem i  teraz dopiero zobaczyłem, jaką 
mi torbiarz zrobił niespodziankę. Tak, on 
wyjątkowo starannie przygotowywał się do 
naszego spotkania. Pełne pozostały w książce 
tylko okładki oraz kilka stron z przodu i z tyłu; 
reszta miała wycięte zadrukowane miejsca 
i pozostały z nich tylko czyste obramowania. 
Musiał się sporo natrudzić; wyciął najważniej-
sze. Przez chwilę nie wiedziałem, co zrobić z tą 
książką-nie-książką. Przekręcałem ją w różne 
strony. W pewnej chwili okładki i pełne kartki 
podniosłem do góry i złożyłem razem, a z tych 
wyciętych w  środku, które opadły do dołu, 
zrobił się niewielki ekranik.

Spojrzałem przez niego na „dekonstruk-
torów”: w kadrze nie było domów, ludzi, aut; 
zostali oni, najważniejsi! Niosłem przed sobą 
to moje kino, w którym przemykał film o tym, 
co wokół. Podziękowałem za to człowiekowi 
z kozią bródką. 

Zatrzymałem się nieopodal pyzatej dziew-
czyny z pomalowaną twarzą, z kucykami wło-
sów związanych wstążkami z gazet i nogami 
pomazanymi w kolorowe pasy. Kręcił się przy 
niej chuderlawy chłopaczyna w  stożkowej 
czapie czarnoksiężnika oklejonej gwiazdkami, 
miał na nosie czarne kółka udające okulary, 
a  na sobie marynarską koszulkę w  paski 
i czerwone buty. W ręku trzymał trąbkę-sy-
gnałówkę, na której pobekiwał co jakiś czas. 
Kadr był wyborny. Wkrótce zorientowałem 
się, że dziewczyna czyta wiersz. Najpierw robi 
to normalnie, a za chwilę ten sam wers czyta 
wspak, od końca do początku. Po zaliczeniu 
kolejnej “dekonstrukcji“, różdżką trzymaną 
w ręku stukała w czapkę chłopaka, a wtedy on 
beczał na swojej trąbce i podskakiwał, jakby 
kręcił pedałami na rowerze.
– Mistrzu – odezwałem się, skłoniłem i spoj-
rzałem w  górę – tyś mi ich zesłał z  twoich 
jedynych filmowych niebios.

Obok mnie zatrzymała się dziewczyna 
w żółtym kapeluszu. Podchodziła coraz bliżej 

i próbowała zajrzeć do mojego kina. Wreszcie 
zapytała:
– Czego tak ślipisz… – spojrzała na moje si-
wizny i pewnie chciała powiedzieć – dziadku, 
ale zawahała się i skończyła – gościu.
– Spojrzyj – okienko wycięte w książce prze-
sunąłem w jej stronę – prawie jak u Felliniego.

Przez chwilę jej zielone oczy oglądały 
recytującą dziewczynę i trąbiącego chłopaka 
i, zdziwiona, odwróciła powoli twarz w moją 
stronę.
– O kurwa! To jest super, ekstra! – krzyknęła. 
– Dasz mi… daj mi… daj mi ten tablet! – pro-
siła ustami złożonymi w ryjek i przytupywała 
bosymi stopami.
– Proszę – podałem jej tę książkę-nie-książkę. 
– Ujęła ją ostrożnie w obie ręce i spojrzała na 
mnie. Zakręciła piruet, nałożyła mi na głowę 
żółty kapelusz, pocałowała w policzek i pobie-
gła do swojej paczki, wołając: 
– Popatrzcie, popatrzcie, co dostałam!..
– Do widzenia, panie Fellini – mruknąłem 
i  skłoniłem się dziewczyńskim kapeluszem. 
– Czas wracać, może zdołam coś jeszcze wy-
tropić…

Janusz Mielczarek, czerwiec 2014 r.

*Opowiadanie pochodzi z tomu Janusza Miel-
czarka „Do widzenia, panie Fellini. Zamyśle-
nia wieczorne”, Częstochowa 2014.
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Barbara Strzelbicka: Otrzymała Pani 
pierwszą nagrodę w jednym z najstarszych 
konkursów poetyckich w Polsce. Jakie zna-
czenie ma dla Pani ta nagroda? 

Małgorzata Januszewska: Bardzo duże! 
Znalezienie się w gronie laureatów, czy osób 
wyróżnionych, zawsze jest dla autora powo-
dem do radości. W  moim przypadku tych 
radości było 14 (od października 2013 r. do 
maja 2015 r.). Tegoroczny konkurs im. Haliny 
Poświatowskiej jest z  tej czternastki jednym 
z  najważniejszych. Z  kilku powodów. Po 
pierwsze: inaczej odbiera się nagrodę w mie-

W POSZUKIWANIU SENSU
Rozmowa z Małgorzatą Januszewską – zdobywczynią I miejsca  

w 36. Ogólnopolskim Konkursie im. Haliny Poświatowskiej  
w kategorii „Po debiucie” 

ście, gdzie się mieszka, i z myślą, że patronką 
konkursu była prawdziwa mistrzyni słowa. 
Po drugie: w  przypadku częstochowskiego 
turnieju ilość osób piszących przekroczyła 
400, a biorąc pod uwagę fakt, iż każdy mógł 
wysłać do pięciu wierszy, liczba utworów, 
spośród których wybrano zwycięzców, była 
ogromna. Dlatego do dziś trudno mi w  to 
pierwsze miejsce uwierzyć. Tym bardziej, że 
znam i cenię twórczość pozostałych laureatek 
w  kategorii „po debiucie” – Doroty Ryst 
i Marii Żywickiej-Luckner. Widząc je przed 
galą finałową byłam pewna, że zwycięstwo 
przypadnie właśnie którejś z nich! Powodem, 
dla którego wystawiam na próbę swoją poezję 
i prozę jest, między innymi, fakt, iż werdykt 
jest informacją zwrotną od szerokiego grona 
jurorów (w  moim przypadku to blisko 50 
osób, a w tym konkursie byli to Justyna Bar-
gielska, Grzegorz Jankowicz i Marcin Zega-
dło). Dodatkowo, w konkursie Poświatowskiej 
opinia najlepsza z możliwych dotyczyła bardzo 
ważnych, osobistych strof, stanowiących 
kulminację całego cyklu, pt.: „Slajdy z kucy-
kami”. To jest dla mnie potwierdzenie, że to, 
co robię, ma sens i warto te utwory zaprezen-
tować szerszemu gronu.  

Jakie doświadczenia zdobyła Pani dzięki 
udziałowi w Konkursie? 

Każdy konkurs niesie nowe doświadczenia. 
Nagrody czy wyróżnienia dodają skrzydeł. 
Zwyczajnie cieszą. Ale przede wszystkim kon-
frontują z  twórczością innych. Umożliwiają 
rozwój, poszukiwanie nowych dróg wyrazu. 
Finały, dodatkowo, integrują środowisko. 
Dzięki spotkaniom z jurorami, uczestnikami, 
organizatorami. Podsumowania konkursów 
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często są też połączone z arcyciekawymi wy-
darzeniami kulturalnymi, np. Ciechanowska 
Jesień Poezji, Festiwal im. Szaloma Asza, 
Wrzosowisko… W Częstochowie organizato-
rzy również o to zadbali. Od godziny 10:00 
do południa można było wziąć udział w zna-
komitych warsztatach Grzegorza Jankowicza, 
w spotkaniu autorskim z Justyną Bargielską, 
odwiedzić miejsca bliskie Haśce, przeżyć 
koncert Janusza Radka. Program „Haśka. Po-
światowska in Art.” był bogaty i emocjonujący. 
Ogromną zaletą było również zróżnicowane 
jury konkursu: krytyk literacki i dwoje bardzo 
różnie piszących poetów. Co prawda, trudno 
mi sobie wyobrazić, jak się porozumieli…

Jakoś się jednak udało ustalić szczęśliwy dla 
Pani werdykt! A  jaką twórczość poetycką 
Pani czyta? Czy ma Pani ulubionych po-
etów?

Oczywiście, choć pewnie nie będę oryginal-
na. Z poetek współczesnych to wspomniana 
laureatka, Dorota Ryst – pisze od wielu lat, 
a  jej wiersze bardzo do mnie przemawiają. 
Ostatni jej tomik „Część planu” jest wydarze-
niem o wymiarze historycznym. I Agnieszka 
Marek, autorka poetyckiego tomu „Wypuść 
mnie, wypuść”. Te wiersze wywołują dreszcz 
za każdym razem, kiedy do nich wracam. Po-
rusza temat relacji damsko-męskich, tęsknot. 
Nie zawsze czyni to w miękki sposób, a mimo 
to, a może właśnie dlatego, jestem zauroczona 
jej stylem – łatwym i celnym postrzeganiem 
trudnych spraw – genialne! Jest to dla mnie 
niedościgły wzór! Lubię poezję Jerzego Fryc-
kowskiego. I  znów zachwyt – jak jego kró-
ciutkie strofy mogą być zarazem tak pełne! 
Wcześniej, w liceum zaintrygował mnie cykl 
„Pana Cogito” Herberta, a ostatnio, po finale 
konkursu „O różę Karoliny”, „przyczepiła 
się” do mnie poezja patronki – Karoliny Tur-
kiewicz-Suchanowskiej, a  także „Przedcisze” 
Piotra Prokopiaka.

Jakie miejsce wśród nich zajmuje postać 

i  twórczość Haliny Poświatowskiej? Co 
łączy Pani twórczość z twórczością Haliny 
Poświatowskiej?

 Do Poświatowskiej mam stosunek emocjo-
nalny. Bo kiedy patrzę na jej zdjęcie, pięknej, 
młodej kobiety, pełnej życia, potem „dziew-
częcą” ławeczkę w Alejach, do tego słyszę głos 
i bicie serca (co było możliwe w dzień finału 
konkursu,21  marca), nie sposób odeprzeć 
myśl, że to niemożliwe, że taka osoba zmarła 
w  wielu zaledwie 32 lat! Myślę, że miała 
jeszcze bardzo wiele do przekazania światu. 
I że ten ogromny potencjał został jej przed-
wcześnie odebrany. Z twórczością Haśki tak 
prawdziwie – czując ją – zetknęłam się przed 
kilkoma laty. Jej styl podziwiam, aczkolwiek 
go nie dosięgam. Pisząc, możemy próbować 
kogoś naśladować, zbliżać się – chcąc jakby 
przećwiczyć swoją rękę – ale i tak, ostatecznie, 
każdy musi odnaleźć własne granice poetyki. 
Jej były utkane z  delikatności, zwiewności, 
wychwytywania z  lekkością spraw bliskich 
człowiekowi. Czytając jej wiersze czuję ciepło 
na sercu. 

Jakie wątki podejmuje Pani w  swoich 
wierszach? Czy ma Pani ulubione motywy, 
sposoby organizacji wypowiedzi poetyc-
kiej? Kto jest podmiotem lirycznym Pani 
wierszy?

Interesuje mnie wiele tematów. Pisząc nie 
sposób zupełnie oderwać się od własnych do-
świadczeń, ale nie są one jedynym punktem 
wyjścia. Jestem obserwatorką. Empatyczną. 
Widząc sytuację natychmiast stawiam się 
w  skórze uczestników. Lubię też dociekać. 
Przyczyn, skutków, sięgać dna. A  emocje 
z tym związane przelewam na papier. Czasem 
jestem w nich relacjonującą „wiejskie klimaty” 
kilkulatką (i  to ma miejsce w cyklu „Slajdy 
z kucykami”), kiedy indziej świadkiem rozstań 
i powrotów (w zbiorze „Para-dygoty”). W baj-
kach dla dzieci przemawiam głosem krasnali 
i biedronek. Doświadczenia osobiste najmoc-
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niej widoczne są w strofach dotykających wsi 
na Podlasiu, gdzie – za co jestem ogromnie 
wdzięczna rodzicom – spędzałam część 
dzieciństwa. Czuję, że ta właśnie przeszłość 
zbudowała ostoję mojego świata, wyznaczyła 
płaszczyznę wyobraźni. To taki rodzaj grawi-
tacji, dzięki której kręgosłup się nie krzywi. 
Prosty rytm natury, którego – mimo wielu 
lat spędzonych w mieście – nie chcę stracić. 
I za czym – myślę – wiele osób tak naprawdę 
tęskni, chociaż zasłania się woalką przeszklo-
nych loftów, wsłuchuje w  wystukujące rap 
szpilki… O tego rodzaju tęsknocie jest cykl 
„Slajdy z  kucykami”. Niemal połowa tego 
zbioru została nagrodzona lub wyróżniona na 
kilku konkursach literackich.

Proszę nam opowiedzieć o początkach swo-
jego pisania oraz o osobach i  sytuacjach, 
które sprzyjały bądź przeszkadzały w Pani 
literackim rozwoju.

Z pewnością ogromny wpływ mieli rodzice. 
Moje pierwsze literackie wspomnienie? Mam 
2 latka i siedzę w łóżeczku otoczona książecz-
kami. Byłam na tyle spokojnym dzieckiem, 
że rodzice mogli mnie zostawić nawet na 
kilka godzin z, na przykład, „Panem Maluś-
kiewiczem”, bez obaw, że zainteresują mnie 
kontakty elektryczne. Kolejne wspomnienie: 
kiedy rodzice czytają, a ja dopowiadam wier-
sze Brzechwy – co jest utrwalone na taśmie 
magnetofonowej. Wspominając te czasy za-
śmiewamy się do łez. Następne: babcia uczy 
mnie składać w wyrazy pierwsze sylaby. A jak 
tylko nauczyłam się „pisać”, to zaczęłam two-
rzyć własne książeczki przygodowe. W szkole 
podstawowej pisałam wiersze na zamówienie 
dla koleżanek i, oczywiście, dotyczyły one po-
rywów serca. Typowe wierszoklectwo. Którego 
się jednak nie wstydzę. Byłby wstyd, gdybym 
na tym etapie pozostała. A tak, w naturalny 
sposób styl dojrzewał i ewoluował. Do pisania 
zachęcały mnie najpierw świetne, choć wy-
magające, polonistki: Barbara Bujalska, Ewa 
Anuszewska-Kołakowska; później czytelnicy 

(pisałam reportaże), ostatnio jurorzy. Ale pro-
szę nie myśleć, że pióro było zawsze w centrum 
mojego zainteresowania. Kiedy się pracuje 
w korporacji czy prowadzi szkolenia nie ma 
czasu na „niepoważne” zajęcia. O piórze nie 
zapomniałam, ale wtedy mogło się ujawniać 
jedynie od czasu do czasu, częściej siedziało 
pod skórą, zbierało doświadczenia (również 
traumatyczne), spotykało ciekawych ludzi. 
Teraz jest moment kiedy – dzięki temu baga-
żowi – bardzo intensywnie dochodzi do głosu.

Co jest celem Pani twórczości? Po co Pani 
pisze?

Od zawsze czułam potrzebę dawania innym 
czegoś z  siebie. W  dzisiejszych czasach, 
opartych na dominacji pieniądza i rankingu 
najlepiej zarabiających (czytaj: najlepiej radzą-
cych sobie!), to taka naiwna i niepopularna 
potrzeba… Ale nie chcę jej zmieniać. Cieszy 
mnie jeśli ktoś przeczytawszy moje strofy czy 
opowiadanie czuje się przez nie „dotknięty”. 
Chociaż nie mają one na celu jedynie spra-
wienie czytającemu przyjemności. Mają – i, 
jeśli tak się dzieje, to świetnie! – zaczepić, 
zatrzymać na moment w pędzie, pokazać coś 
znanego z drugiej strony. Szczególnie, że za-
zwyczaj piszę o faktach. Przeżytych na własnej 
skórze, bądź opartych na relacjach innych 
osób. O  efektach i  sposobach manipulacji, 
stosowanej w niejednym miejscu pracy, kom-
puteryzacji umysłów, interesownym zaanga-
żowaniu, rywalizacji eliminującej współpracę 
i szczery uśmiech… Problematyka społeczna 
jest jednym z moich priorytetów. O tym są 
reportaże i opowiadania.

Czyli nie tylko z własnych doświadczeń – 
łatwych i trudnych – czerpie Pani inspirację 
do pisania?..

Doświadczeniem jest zarówno wydarzenie, 
które jest osobistym przeżyciem, jak i spotka-
nie na naszej drodze osób, które nam o swojej 
historii opowiadają. Jednym z najsilniejszych 
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doświadczeń zasłyszanych są dla mnie ostatnie, 
łemkowskie, losy wysiedleńców. Nie sposób 
przejść nad nimi do porządku dziennego. I – 
choćby się wcześniej nie planowało – trzeba 
o nich pisać. Tak się dzieje bardzo często. Czy-
jeś słowo, gest, obraz, zwykłe spotkanie, które 
potem okazuje się być drgającym pod skórą 
głosem; niemy już, bo wpuszczony w kanał, 
strumyk; zielonkawe miętusy, przypominające 
te, które uwielbiał dziadek; pęknięte gogle… 
Poruszyć, i zarazem skłonić do pochylenia się 
nad tematem, może absolutnie wszystko.

Jakie ma Pani plany na przyszłość, dotyczą-
ce pisania? Pozostanie Pani przy poezji, czy 
też zajmie się innymi rodzajami literackimi?

Nie zamykam się w jednej formie. Dobrze się 
czuję zarówno w reportażu, felietonie, opo-
wiadaniach, nowelach, jak i poezji. Utwory 
poetyckie są jednymi z. Każdy, pisząc, ma 
do dyspozycji własny warsztat, ale przede 
wszystkim własną konstrukcję psychiczną 
i  bagaż wspomnianych doświadczeń. To te 
elementy decydują o tym co i kiedy domaga 
się wyjścia spod pióra. Jeśli chodzi o  plany 
wydawnicze, to dotyczą one tomików poetyc-
kich: najbliższy, mam nadzieję jeszcze w tym 
roku, jest cykl „Slajdy z kucykami”, kolejny 

„Para-dygoty”. Gotowy jest również bajko-
wy zestaw dla dzieci. W prozie – projektów 
mnóstwo w głowie, część w zaawansowanym 
stadium, jak choćby opowiadania o proble-
matyce społecznej, oparte na faktach, bądź 
nimi inspirowane. O innych, będących w fazie 
przygotowania, za wcześnie, aby mówić.

Co na zakończenie chciałaby Pani powie-
dzieć Czytelnikom „Galerii”? 

Kiedy to, o czym piszemy, nie wynika z zakre-
su obowiązków narzuconych przez pracodaw-
cę, możemy mówić o niebywałym szczęściu, 
jeśli nasi najbliżsi akceptują lub zachęcają do 
stawiania dalszych kroków w tym kierunku. 
I pakowania się w przyszłość. Niepewną, usia-
ną potknięciami, a nawet porażkami. Myślę, że 
taka jest cena rozwoju. Właśnie zasiane przez 
bliskich wątpliwości, konfrontacja z  nową, 
powstającą i zmieniającą oblicza twórczością 
innych, czy ze skrupulatnym okiem krytyka. 
Laury „spadające z  nieba” tylko dopina się 
do kolekcji. To, co przychodzi z  większym 
trudem, cenimy najbardziej. W moim przy-
padku – trudem był czas blokujący chęć 
pisania. Dlatego Czytelnikom, jak również 
wszystkim osobom chwytającym za pióro, 
życzę, aby blokad było jak najmniej. Ażeby 
mogli bez przeszkód tworzyć, malować, 
konstruować… A  jeżeli tylko wyrażą taką 
chęć, zapraszam do wspólnego odkrywania 
zaczepnej poezji, prozy, jak również własnego 
potencjału twórczego. 

W imieniu Redakcji i Czytelników naszego 
pisma gratuluję Pani nagrody, dziękuję 
za rozmowę i życzę spełnienia wszystkich 
planów! 

Dziękuję!
Rozmowę przeprowadziła: Barbara Strzelbic-
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Jak czytać Halinę Poświatowską (1935-1967)? 
Czy iść tropem dotychczasowych badaczy jej 

dzieła, powtarzać wiernie za nimi ukute dawno 
sądy, niczym ślusarz dorabiać, tj. kopiować już 
funkcjonujący klucz? Albo podłożywszy ładun-
ki sfingowanych sądów, rozsadzać tę lirykę od 
wewnątrz, nie bacząc na koszty detonacji: ka-
wałki przęseł pasują wtedy do każdego innego 
tylko nie do zniszczonego mostu. Ja natomiast 
proponuję mały eksperyment krytycznolite-
racki: zamierzam przeprowadzić test na obec-
ność w  poezji Haliny Poświatowskiej melan-
cholii. Taka hipoteza powstała na marginesie 
lektury książki Marka Bieńczyka Melancholia. 
O  tych, co nigdy nie odnajdą straty (Warszawa 
1998, wyd. II: Warszawa 2000). Jednocześnie 
chciałem rozwikłać pewien dylemat: czy moż-
na (więcej: czy wolno) z pełną premedytacjąw 
(a więc narażając się na uleganie autosugestii, 
co nie wyklucza i uczciwości) szperać w okre-
ślonej twórczości, by poprzeć wnioski eseistycz-
nej gawędy, słowem: czy to dobrze oglądać Ha-
linę Poświatowską przez szkło powiększające 
Marka Bieńczyka? Nie wiem, ale mam ochotę 
podzielić się efektami mojej prywatnej kompa-
ratystyki. Zresztą to chyba lepsze, niż pisanie 
kolejnej rozprawki o wpływie Tanatosa na ero-
tyczne wyznania autorki Hymnu bałwochwal-
czego. Nie znaczy to również, bym motywy 
„love and death” miał zamiar wyrugować z pola 
uwagi, niemniej muszą te dwie wartości służyć 
nadrzędnemu celowi, którym jest pokazanie, 
w jakim stopniu Halina Poświatowska to poet-
ka melancholiczna.

Zacznę od definicji zawartej w  tomie 10. 
Popularnej Encyklopedii Powszechnej: „melan-
cholia” – „smutek, przygnębienie, posępny na-
strój; głęboka depresja psychiczna objawiająca 
się apatią, niechęcią do życia, a  nawet manią 
samobójczą (termin obecnie mało używany)” 
(Popularna Encyklopedia Powszechna, tom 10.: 
m, Kraków 1995, s. 168). Czyli ogólnie szare 
klimaty. Marek Bieńczyk rozpisuje swoje tytu-
łowe zagadnienie na wiele cech, w  miarę po-
trzeb zacytuję odpowiednie miejsca.

Halina Poświatowska bodaj tylko raz 
mówi explicite o „melancholijnej codzienno-
ści”, gdy komentuje pierwsze dni spędzone 
w  Smith College w  Northampton w  stanie 
Massachusetts (Halina Poświatowska, Opo-
wieść dla przyjaciela, Toruń 1993, s. 104).

Marek Bieńczyk wśród stanów melancho-
lijnych wymienia: „wyobcowanie, różnicę, 
tęsknotę” (Marek Bieńczyk, Melancholia. 
O  tych, co nigdy nie odnajdą straty, wyd. II, 
Warszawa 2000, s. 9), a głównym ich wyróż-
nikiem jest owa strata nigdy niezaspokojona, 
podchwytliwe, perfidne „nic, które boli”. 
Poetka deklaruje wręcz organiczne i  ma-
sochistyczne zainteresowanie niedosytem: 
„segreguję/ jak rzeźnik w  jatce/ pragnienie/ 
tęsknotę/ ból” (s. 509)1.

Dziennik okrętowy w Opowieści dla przy-
jaciela zawiera symptomatyczną wzmiankę: 
„Znowu nie widać lądu, słońca także nie ma. 
Podłużne sinofioletowe fale uderzają o  boki 
statku. Płyniemy... Dokąd? – zapytałam. Do 
Montrealu – wyjaśnił stojący obok mnie chło-
piec. [....] Nie umiem się bronić przed smut-
kiem, wszystko jest tak odległe i  nieważne 
na tym ogromnym oceanie” (Halina Poświa-
towska, Opowieść dla przyjaciela, s.  76,78). 
W  tym tekście stykają się: świat bohaterki 
zalany „ogromnym oceanem” spleenu i naiw-
ność dziecka. „Płyniemy... Dokąd?” to prze-
cież pytanie w kwestionariuszu duszy.

Wkraczanie, zapadanie w  dziwny obłęd, 
przechodzenie z „jeszcze żyję i czegoś pragnę” 
w  „jeszcze żyję i  niczego nie pragnę” może 
zostać wysupłany z  fragmentu: „jeszcze ciągle 
uśmiecham się do siebie w lustrze/ jakoś to bę-
dzie – mówię – trzeba/ trzeba napalić ogień ku-
pić chleb/ przeczytać Platona/ trzeba pomyśleć 
o jutrze// jeszcze ciągle kiedy oddycham/ sre-

1 Wiersze Haliny Poświatowskiej cytuję za edycją: 
Poezje zebrane, opracował Aleksander Madyda, 
wstępem opatrzyła Grażyna Halkiewicz-Sojak, 
Toruń 1994.

Arkadiusz Frania

HALINA POŚWIATOWSKA.  
EKSPERYMENT MELANCHOLICZNY*
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brzy się powietrze/ drobny obłok przez chwi-
lę drży potem się rozpływa/ i nie ma nic/ ani 
uśmiechu ani myśli o jutrze/ ani ciepłego doty-
ku dłoni – żywej” (s. 247). Lustro wprowadza 
areał schizofreniczny, kontekst podwojenia, 
zdublowania „ja” przez „ja”. W drugiej zwrotce 
mamy aurę depresyjnego wyciszenia („srebrzy 
się powietrze/ drobny obłok przez chwilę drży 
potem się rozpływa”, s.  247), mały atak me-
lancholii, właściwie od-krwienie umysłu, gdy 
oznaki istnienia ulegają zmrożeniu, obojętnie-
je kalendarz, lista z zakupami i plan lektur. Po 
drugiej stronie zwierciadła podmiot liryczny 
staje się przedmiotem delirycznym o stłumio-
nych reakcjach: „nie mówię nic/ nie myślę// 
w skupieniu głębokim/ trwam” (s. 319). Sku-
pienie potrafi zmylić, zwieść, ale na pewno jest 
nie-wolą, czyli bez-wolą. Bohaterka, ukrywa-
jąca się za postacią kota, incydentalnie wyko-
nuje niby-ruch paranoiczny, dowodzący tylko 
dyspozycji autodestrukcyjnych: „wbija okrągłe 
oczy/ w  pustą ścianę/ nie wierzy/ przeciąga 
się/ prostuje palce// nie wierzy w nic/ i nagle/ 
wszystkie zgięte paznokcie/ wbija we mnie/ 
głuchy ślepy kot” (s. 353).

Dużo tu wspólnego ze znanymi w neuro-
logii klinicznej małymi napadami padaczko-
wymi (padaczki skroniowej), występującymi 
przeważnie u dzieci, szczególnie z tzw. czystym 
napadem nieświadomości: „Czysty napad nie-
świadomości [absence] polega na krótkotrwa-
łej utracie przytomności. Dziecko przerywa 
czynność, którą aktualnie wykonuje, nieru-
chomieje, patrzy przed siebie lub zwraca gałki 
oczne ku górze i  nie odpowiada na pytanie, 
aby po chwili odzyskać świadomość, nie zdając 
sobie sprawy z tego, co zaszło” (Antoni Prusiń-
ski, Podstawy neurologii klinicznej, wydanie IV 
poprawione i  uzupełnione, Warszawa 1983, 
s. 237-238).

Marek Bieńczyk mówi o  mechanizmie, 
który „stratę obiektu zamienia w stratę zacho-
dzącą wewnątrz «ja»” (Marek Bieńczyk, Me-
lancholia, s.  23). Proces formowania autode-
strukcyjnych skłonności podmiotu lirycznego 
ujawnia swoje masochistyczne oblicze zerowa-
nia, resetowania „ego”, choć nie bezwarunko-
wego, bo z tzw. klauzulą przeszłości. Uzyskanie 
wyróżnika „nikt” poprzedza hormonalna eks-

plozja potencjału bioelektrycznego, napięcia 
witalnego o  wielkościach antynomicznie jed-
norodnych miłość/nienawiść: „ziemi/ oddać 
siebie/ tak bardzo/ że już niczym nie zostać/ 
i  nigdzie” (s.  154), „dawno temu/ przeżyłam 
to wszystko/ w krótkim okamgnieniu/ a teraz 
jestem niczym” (s. 192-193), „a najpierw nie-
nawidzę/ bo kocham/ [...]// nie potrafię o ni-
czym nic/ bo czekam” (s. 378).

Poetka lansuje figurę zastygania w ontolo-
gicznym bezruchu, w rozkroku gdzieś „pomię-
dzy”, w punkcie, z którego trudno wyprowa-
dzić najcieńszą nawet linię (nawet przerywaną) 
w  jakimkolwiek ludzkim kierunku. Rezonują 
asocjacje ze śmiercią bądź jej nadejściem: „tu-
taj czas zakrzepł/ jak krew w żyłach umarłego/ 
bandaże z uschłych liści/ owijają stężałe ciało// 
doskonałego snu/ nie przerywa/ szum gołębich 
skrzydeł/ ani szelest fontanny” (s. 251), „nie-
ruchome drzewa/ oczekujące głucho/ najlżej-
szego z pocałunków/ śmierci” (s. 592); a także 
z kamieniem: „w nachyleniu posłusznej głowy/ 
trwaj/ jakbyś był kamieniem” (s.  381); beto-
nowym miastem wysadzanym „kamiennymi 
pomnikami”: „z góry której grzbiet ugłaska-
ny betonem/ patrzę na profil dalekiego mia-
sta/ jest dla mnie cmentarzyskiem przyszłości/ 
z gęstwą kamiennych pomników” (s. 171); czy 
paradoksalnie z  samym istnieniem, np. żmi-
ja „odwraca się ruchem powolnym/ na drugi 
bok/ i w trwaniu które jest wieczne – zastyga” 
(s. 324). Zresztą światło znakomicie absorbuje 
zwierzęta, bo to chyba nie bezwiedna mimikra 
pantery, która: „zdziwiona/ zbladła tak moc-
no/ że świt/ wchłonął jej nieruchome ciało” 
(s. 603).

Bohaterka wypowiada się jako więzień 
własnego wyobrażenia, myśli o  sobie i  swo-
jej lokacji w życiu, jej głos jest przytłumiony, 
ledwo słyszalny („jestem schrypłym głosem/ 
milczącym głucho/ nade mną dni/ o wielkich 
pustych skrzydłach/ mijają...”, s. 60), ale przez 
to odnosimy wrażenie, że mówi zza lustra: „Je-
stem sama w  tym ogromnym białym pokoju 
o dwóch wysokich łóżkach, z lustrem naprze-
ciw, w którym, jeśli chcę, mogę zobaczyć moją 
bladą twarz” (Halina Poświatowska, Opowieść 
dla przyjaciela, s.  7); zza okien: „– świat jest 
taki ładny –/ po drugiej stronie/ zamkniętych 
okien” (s. 407); zza szklanej ściany: „I wresz-
cie jest serce prawdziwe jak słowo, w którym 
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je zamknięto – więzień dożywotni na samot-
ność skazany i na nieważną śmierć” (s. 408). 
Na chorobę alienacji cierpi psychika i – co bar-
dziej frapuje – cały organizm: „[usta, włosy] 
bardzo samotne w swej nieustannej obecności” 
(s.  619), „moje ciało jest jak bezpański pies/ 
[...]/ włókna czerwone samotności” (s.  485), 
„sobie sobą/ wykluczająca świat/ który pod 
deszczem/ zmierzcha” (s.  105). Mikroklimat 
przygnębienia zagęszcza się, obręcz powłoki 
izolacyjnej już nie przylega, ale wnika w skó-
rę, gdy bohaterka odczuwa i  analizuje stratę 
„jego”: „w ten dzień/ w samotnym kącie/ po-
między nocą – a  przebudzeniem/ pomiędzy 
czymś – a nic[zym]/ pomiędzy nim – a mną/ 
rozegrał się akt 5 –/ bez pożegnania – nisko” 
(s. 518).

Halina Poświatowska stworzyła też kapi-
talny konterfekt duszy jawnie depresyjnej: 
„czasem/ stęskniona okrutnie/ pojawiam się 
ludziom/ w mojej dawnej twarzy/ idę na mo-
ich dawnych stopach/ i  dotykam ich uśmie-
chem/ dawnymi rękoma// ale zdradza mnie/ 
przejrzystość skóry/ przypominającej strukturę 
papieru/ i nieruchomość cienia/ i po przejściu 
moim/ brak najlżejszego śladu na śniegu// 
i nagle porażeni wiedzą/ rozsuwają się wylęk-
nieni/ ofiarując mi wielką białą przestrzeń/ bez 
horyzontu” (s.  468). Rzecz jasna, trudno ten 
tekst pozostawić bez komentarza, skoro ilumi-
nuje składnikami melancholicznymi: jest tu 
geneza cichego ataku chwilowej utraty świa-
domości („stęskniona okrutnie”) oraz wynika-
jące stąd miraże: sugestia – wielu „ja” (skoro 
przyznaje się do: „dawnej twarzy”,  „dawnych 
stóp”, „dawnych rąk”, mamy nieprzymuszone 
prawo wierzyć w istnienie też „innych twarzy”, 
„innych stóp”, „innych rąk”), eteryczności 
„ja” („przejrzystość skóry”), bycia i  nie-bycia 
jednocześnie („nieruchomość cienia”), aż po 
definitywne wyzbycie się „ja” fizycznego (brak 
śladu na śniegu). Końcowy dar ludzi „wielka 
biała przestrzeń/ bez horyzontu” to uśmiech 
ironiczny: ofiarowany prezent jest już przecież 
w mentalnym posiadaniu bohaterki.

Halina Poświatowska dobrnęła do wyeli-
minowania „ja” osobowego i osobnego: „klep-
sydry oceanów toczą ziarna piasku/ księżyc 
nieustannie odmienia złotą twarz/ pociemnia-
łym światem ciągnie ogromny wiatr// Nie ma 
zmiłowania/ nie ma odkupienia/ nie ma nas/ 

nie ma/ nie ma” (s. 435). Co ciekawe, odsepa-
rowanie staje się źródłem euforii, bowiem jest 
ucieczką w nicość o  imieniu wolność: „ocean 
jest niezmierzony/ bez żadnego brzegu/ za-
mknięta w  łupinie drewna/ jestem cudownie 
wolna/ nie kocham nikogo/ i niczego” (s. 202).

Słynna koniugacja (s. 461), znana z m.in. 
przejmującego wykonania Magdy Umer, to 
przecież nie tylko piękna manifestacja samot-
ności, ale przede wszystkim hymn na cześć nie-
-bytu, który w innym wierszu wypełnia marze-
nia senne kota: „śni mu się wielki czarny nie-
byt/ bo pomrukuje/ i porusza końcami wąsów” 
(s.  318); ruch czasu będzie złudzeniem, gdy 
„wieczność” zrównamy z „nicością” (wieczność 
i nicość jako rewers i awers życia, tj. śmierci); 
antynomie się znoszą, więc pozostaje próżnia, 
wydmuszka, pustota, pustynia: „to wiatr/ on 
tak będzie jeszcze wieczność wiał// nad nami/ 
nad wodą/ nad ziemią” (s. 461). Ta pustka do-
tyka głównie podmiotu lirycznego na ziemi: 
„światłem/ eklektycznie/ napełnię/ moje pu-
ste wnętrze” (s. 463), „przeklęcie pusty dom” 
(s. 53), ale i „świat umarłych rozleglejszy/ od 
naszego świata/ straszy pustką” (s. 462).

Jeżeli prześledzimy całą twórczość poetyc-
ką Haliny Poświatowskiej, niewykluczone, że 
w  naszych myślach pozostawi ślad drapieżne 
zespolenie tęsknoty z „nic”, przecież w liryku 
dziewczynka na obrazku tęskni (s. 297) czytamy 
wyraźnie, bez żenady i skrupułów zanotowane, 
wróżby: „nie uciekniesz w snów miękką rzekę/ 
w ciemne nic” (s. 297). Powyższy cytat objawia 
oksymoroniczną wyobraźnię autorki: zasada 
zestawiająca „snów miękką rzekę” z „ciemnym 
nic” realizuje się w nieco łagodniejszej formie 
w  jednym z  późniejszych liryków o  zagubie-
niu „ja”: „kiedy trwam/ we wnętrzu miękkich 
kokonów dni/ kiedy przeciągam się we wnę-
trzu miękkich kokonów/ nie wiem/ (czas jest 
względny)/ czy dni mijają/ czy ja mijam/ szyb-
kość ma własności odurzające/ coraz szybciej 
mijają dni” (s. 404).

Rzucone gdzieś, zasmucone, zamyślone 
spojrzenie osoby, siedzącej w nie-bycie chwili 
to kolejne elementy grozy depresyjnej. „Twarz 
melancholijna jest [...] nieprzeniknioną, niezi-
dentyfikowaną maską, gipsem, bryłą” (Marek 
Bieńczyk, Melancholia, s. 24).
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Manekin jako inny, gdyż totalny, komplet-
ny model zasłony jest w poezji Haliny Poświa-
towskiej najwierniejszym symbolem, raczej 
alegorią – jak chce Marek Bieńczyk – melan-
cholii: „manekiny mają ślepe piersi/ kształt ły-
dek jak napięta struna/ dźwięcząca wiecznie/ 
chłodnym tym samym tonem/ manekiny mają 
włosy skończone/ a twarze szczupłe/ zapatrzo-
ne w siebie/ spod przymkniętych powiek/ ma-
nekiny/ pogardzają tłumem/ nie drżą/ w  ist-
nieniu doskonałe/ nieruchome/ rozpościerają 
palce chwil/ nad mijającą barwą jedwabiu/ 
z  twarzą przyklejoną do szyby/ pod suknią/ 
pod szeleszczącą suknią/ jestem wspaniałym 
elastycznym manekinem” (s. 43). Odurza nas 
niby-życie, niby-śmierć, zawieszenie w  chwili 
i wieczności („mucha w  sieci pajęczej –/ cze-
kam...”, s.  59), we wszechświecie, hipnotycz-
ne zapatrzenie we własną wewnętrzną pustkę. 
Ale ontologiczne kukły są także wystawione na 
ogląd publiczny; bo, choć pozornie nieczułe, 
gardzące otoczeniem, ludźmi, uwydatniają 
swój nieruchomy sens dopiero dzięki spojrze-
niu przechodnia na wystawę.

Liczę, że Halina Poświatowska w  tekście 
Niech żyją zmysły (s. 54) podjęła trud wykre-
owania melancholii antyfeministycznej: „za-
rżnięta/ zastygnę w  kształt niepowtarzalny/ 
tym kształtem będę wabić/ bezwładnymi ra-
mionami/ obiecywać rozkosz aż do dna nicze-
go/ dawać – oddawać/ i będę tym doskonałym 
pustym ciałem// kobietą” (s.  54). Czy to nie 
feromony kobiecego pożądania emitowane 
z lateksowej skóry?

Poetka przenosi los człowieczy w ludyczne 
współrzędne maskarady, korowodu obłąkań-
ców, gdzie wszyscy są obcy, ukrywają się za 
sztucznymi twarzami z  gumy i  papieru, tak 
jak w  liryku Szwajcarski karnawał (s.  158): 
„poprzez okrągłą/ z maską na twarzy/ idziemy 
– pochód/ bosą stopą dotykając tłuczonego 
szkła” (s. 158).

W  Metropolitan Museum of Art w  No-
wym Jorku znajduje się eksponat, odłamany 
kawałek egipskiej rzeźby, przedstawiającej 
same jędrne usta; do tego symbolu metafi-
zycznego powracała poetka wielokrotnie: 
pierwszy utwór z  tomu jeszcze jedno wspo-
mnienie zamyka zwrotka-zapowiedź: „w Me-
tropolitan Museum/ w dziale egipskiej rzeź-

by/ kamień uśmiecha się kobiecymi ustami” 
(s. 271), która poczęła, rozrosła się do rozmia-
rów samodzielnego wiersza, gdzie czytamy 
m.in.: „w Metropolitan Museum/ w  dziale 
egipskiej rzeźby/ widziałam odłamek posągu/ 
nozdrza i wydatnie zarysowane wargi/ posąg 
był wykuty w kamieniu twardym/ jak czas” 
(s. 401). Znajomo brzmi początek innego tek-
stu: „w kamieniu były usta/ mówiły” (s. 441). 
Podobną rolę spełnia grecka waza, wprost jed-
nak wyrażająca pękającą, łamliwą fizjonomię 
psychiczną bohaterki: „moja twarz jest coraz 
bardziej/ księżycem który zachodzi// pokryta 
siatką wyżłobień/ jak grecka waza/ wydobyta 
z ziemi// [...]// w tej chwili/ nadaje się tylko na 
muzealną półkę// zbyt krucha/ i zbyt cenna/ 
aby używać jej na co dzień” (s. 245).

Podmiot liryczny rzadko więc zjawia się do-
słownie, w swojej własnej osobie; by zagłuszyć 
rozlegający się syndrom zasmucenia, mnoży 
byty, maski, alter ego, przebrania i kostiumy. 
Wymieńmy przykłady: 1. tożsamości kobiecej: 
Heloiza (trzy warianty wiersza Nad Heloizą, 
s. 29,30,31), Nina (Tańcząca Nina, s. 32-34), 
Scheila (***(Scheila – masz brunatne ramiona), 
s. 38), Nefretete (Pytanie w pustkę, s. 41), Be-
renika (Z tytułem i dedykacją na końcu, s. 46), 
Julia (***(Jestem Julią), s.  57), Fryne (Fryne, 
s. 93), Rosemarie (Zamiast trenu, s. 156), Tais, 
Fryne, Judyta (***(zbawienie jest w ciepłym fu-
trze), s. 211), Hypacja (***(Hypacja malowała 
rzęsy lekko), s.  227), Joanna d’Arc (***(Joan-
no – ty mi oświetlasz drogę), s.  240), Izolda 
(***(tutaj leży Izold jasnowłosa), s. 248), Saskia 
(***(Saskia), s. 338); 2. tożsamości zwierzęcej: 
kotka, wilczyca, kura (Niech żyją zmysły, s. 54), 
kot (Kot, s.  75), łasica (Łasica, s.  92), ptak 
(***(na okruch twojej ciepłej dłoni), s. 165); 3. 
tożsamości florystycznej: dziewanna (W słońcu 
południa, s. 39), wiśnia (Wiśnia i świerk, s. 44), 
czeremcha (***(w kwiatkach czeremchy), s. 51); 
4. tożsamości mieszanej – florystyczno-kobie-
cej: „drzewo Sybilli/ drzewo Judyty/ drzewo 
Salome” (s. 376) i 5. hydry (pazerność wielo-
-bycia jednoczesnego) z  miniatury prozator-
skiej: „hydra, której w miejsce jednej odciętej 
głowy odrasta dziesięć żywych” (s. 408).

Aby móc wcielić się w postaci tych wszyst-
kich „innych”, „obcych-moich” w  trakcie 
jednego życia, konieczna jest zdolność prze-
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istoczenia, umierania i  rodzenia się na nowo, 
talent reinkarnacji; chyba że córka to kopia 
matki, a  wtedy obie żyją w  teraźniejszości, 
przeglądając się w  sobie: „Podziwiasz w  niej 
[matce] moje odbicie, a  tymczasem to ja je-
stem jej niedoskonałą kopią, a  ona jest pier-
wowzorem” (Halina Poświatowska, Opowieść 
dla przyjaciela, s.  25). Dwie z  definicji-pery-
fraz (druga i trzecia) śmierci pasują do naszych 
rozważań: „jesteś/ jesteś/ bo jakżeby inaczej/ 
można było nie żyć/ dla przyrodnika/ jesteś 
zagadką jak życie/ dla fizyka/ przeistoczeniem 
materii/ dla wierzącego/ przejściem do inne-
go bytu/ dla nas cierpiących/ wyzwoleniem” 
(s. 334). Z pozostałych wierszy zacytujmy pra-
gnienie: „chciałabym przeżyć jeszcze jedno/ 
lub nawet dwa życia/ żeby móc cię zobaczyć” 
(s. 558), pytanie: „ile razy można umrzeć z mi-
łości” (s. 362), „doba jest taka długa/ jeśli nie 
będę umierać kilka razy/ na dobę/ czym wy-
pełnię czas” (s.  459), próbę realizacji ambit-
nego planu totalnej metempsychozy „gdybym 
miała tyle istnień/ ile kolorowych baloników/ 
trzyma na uwięzi ten pan/ byłabym rozrzutna” 
(s. 393).

Zwierciadło ofiarowuje odbicie i  zarazem 
deformację przedmiotu. Przed „nieruchomą 
taflą lustra” (s. 121) bohaterka staje naga, roz-
mawia z refleksem swojej kobiecości („stałam 
naga naprzeciw wielkiego lustra. a potem za-
słoniłam oczy twoje żeby nie widzieć i nie czuć 
samotności mojego rozkwitłego tobą ciała”, 
s. 100), którą ocenia jak ktoś spoza własnego 
ciała: „lustro z odbiciem nie mojej białej twa-
rzy/ (moja twarz świeci kolorami w radosnym 
zwierciadle pamięci)” (s.  518), „Krzywy cień 
w lustrze. [...] Nie było nic” (s. 87).

Wystawowe szyby „najrozrzutniej powta-
rzają” (s.  379) mknący strumień miejski, po-
chód cywilizacji, sylwetki  nieświadome chwy-
tania ich rozmazującego się zarysu; kobieta 
Haliny Poświatowskiej skanduje euforyczną ra-
dość z ujrzenia odbicia w witrynie sklepu z za-
bawkami: „W drodze do pijalni wód zdrojo-
wych przechodziłam obok sklepu z zabawkami, 
którego wystawa wyłożona była lustrzaną taflą. 
Mijając wystawę zatrzymywałam się na krót-
ki ułamek sekundy, chwytałam swoje odbicie 
w  lustrze, a potem biegłam dalej, podniecona 
i  szczęśliwa” (Halina Poświatowska, Opowieść 
dla przyjaciela, s. 33).

Mrok, ciemność, linia życia, którą włóczy 
się zgasłe słońce to jedynie kilka znamion „po-
sępnego nastroju”: „tylko w  mroku/ otrzemy 
się o sierść śmierci” (s. 135), „cienie umarłego 
wieczoru” (s.  35). Cień rzucany przez czło-
wieka przyjmuje jego samoistność: „mój cień 
był kobietą/ nim zniknął” (s.  356), „o tobie 
w zamyśleniu/ przychodzisz/ i  jesteś cieniem/ 
posianym na jasnej skórze dnia” (s. 122); ciało 
i  jego czarna sylwetka egzemplifikują związek 
erotyczny pary oblubieńców: „kochaliśmy się 
upalne trzy miesiące/ nierozłączni jak człowiek 
i jego czarny cień” (s. 236).

Potrzebę wczucia się w  cielesną zwielo-
krotnioną identyczność sprzęgnięto z  prze-
konaniem, że wszystko już było, wszystko się 
powtarza według mniej lub bardziej ustalone-
go wzoru, stąd bezradność frazy: „nie wiem/ 
gdzie się kończy pamięć/ a  zaczyna rzeczywi-
stość” (s.  140); bohaterka co najwyżej budu-
je atrapę realności i potencji rozwoju zdarzeń 
w nieustalonych kierunkach. Marek Bieńczyk 
wprowadza termin „toujours déjà”, „zawsze 
już” („Zawsze już – żadnych dla melancholii 
awangardowych wyobrażeń nowości i harmo-
nijnych muzyk przyszłości”; Marek Bieńczyk, 
Melancholia, s. 35), który dźwięczy w tle w na-
stępujących urywkach: „znużył mnie świat/ 
wszystko było/ i  nihil novi/ pod okrągłym 
świecącym” (s. 36), „te słowa istniały zawsze” 
(s. 101), „a śmiech księżyca w rudej chmurze/ 
drwiąco powtarza – to już było” (s. 167), „Ży-
cie nie obawia się popełniać plagiatu rodząc ży-
cie i zawsze jednakowo zdumiewa monotonna 
w swym uporze śmierć” (s. 293).

Wraz z  twarzą pojawia się „żywioł patrze-
nia”, niebieskie dalekie spojrzenie, „więcej, 
właśnie żywioł, furia patrzenia w  szczególny 
sposób bezprzedmiotowego, nieokreślonego 
– tak jak nieokreślone pozostaje spojrzenie 
Modigliańskiego chłopca z roztopionymi źre-
nicami [chodzi o obraz Chłopiec w niebieskiej 
bluzie]” (Marek Bieńczyk, Melancholia, s. 25). 
Autorka w  Opowieści dla przyjaciela do pasji 
oka dodaje fanatyzm tęsknoty rodzący się ze 
słuchania: „Pytałam ptaków, przyjacielu, wę-
drujących tropem okrętu, dążących na oślep 
do nowego brzegu. Krzyczały – ich krzyk był 
pełen bólu i pełen tęsknoty. I nasłuchując tego 
krzyku zrozumiałam, że tęsknota jest żywio-
łem, podobnie jak ziemia lub wiatr” (Halina 
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Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela, s. 149-
150).

Bohaterka Haliny Poświatowskiej ma 
wzrok bezwolny, nieobecny, „nie tu”, co uzmy-
słowi nam liryk Przypominam (s. 52): „przyje-
dzie karawan – przyjedzie/ odjedzie karawan 
– odjedzie/ będę w  oknie stała – patrzyła/ 
będę ręką machała/ chustką wiewała/ żegna-
ła/ w tym oknie sama” (s. 52). Echo liryczne, 
powtarzanie, powrót do słów i  znaczeń wy-
powiedzianych, swoisty automatyzm ruchów 
przekonują o  żrącej osobowość samotności 
(patrzeć, a więc tęsknić). Nastrój żalu (o zna-
nej i niejasnej genezie, bo żal może pobudzać 
bohaterkę do działań wewnątrz) motywuje 
spojrzenie: nieskończone („Trawa cierpkim 
wąskim kształtem opowiada o moich oczach/ 
parzących nieskończenie”, s. 96), nieruchome 
(„nieruchomo patrzę/ w  zgasłą twarz nocy”, 
s.  415), puste („nietoperz przysiadł na wło-
sach/ w  puste oczy zagląda”, s.  32), a  także 
zagarniające krajobraz („patrzył na mnie spo-
kojnie/ zmrużonymi oczyma/ obejmował kra-
jobraz”, s. 377), wsysające widok („nagarniając 
włosy na policzki/ patrzę jak kamienie porasta-
ją w trawy”, s. 205). Oczy „jej” i „jego” osta-
tecznie się spotykają, wówczas zachodzi reakcja 
unieważnienia przeszłości i przyszłości: „jestem 
teraz/ i  jestem mu naprzeciw/ i wiem/ że on 
jest naprzeciw mnie// tak patrząc na siebie 
w  skupieniu/ czynimy teraz// to tylko dzień 
odchodzi/ teraz jest” (s. 130). Pogląd na widze-
nie bohaterki niech uzupełni układ optyczny 
drzew i krzewów (jest to i tak patrzenie czło-
wieka za pośrednictwem przyrody): „[świerk] 
ciemno patrzył na nią [wiśnię]/ gęsto między 
liście kolce przetkał” (s. 44), „a potem – była 
czeremcha/ i czeremcha/ patrzyła –” (s. 51).

Marek Bieńczyk wspomina o  „złowiesz-
czym wpływie planety Saturn na osoby uro-
dzone w jej cieniu” (Marek Bieńczyk, Melan-
cholia, s. 19). Streśćmy zatem krótko astrolo-
giczne poglądy czy lepiej rzec: wyznania Ha-
liny Poświatowskiej. Poetka chyba tylko raz 
nazywa wprost interesujące nas ciało niebieskie 
za pomocą kosmicznej mammografii „[piersi] 
były jak bratnie księżyce/ okradzione niebu 
Saturna/ owalne – uniesione w górę” (s. 67); 
bohaterkę otacza opieką miłosna, paląca We-

nus (bliźniacza planeta Ziemi): „ziemię oświe-
tlił płomień/ ludzie badawczo/ patrzyli w stro-
nę gwiazdy Wenus” (s. 430) (chcę wierzyć, że 
właśnie tę najbardziej erotyczną część Układu 
Słonecznego sugeruje w  małej prozie, skoro 
przyjęło się nazywać Wenus również Jutrzen-
ką: „Ziemia posiada określony kształt i  ma-
sywność, ruch wokół własnej osi i dostojniej-
szy – ten wokół słońca, i jeszcze – ów bardziej 
skomplikowany wokół najzłotszej z  gwiazd 
galaktyki”, s.  538), więc gdy podmiot lirycz-
ny jest wyziębiony uczuciowo zdobywa się na 
inne galaktyczne porównanie: „moja tęsknota 
jest tęsknotą planet/ zmarzłych tęskniących do 
słońca” (s. 370).

„Melancholik [...] utrzymuje swą myśl 
w  granicach tego, co pozwala się zmierzyć 
i  usytuować” (Marek Bieńczyk, Melancholia, 
s.  82), a  inaczej: jest osaczony przez liczby 
i geometrię. Halina Poświatowska nie odtrąca 
tajemniczych mocy numerologii, samo-wię-
zi się w  cyfrach, urealniających naturę uczu-
cia: „pytasz czemu pociąga mnie magia liczb/ 
liczbą wyrazić pragnę nieskończoność/ mojej 
tęsknoty mojej miłości// chcę żeby zastygła 
w krysztale liczb/ żeby dni ślizgały się po niej 
jak po diamencie słońce” (s. 203).

Podmiot liryczny łaknie przestrzeni ści-
śle określonej, zmierzonej, skończonej, gdzie 
przedmioty zostały nazwane („formę/ która 
skończona/ w  skupionym istnieniu/ łatwiej 
nazwać niż drzewo”, s. 116), obrysowane gru-
bą czarną linią, która oddziela klarownie rzecz 
od rzeczy, normuje więc wydarzenia psychicz-
ne: „moje serce lubi geometrię/ i  harmonię” 
(s.  207). Chyba nie można wyobrazić sobie 
jaśniejszej deklaracji matematycznej? Architek-
tura gwarantuje bezpieczeństwo i spokój umy-
słu, gdy wokół zdarzenia i osoby płyną „w rwą-
cym nurcie zmienności” (s. 599), kubistyczna 
imaginacja przetwarza dane: „drgający żywy 
świat/ zastygnie/ w kształt doskonały nieomal/ 
geometryczny” (s. 363), „dom/ czworokątny” 
(s. 364), „zadźwięczał prostokąt pokoju/ kąty 
nachyliły się ku sobie/ aby objąć twoją gło-
wę/ senną z zamyślenia” (s. 524), „przytuleni 
do chwili/ budują kwadratowy dom” (s. 617). 
Podmiot literacki Opowieści dla przyjaciela, 
skazany przez chorobę na odpoczywanie, le-
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żenie w  łóżku, kwituje swój zamknięty stan 
emocjonalny: „Leżałam w  łóżku. Mój świat 
stał się tak czworokątny jak ściany pokoju i tak 
skończony jak przestrzeń wypełniająca ściany” 
(Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjacie-
la, s. 28).

Balans egzystencjalny utrzymuje jedna 
(udawana) rysa na szkatułkowym monolicie 
„szkiełka i oka”: „upływamy w głąb// w prze-
strzeń w  czas w  niewymierność w  nieskoń-
czoność/ poza nasz ostro obrysowany świat” 
(s. 421).

Istnienie w swojej symetrycznej przewidy-
walności zostało sprowadzone do znaku koła, 
perfekcyjnej ikony internowania bohaterów 
przez świat. Eseista przypomina, iż „melan-
cholia ma skłonność do, by tak rzec, struk-
tur kolistych” (Marek Bieńczyk, Melancholia, 
s. 55). Podmiotowi lirycznemu marzyłoby się 
chwytanie niewiadomego, lecz okrąg zabloko-
wał własny idealny kształt: „spytałam/ ile jest 
sensu/ w geometrii zdarzeń/ w ruchu po kole” 
(s. 442). Dzieje, fakty i zjawiska zataczają krę-
gi: „niepokój/ w nas/ zatacza symetryczne koła/ 
świat jest nieskończenie kulisty” (s. 387), „oni 
są kwintesencją ziemi/ tacy kuliści” (s.  617). 
Szybki, gwałtowny ruch okazuje się wirem, 
posępnym tańcem wokół własnej lub cudzej 
osi: „posłuszny wirującej naturze istnienia/ 
pozwalasz krążyć ziemi/ wokół siebie” (s. 586), 
„ostre żądło – wirujący czas” (s. 617), „tańczą-
ca drobina pyłu” (s. 553).

Literatura melancholijna migocącym 
z dużą częstotliwością terminem „wszechświat”, 
zdaniem Marka Bieńczyka, „w swej intencji 
nie kreuje [...] niczego, lecz tylko nieudolnie 
odtwarza utracone, całość, która się rozpadła” 
(Marek Bieńczyk, Melancholia, s.  39). Opis 
miejsca urodzenia organizują elementy rozsy-
pującego się, cuchnącego, szarzejącego świata, 
który symbolizuje pielgrzymkowo-industrial-
na Częstochowa, a  przecież realizm melan-
cholijny pokazuje chciwie i żarłocznie właśnie 
ruiny, gruzy, „nikłość, kruchość, zagładę, przy-
padkowość czy absurdalność wpisaną w każdą 
rzecz” (Marek Bieńczyk, Melancholia, s.  47): 
„Urodziłam się... perspektywa szarego miasta 
zamknięta z jednej strony ostrą wieżą klaszto-

ru, z drugiej – równie wysokim, pociemniałym 
od dymu kominem fabrycznym. W powietrzu 
zapach spalin i  butwiejących liści. Brudne, 
zabudowane niewysokimi kamienicami ulice, 
wyludniające się o  zmroku” (Halina Poświa-
towska, Opowieść dla przyjaciela, s. 147).    

U  Haliny Poświatowskiej uniwersum 
istotnie miało uratować zupełność i  nienaru-
szalność triady etycznej wiara-miłość-nadzie-
ja („zielony liść wszechświata”, s. 607, „to mi 
trzeba/ twoich dwóch ramion zamkniętych/ 
dwóch promieni wszechświata”, s. 112, „i uli-
ce wszechświatów/ po których idziesz lekko/ 
moje nogi przed tobą”, s. 82), a skończyło się 
na recydywie smutku, łez, samotności: „nie 
rzuca się kobiet/ bo płaczą/ w  rogu wszech-
świata zwinięte/ gwiazdom chłodnego blasku 
zazdroszczą” (s.  309), „madonny z  dzieciąt-
kami w  dłoniach/ koją smutek wszechświa-
ta” (s. 557), „tęskniący wszechświatem wiatr” 
(s. 607), „noc jak ściana/ za nimi/ wszechświat 
z  obojętnymi/ oczyma gwiazd/ i  tylko oni – 
samotni/ w odrapanym oknie/ ziemskiej ulicy” 
(s. 69).

Formuła melancholijnego pisania wyrasta 
z ziemi, z tego, co z gruntu, gleby, nawet z pia-
sku, ale ma wiele wariantów, takich jak np.: 
„współczucie dla materii”, „ciężka rezygnacja 
i  zgoda na nią”, „doznanie uwięzienia w ma-
terii (własnego ciała i  ciała ziemi)”, „obsesja 
niewytłumaczalnej, niepojętej organiczności 
rzeczy” (Marek Bieńczyk, Melancholia, s. 49). 
Ja jednak pragnę dowieść, że człowiek Haliny 
Poświatowskiej porusza się w trzech rejestrach, 
poziomach: na-ziemia (powierzchnia), nad-
-ziemia (czyli: z-ziemi), pod-ziemia. Początko-
wo trawa swoją rozległą płaszczyzną przywiera 
do ciała bohaterki, czule je oplata, muska, ła-
skocze delikatną zielenią: „moje nogi pachnące 
rumiankiem/ uplatane w trawie” (s. 45), wspo-
mnienie śmierci mąci spokój łagodnej symbio-
zy: „ona przeczy naszym ruchom/ przygina 
nas do ziemi/ zapachem/ ciepłem/ zatrzymuje 
wiecznie/ na chropawej powierzchni ziemi” 
(s. 72). Następnie kobieta wysnuwa się z  tra-
wy w niebo, mamy wrażenie, że unosi się jak 
płatek w powietrzu: „Heloiza – zielona łodyga/ 
Heloiza – zalążek kwiatu/ Heloiza – smagła 
czereśnia” (s. 29), „nie jestem/ więcej niż gałąź” 
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(s.  105); potem czuje drzewną boleść swojej 
cielesności: „w środku mnie/ rozrasta się drze-
wo/ gałęzie ciasno/ przylegają do moich żył/ 
korzenie/ krew moją piją” (s. 138), i nawoły-
wanie głębi, kłączy skore ją zawłaszczyć: „w 
ciągłym obrocie/ chichocze pode mną ziemia” 
(s. 73), „ile lat mają twoje ręce/ sękate drzewa/ 
[...]// poprzez kruchość jesieni/ przebija/ za-
pach zbudzonych kłączy/ szept ziemi” (s. 66). 
Najczystszą melancholię Haliny Poświatow-
skiej inicjuje perspektywa wejścia z korzenia-
mi w  ziemię, „którą drążyć/ trzeba własnym 
nieporadnym ciałem/ w głąb” (s.  129), w  la-
birynt rozkopanego ogrodu: „Jeszcze cienkie 
kłącza narcyzów nonszalancko roztrącające 
ziemię pajęczyna fiołkowych pędów” (s. 313), 
aż po gnicie, rozkład, obrócenie się w proch: 
„Ten, który mi dał pierścionek już dawno nie 
ma palców, jego ręce splotły się w jedno z ko-
rzeniami drzewa. [...] [ręce] Umiejące pieścić 
niezwykle, w  dotyku zatracające przestrzeń 
dzielącą istnienie od istnienia i niebo od zie-
mi” (s. 184), w pokarm dla owadów: „modlę 
się do zieleni/ korzenie proszę/ żeby tkliwie 
objęły/ moje nagie ramiona// z rozśpiewanych 
żeber/ i giętkich napięstków/ buduję kościół// 
dla egipskich zielonych chrabąszczy” (s. 244), 
i w „nic”: „ziemi/ oddać siebie/ tak bardzo/ że 
już niczym nie zostać/ i nigdzie” (s. 154).

Na wyjątkowych prawach funkcjonuje ko-
lor „ciemnobrązowy z  odcieniem szarawym 
lub czerwonawym” (Słownik języka polskie-
go, redaktor naukowy Mieczysław Szymczak, 
tom 1., Warszawa 1999, s. 192), gdyż brunat-
ny jest pień sosny, gałęzie, kora (zobacz: s. 580, 
s. 134, s. 106, s. 343), Scheila ma „brunatne 
ramiona/ ciepłe” (s. 38) oraz „moje ciało co-
raz bardziej jak ziemia// nie dostrzega nic wię-
cej/ oprócz własnej skupionej brunatności” 
(s. 395).

Podając etymologię słowa „melancholia” 
jako „czarną żółć” (w  języku greckim: „me-
laine koina”), wstępujemy w zagadnienie pły-
nów ustrojowych bohaterki i ziemi, przez co 
pojmuję odpowiednio: krew i wodę. W żyłach 
tej liryki krąży krew o różnej barwie, tempe-
raturze i  niejednorodnych konsystencjach, 
spoistości, gęstości. Obok ciepłej („karmi 
słońce/ ciepłą krwią”, s. 131), pulsującej  („Je-
stem żeby nabrzmiewać a potem rozwartymi 
oczyma patrzeć na tętniący cud mojej krwi”, 

s. 88) „siatki/ jasnoróżowej krwi” (s. 38), na-
tkniemy się zazwyczaj na jej odmianę ciem-
ną, brunatną  („każdym dotknięciem sprężać 
mięśnie/ w żyłach – potoczyć brunatną krew”, 
s.  477) czy wprost „byczą” („Wielki czarny 
byk ryczy o świcie./ Jakby krew tryskała pod 
wierzchołki sosen./ Czarna skrzepła krew.” 
– pisze Dane Zajc, zgodnie z  tłumaczeniem 
Haliny Poświatowskiej, s. 264) i jednocześnie 
zastygłą, martwą: „Hexe – ciemna czerwień 
skrzepłej krwi czerń włosów rozsypanych 
wiatrem piersi białe i drobne” (s. 90), „i krew 
stężała nagle/ w  ciemną smugę krajobrazu” 
(s. 440).

Zauważmy, iż jeden z popularnych w Pol-
sce rodzajów wina węgierskiego nosi nazwę 
„Egri bikavér” („Bycza krew”), teraz propo-
nuję przeczytać: „ona była jak ciemne wino/ 
ociekająca światłem noc/ ona była jak gorzkie 
wino/ z ust poprzez zęby/ spłynęła w zaciśnięte 
gardło – noc” (s. 519). Marek Bieńczyk kon-
statuje: „[wino] jest dla smutku szczęśliwym 
pleonazmem, gdyż podobnie jak melancholia 
wywodzi się z ziemi, jest jej echem, odbiciem, 
alegorią, jest pismem ziemi, jej kolorowym ar-
cydziełem i  każe akceptować w  sobie ziemię, 
proch, brud” (Marek Bieńczyk, Melancholia, 
s. 134), „[wino i czarna żółć] jak dwie strony 
tego samego, jak dwa lustra dla jednego proce-
su twórczego, jak dwa kroki po tej samej ziemi, 
jak dwa bliźniacze fakty jesieni, pory melan-
cholii i winobrania” (Marek Bieńczyk, Melan-
cholia, s. 131).

Pierwsza cząstka protestu (s.  187) z  tomu 
Oda do rąk przyciąga wzrok opisem przemie-
nienia morfologicznego, cieniowania tonów 
szkarłatnego żywiołu ku śmierci: „w błękitnych 
zaułkach ciała śpiewa czerwona krew/ ona ma 
ostry słodkawy zapach martwego mięsa/ cia-
ło poddaje się uciskowi dłoni/ dłoń wytłacza 
na ciele fioletowe wzory/ ciało osuwa się na 
ziemię/ ciemnieje krew” (s. 187). „Czerwień” 
w wyniku zabiegów nie tylko lingwistycznych 
przybiera kształt „czerw”, ten pasożyt toczący 
roślinność jawi się u  Haliny Poświatowskiej 
jako synonim rozpadu, ruin, rumowisk emo-
cji, jak i ciała: „czerw serca/ rozdłubany na czę-
ści” (s. 329).

W  utworze ***(tak bardzo cię kocham) 
(s. 531) nastąpiło kolejne zrównanie krwi z zie-
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mią: „i nagła czerwień/ jak arteria która pękła/ 
wypływająca krew/ ziemia” (s. 531); powyższy 
gwałtowny, dynamiczny sygnał „wsiąkania” ma 
tę samą liryczną gorączkę, co fragment „blood” 
– „water”: „krew zakrzepła w  jeziorze świeci” 
(s. 431). Wśród wielu motywów akwatycznych 
pragnę wydobyć czarną, zatrutą wodę („noc/ 
zstąpiła na dno wody”, s.  287; „osaczony złą 
wodą/ statek mojego serca/ skręca na morze 
północne”, s.  166) i  „topiącą” Heloizę („w 
smutnej utopili rzece”, s. 29) czy Ofelię („wy-
ciągnęłam ją z wody białą”, s. 291; biel osnu-
wa również ocean: „ocean mgłą okryty/ białą”, 
s.  165). Z  kolei passusy, będące probierzem 
wodnistej substancji bohaterki: „rzeka przepły-
wa przeze mnie” (s. 308), „jestem z upływającej 
wody” (s.  60), „wystarczy zwykła wieczność/ 
aby życiodajna woda/ wyrzeźbiła korytarz na 
światło” (s. 327), wiążą się z kategoriami tem-
poralnymi („we mnie/ czas nie potrafi zasty-
gnąć/ toczy się/ poprzez krew”, s.  140; „nie-
skończoność przepływa przeze mnie”, s. 403), 
które spajają immanentną strukturę istnienia 
jednostki we wszechświecie mieszczącym się 
także „pod piecem”: „a ja siedzę pod piecem/ 
i staram się przychwycić/ na gorącym uczynku 
– czas” (s. 315), choć wcześniej poetka miała 
inną Koncepcję (s. 141): „wydziedziczona/ stoję 
na brzegu/ przejezdnej drogi/ czas śpi w moim 
cieniu” (s. 141).

Labiryntowe fatum melancholika wlecze 
go po bezdrożach i  wertepach, każe iść bez 
celu, włóczyć się, ale nie maszerować, kro-
czyć. „Kiedy błądzenie staje się sztuką, a me-
lancholia postawą estetyczną, melancholijny 
horror powtórzenia tego samego przeistacza 
się w pewną rytmiczną całość. Nieokreśloność, 
bezcelowość, wielość (kierunku, miejsca), re-
gresywność (powrót w  przestrzeń już pozna-
ną, powtórzenie myśli, powtórzenie sytuacji), 
niekonsekwencja, zmienność tempa (pośpiech 
i nagła powolność), wyznaczają wówczas for-
mę egzystencjalną” (Marek Bieńczyk, Me-
lancholia, s.  59). W  przetłumaczonym przez 
Halinę Poświatowską wierszu Federica Garcii 
Lorki Pieśń jeźdźca (s. 178) wyróżnimy galop 
martwego dżokeja: „W księżycu włóczęgów/ 
czarnym z samotności/ śpiewają ostrogi.// Ko-
niu czarnej maści,/ dokąd niesiesz wędrowca 
zmarłego?” (s.  178). Niecodziennym sposo-

bem „poruszania się” jest włóczęga ułożona, 
powsinoga domowa, spacyfikowana przez 
miłość: „mam dzika duszę włóczęgi, ale oswo-
iły mnie ręce kobiety i wrosłem w ziemię jak 
drzewo” (s. 550). Bohaterka wybiera się w po-
dróż: „i ty odejdziesz/ jak gdyby w  podróż” 
(s.  375), wspina się po schodach w  domu: 
„czasem tam wracam/ po stromych schodach 
pnę się” (s. 551), i stopniach życia: „świat jest 
taki mały/ świat ma tylko dwa piętra” (s. 76); 
odchodzi od ukochanego: „jeśli chcesz mnie 
zatrzymać (spójrz odchodzę)/ [...]// jeśli chcesz 
mnie zatrzymać (patrz idę)” (s.  390) lub na 
drugi brzeg: „Hasiu Hasieńko/ już trzeba iść/ 
no chodź” (s.  539). Wtopienie się w  miasto, 
jego zapach, smak, gwar, wrzawę, zgiełk oddaje 
najlepiej liryk-„traffic”: „kiedy idę/ to kochan-
kiem jest mi ulica/ i trotuaru płyty/ na wznak/ 
i bramy otwarte/ i ramy luster – wystawowych 
szyb” (s.  379). W  Opowieści dla przyjaciela 
poetka tworzy konterfekt „znudzonych emi-
grantów”, którzy „zapełniają okrętowe bary, 
wychylają szklanki kolorowych trunków, grają 
w karty. Opłacone przez nich leżaki stoją pu-
ste pod osłoną górnego pokładu, koce złożone 
w kostkę nasiąkają wilgocią i solą” (Halina Po-
światowska, Opowieść dla przyjaciela, s. 149). 
Czyż melancholicy nie są uchodźcami „endo”? 
– porzucone leżaki w pełni sugerują kondycję 
ludzi o  przezroczystym, niczyim „spojrzeniu 
wewnętrznym, w taflę «czarnej żółci», w ciem-
ne, zniekształcone, nieczytelne odbicie” (Ma-
rek Bieńczyk, Melancholia, s. 79).

 Arkadiusz Frania

* Przedruk za: A. Frania, Poświatowska, 
Marjańska, Cicha-Czarniawska. Trzy szkice 
typu ziemia-ziemia-ziemia, wyd. Wydawnic-
two „e-media”, Częstochowa 2007.
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Zbigniew Myga

CZYTANKA O POETACH

Jeśli istnieje waga, szale się nie chwieją.
Jeśli jest sprawiedliwość, oto ona:

Umrzeć, ile konieczne, nie przebrawszy miary,
Odrosnąć ile trzeba z ocalonej reszty.

Potrafimy się dzielić, och prawda, my także.
Ale tylko na ciało i urwany szept.

Na ciało i poezję.
Wisława Szymborska, Autotomia

Na pomysł napisania tej czytanki wpa-
dłem zainspirowany komentarzem 

pana Michała Rusinka, napisanym do wiersza 
Autotomia, który Wisława Szymborska zade-
dykowała Halinie Poświatowskiej:

„Wiersz Autotomia jest wyjątkowy w twórczo-
ści Wisławy Szymborskiej, opatrzony bowiem 
został dedykacją. Jej wiersze w większości mają 
charakter uniwersalny, opisują doświadczenia 
wspólne, nieomal bez względu na miejsce za-
mieszkania. Autotomia opisuje natomiast los 
pojedynczy, biografię jedyną w swoim rodzaju. 
W zagranicznych wydaniach wyborów wierszy 
Szymborskiej wymaga przypisu, z  którego 
czytelnicy mogą się dowiedzieć, kim była 
Halina Poświatowska. Jestem pewien, że wielu 
z nich przeczytawszy ten przypis sięgnęło po 
przekłady wierszy Poświatowskiej...”1

Obydwie panie poznały się w  okolicach 
1956 roku w III Klinice Chorób Wewnętrz-
nych za pośrednictwem profesora Juliana 
Aleksandrowicza. Haśka po nagłej śmierci 
męża znajdowała się w złym stanie psychicz-
nym, który wraz z  wadą serca spowodował 
bezpośrednie zagrożenie życia. Nie wiem, czy 
w tym czasie istniało już pojęcie terapii zaję-

1 E-mail M. Rusinka skierowany do Kaliny Słom-
skiej.

ciowej, bo jeśli nie, to właśnie profesora Alek-
sandrowicza należałoby uznać za jej odkrywcę, 
a Haśkę za pierwszą pacjentkę, która została 
jej poddana. W książce pod tytułem Nie ma 
nieuleczalnie chorych profesor pisze: „Pewnego 
wieczoru dostrzegłem na jej nocnym stoliku 
tomik wierszy Wisławy Szymborskiej. Zrodził 
się wówczas plan terapii Haśki. Morze by tak 
przestawić unicestwiające ją myśli o  śmierci 
na myśli o tworzeniu, które mogłyby wypeł-
nić pustkę jej życia? Przyprowadziłem panią 
Wisławę. Obie kobiety uległy wzajemnej fa-
scynacji. W czasie kilku miesięcy pani Wisława 
wykreowała Haśkę na poetkę”.

Niewątpliwie profesor miał rację, pisząc 
o wpływie Szymborskiej na poetycką osobo-
wość Haśki, ale uważam, że do grona aku-
szerów wierszopisarstwa Haśki należy dodać 
Tadeusza Śliwiaka, Stanisława Grochowiaka, 
Adama Włodka, Jana Niwińskiego i  wielu 
innych. Piszę o  czasach, gdy jeszcze będąc 
siedmiolatkiem, nie byłem w stanie wyciągnąć 
głębszych wniosków z zasłyszanych rozmów, 
ale jestem pewien, że Haśka bardzo ceniła 
twórczość starszych kolegów i ubolewała nad 
rzekomą niedoskonałością swoich tekstów.

Panią Wisławę znałem z widzenia, bywa-
jąc stosunkowo częstym gościem w  Domu 
Literatów przy ulicy Krupniczej, ale osobiście 
poznałem ją dopiero na pogrzebie Haśki. Ofi-
cjalna delegacja Związku Literatów przyjechała 
mocno spóźniona i nieco poobijana, właści-
wie już pod koniec ceremonii. Powodem był 
drobny wypadek, archaiczna służbowa skoda 
kierowana przez Romana Śliwonika wpadła 
w poślizg i wylądowała w rowie. Pani Wisława 
wyszła z wypadku z pokiereszowanym uzębie-
niem i sprawiała wrażenie dosyć nieszczęśliwej. 
Matka przedstawiła mnie pani Szymborskiej, 
więc skłoniłem się po sztubacku, a matka wy-
powiedziała znamienne słowa: „Całuj w rękę, 
bo to największa polska poetka!”. Czas pokazał, 
że prorocze słowa naszej matki zmaterializowały 
się w postaci Nagrody Nobla.
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Kiedy już wiele lat po śmierci Haśki 
poznałem nasze częstochowskie środowisko 
artystów, wzajemne niechęci, zazdrości, dys-
kredytowanie tych, którym udało się odnieść 
sukces komercyjny – myślałem, że pewnie 
tym samym emocjom ulegała społeczność 
zgromadzona w krakowskim Domu Literatów. 
Lektura listów i wspomnień upewniła mnie, 
że w  przypadku Haliny Poświatowskiej nic 
podobnego nie miało miejsca. Haśka miała 
wielu przyjaciół wśród poetów, aktorów, 
dziennikarzy, plastyków, którzy wręcz garnęli 
się do niej, koniecznie chcieli nawiązać bliższą 
znajomość, a  może nawet – jeszcze bliższą. 
Haśka dysponowała nie tylko wszystkimi 
atrybutami kobiecej atrakcyjności, ale również 
gruntowną wiedzą, wrażliwością i całą resztą 
cech składających się na określenie osoby cha-
ryzmatycznej. Jednocześnie potrafiła docenić 
pracę swych potencjalnych konkurentów.

W jednym z listów do Tadeusza Śliwiaka 
napisała: „Złoty, ta książka naprawdę śliczna 
i wcale nie mogłaby być lepsza – to w niej 
nareszcie można się doszukać Twojej rozwi-
chrzonej czupryny potem obciętej – z  kra-
kowskiego Rynku. Tam są takie religijne sub-
telności – o bogu co umiera – o pełnej garści 
siebie – o środzie co umarła także – że się to 
czyta mnóstwo razy i się w wielkim zdumieniu 
myśli – Jezu, jak on się tego dogrzebał”2.

Tak pisze poeta o  poecie. Przecież to 
najpiękniejsza z możliwych recenzja wierszy 
i hołd dla talentu, zawarty w formie wyklu-
czającej nieszczerość. Oczywiście, studiując 
korespondencję Haśki nietrudno znaleźć 
wypowiedzi krytyczne, w końcu w twórczości 
każdego autora można znaleźć pozycje słabe, 
zasługujące na krytykę. Pamiętam sytuację, 
kiedy Stanisław Grochowiak wystąpił na 
jednym z pierwszych festiwali opolskich jako 
autor tekstu piosenki o nieśmiałej panience, 
która chyba nadmiernie rumieniła się przez 
kilka zwrotek i refrenów. Tak się złożyło, że 

2  List do Tadeusza Śliwiaka, 1959 rok.

w poprzedniej edycji festiwalu Pan Stanisław 
był jurorem od tekstów właśnie i wypowia-
dał się, delikatnie mówiąc, niepochlebnie 
o  treściach wyśpiewywanych przez artystów 
wczesnobigbeatowej estrady polskiej. Więc 
skoro sam odważył się napisać tekst piosenki 
– Haśka uznała , że będzie to tekst-wzorzec. 
W  dniu prezentacji utworu w  domu przy 
Jasnogórskiej trwało niecierpliwe oczekiwa-
nie. W końcu rozpoczęła się transmisja tele-
wizyjna, około godziny 21 piosenka została 
odśpiewana. W  połowie prezentacji Haśka 
już wyła ze śmiechu, a po chwili musiałem 
lecieć na nocna pocztę, by nadać telegram 
następującej treści: Stasiu, do jasnej cholery! 
Kiedy ona w końcu przestanie się rumienić?..”

Daleki jestem od twierdzenia, że cała 
społeczność Domu Literatów stanowiła 
towarzystwo wzajemnej adoracji, ale jestem 
gotów stwierdzić, że nawet jeśli zdarzały się 
konflikty, to Haśka nie brała w nich udziału, 
no może z jednym wyjątkiem – mam na myśli 
znajomość z Jasiem Adamskim, który z sąsia-
da, potem przyjaciela, w rezultacie awansował 
na osobistego narzeczonego Haśki. Owszem, 
bardziej konserwatywna część mieszkańców 
Domu Literatów zgłaszała pewne zastrzeżenia, 
ale chyba nie były one na tyle stanowcze, by 
zmienić bieg historii. To uczucie rodziło się 
w bólach, bo Jaś miał żonę i córkę, a będąc 
praktykującym katolikiem, nie dopuszczał 
czegoś tak niemoralnego jak rozwód.

Haśka wielokrotnie pozwalała zakochiwać 
się w  sobie żonatym mężczyznom, czasem 
nawet, jak przypuszczam, czerpała z  tego 
pewną satysfakcję, ale w przypadku Jasia było 
inaczej. Szanując jego przekonania początko-
wo udawała, że nie widzi jego zaangażowania. 
Napisała do Anny Orłowskiej: „Święci to 
twarde sztuki i  ze świętymi nie tak łatwo. 
Święci mają kolosalne wyrzuty sumienia, 
gotowi są korzyć się na wszystkie cztery łapy 
i nigdy nie popełnią sobie czegoś śmiertelnego. 
Podział poprzeczny katolika. Poklęłam trochę 
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w  domu, mama śmiała się i  ustaliłyśmy, że 
nic się tu zdziałać nie da, bo dziecię wyrosło 
z wieku na wpływy pedagogiczne podatnego. 
Wyrzuty (sumienia) zadręczyłyby go, a jeszcze 
przedtem mnie, jego wyrzuty oczywiście, 
a raczej ich manifestacja (…). Więc ani ja się 
chyba w nim nie kocham, no nie mogę, bo jak, 
to wszystko jest za śmieszne i raczej na farsę 
zakrawa niż na jakąkolwiek tragedię. No jak 
się tu kochać w świętym”3.

Trwało to jeszcze trochę, ale ponieważ 
dewocja była najcięższa wadą Jasia, przy 
braku wad innych został w końcu pasowany 
na narzeczonego i  przyjęty do rodziny. Nie 
ukrywam, że z naszego – rodzinnego – punktu 
widzenia jego anielska dobroć i nadopiekuń-
czość mogły Haśce wyjść tylko na dobre.

Stosunkowo najmniej wiem o  Tadeuszu 
Nowaku, który też przyjaźnił się z  Haśką, 
ale ponieważ nie miałem szczęścia poznać 
go osobiście – z braku własnych wspomnień 
zamieszczam dwa listy z 1968roku i cytat ze 
wspomnienia zamieszczonego w „Tygodniku 
Kulturalnym”:

„Bo jak można było pomyśleć o pożegnaniu 
się z Haliną. Przecież była jedyną poetką, która 
w swoich wierszach wszystko witała. A powi-
tanie swoje zaczynała od rzeczy najważniejszej, 
najcenniejszej w życiu człowieka, od miłości. 
Nikt przecież ze współczesnych poetów 
polskich nie umiał, nie potrafił tak pewnie, 
tak żarliwie pisać o  rodzącym się uczuciu, 
o uczuciu ogarniającym do ostatniej drobiny 
dziewczęcą istotę. Jak myśleć można o poże-
gnaniu z księżniczką–trubadurem chodzącym 
od zamku do zamku, śpiewającym z każdej 
wieżyczki nieustającą „Pieśń nad pieśniami”4.

Osobowość Haliny Poświatowskiej, 
niezwykły talent i  specyficzny sposób bycia 
– z jednej strony zjednywały jej ludzi, a z dru-
giej – pewnie były przedmiotem zazdrości 
3  List do Anny Orłowskiej 1966 rok.
4  „Tygodnik Kulturalny 26-11-1967.

kolegów po piórze. Natomiast jej stan zdro-
wia, mniej lub bardziej widoczne symptomy 
niewydolności serca powodowały, ze nie miała 
naturalnych wrogów. Wielka siła intelektu 
w powiązaniu ze słabością ciała stworzyły wi-
zerunek kobiety silnej, a zarazem wymagającej 
opieki. U ludzi, wśród których żyła, wzbudzała 
uczucia podziwu i współczucia jednocześnie. 
Niezależnie od tego, gdzie się znajdowała, 
nie tylko wypełniała swoją osobowością całą 
wolną przestrzeń, ale wręcz rozpychała się 
łokciami. Czy to w domowym, czy w swym 
krakowskim środowisku w samoistny sposób 
opanowywała wszystko i wszystkich. Odkąd 
tylko pamiętam – Haśka wypełniała cały dom 
– i  wcale nie mam na myśli manufaktury, 
związanej z opracowywaniem jej wierszy, ale 
stan umysłów nas wszystkich. Starałem się 
zrozumieć, o  co w  tym wszystkim chodzi, 
aż wiele lat po śmierci Haśki zrozumiałem. 
Nie pamiętam już, w którym roku, byłem na 
spektaklu w  Piwnicy pod Baranami. Gdzie 
jak gdzie, ale tam nie można było narzekać na 
brak wrażeń, ale gdy w pewnym momencie na 
zatłoczoną i zadymioną do granic możliwości 
widownię weszła pani Anna Dymna, nagle 
wszystko pojaśniało. Publiczność przez resztę 
spektaklu gapiła się na panią Annę. Wtedy 
zrozumiałem, że Haśka też należała do tych 
nielicznych – obdarzonych własnym światłem, 
którego nie zauważałem przez 16 lat naszego 
wspólnego życia. Dla mnie Haśka była siostrą, 
nie umiałem patrzeć na nią jak na kobietę, 
poetkę i chyba nie ma w tym nic dziwnego, 
ale inni to jej wewnętrzne światło musieli 
dostrzegać. W artykule pt Krzywda Stanisław 
Grochowiak napisał:

„Oto człowiek, który zrządzeniem absur-
dalnego wyroku był całym sobą obrócony 
w  krainę cienia, pozostawił za sobą smugę 
światła: poezję kropel rozsypanych na wło-
sach, rozkruszonego zioła w  wądole dłoni, 
ptaka i  obłoku. (…) Pozostawiła po sobie 
wielki smutek – nie ten żałobny, który mija 
z opadnięciem ostatnich liści z cmentarnego 
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wieńca, nie ten uroczysty, który przywdzie-
wamy na twarze w  warcie honorowej przy 
trumnie poety, ale ten, który nas postarza, 
który odsłania nam pochmurne dziedziny 
naszego wspólnego losu”5.

Kilka lat temu w  trakcie wywiadu dla 
lokalnego radia zapytano mnie: Jak w domu 
wspominacie państwo Halinę Poświatowską? 

5  „Kultura” 29-10-1967.

To w sumie proste i oczywiste pytanie wpra-
wiło mnie w zakłopotanie, bo zdałem sobie 
sprawę, że my jej właściwie nie wspominamy, 
że mówimy o niej w czasie teraźniejszym. Ona 
przez cały czas jest wśród nas.

Zbigniew Myga

Muzeum – Dom Poezji przy ul. Jasnogórskiej

Pomysł utworzenia muzeum poświęconego 
Halinie Poświatowskiej powstał w  1989 

roku, ale dopiero w  2005, w  siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin poetki, (dzięki przychylno-
ści miasta), uzyskał szanse realizacji. Halina 
Poświatowska – częstochowianka, uważana 
za jedną z najważniejszych poetek XX wieku, 
związana była z domem przy ul. Jasnogórskiej 
od roku 1948 aż do śmierci w roku 1967. Jej 
biografia związana była z tym domem w sposób 
szczególny. Wprawdzie rodzina Mygów (Myga 
to panieńskie nazwisko H. Poświatowskiej, stąd 
czasem używana forma: Myżanka) w  latach 
1935 – 1948 wielokrotnie zmieniała adresy, jed-
nakże okres, na który przypada rozkwit talentu 
i  erupcja twórczości, poetka spędziła właśnie 
tutaj. Brat poetki, pan Zbigniew Myga, będąc 
wraz z siostrą właścicielem praw autorskich do 
twórczości Haliny Poświatowskiej i  pamiątek 
związanych z jej życiem – uzgodnili, że nie po-
winno to być tradycyjne muzeum, kojarzące się 
z ciszą i sakralną atmosferą. Dlatego rodzeństwo 
poetki (mistrzyni liryki konfesyjnej) nalegało, by 
w nazwie na pierwszym miejscu postawić sfor-
mułowanie – „Dom Poezji”, które jednoznacznie 
określi jego funkcję. „Zamiarem naszym – mówił 
pan Myga – było tak wpłynąć na kształt Domu 

Poezji, by nie tylko popularyzował wiedzę 
o życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej, ale 
był żywą placówką kulturalną, służącą wszyst-
kim miłośnikom poezji i wszelkiej twórczości 
artystycznej. Chcieliśmy, aby ten obiekt wpisał 
się w kulturalną mapę miasta jako miejsce spo-
tkań ludzi związanych z literaturą, sztuką i tych 
wszystkich, którym te dziedziny życia są bliskie, 
dla licznej rzeszy wiernych wielbicieli poetki – 
skrzynką kontaktową, a dla badaczy – skarbnicą 
informacji i materiałów”.

Ulica Jasnogórska to ścisłe centrum miasta, 
a jednak pozostaje na uboczu. Nawet usytuowa-
nie budynku Teatru im. Adama Mickiewicza nie 
zdołało zaktywizować tego fragmentu miasta – 
właściwie do dzisiaj. Posiadłość noszącą numer 
23 Feliks Myga (ojciec poetki) kupił w  1943 
roku. Była to kamienica czynszowa z przybu-
dowanym jednorodzinnym domkiem. Od ulicy 
strzegł posesji mur z  kamienia wapiennego, 
zwieńczony żelazną kratą i takąż bramą, za nią 
długie podwórko, a  za drewnianym płotem 
ogród. Rodzina Mygów przez całą okupację 
mieszkała w  Alei Najświętszej Maryi Panny 
nr 4, gdzie prowadziła sklep galanteryjny. Po 
wojnie zaś, gdy w ramach przekształceń własno-
ściowych usuwano prywatnych kupców z Alei, 
rodzina przeniosła się na stałe na ul. Jasnogórską, 
gdzie też przyszła na świat trzecia córka, Teresa 

Tomasz „Aztzenty” Barański

MIEJSCA HALINY POŚWIATOWSKIEJ  
W CZĘSTOCHOWIE
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Małgorzata. Jednakże zakup nieruchomości – 
jednoznaczny z  posiadaniem sporej gotówki 
– spowodował, iż Feliks Myga trafił na półtora 
roku do „obozu pracy”. Dalsze życie przy ulicy 
Jasnogórskiej toczyło się bez większych katastrof, 
oczywiście, na ile pozwalał stan zdrowia najstar-
szej córki Haliny. 

W 1951 roku wydarzeniem był ślub Haliny 
z Adolfem Poświatowskim. Młodzi małżonko-
wie zamieszkali w najdalszym pokoju, zwanym 
sypialnią. Pod oknem stała sztaluga Adasia (na-
zywano go Adasiem, gdyż imię Adolf po wojnie 
źle się kojarzyło), na niej aktualnie malowany 
obraz, wokół tubki z farbami, pędzle i inne przy-
rządy malarskie. Na środku pokoju tradycyjne 
łoże małżeńskie, pod ścianą szafa (trzydrzwiowa 
z lustrem). Umeblowania dopełniał dębowy kre-
dens, przerobiony na bibliotekę, okrągły stolik, 
dwa fotele i między oknami toaletka z lustrem. 
Amfiladowy układ mieszkania stwarzał pewne 
niedogodności, gdy wszyscy domownicy byli 
na miejscu, ale takie sytuacje zdarzały się dosyć 
rzadko. Adolf studiował w Łodzi, a Halina często 
wyjeżdżała do sanatoriów, szpitali, klinik. 

Osobną i ważną rolę w życiu rodziny pełnił 
ogród. W centralnym miejscu, zwanym szumnie 
altanką, między dwoma bzami rozciągnięty był 
hamak, w cieniu pod drzewami rosły konwalie, 
a dookoła fasola „jaś” na dwumetrowych tycz-
kach. Rodzina usiłowała tu uprawiać warzywa, 
ale najważniejsze były bzy, konwalie i maciejka, 
którą Halina uwielbiała ponad wszystko i mimo 
fizycznej słabości siała osobiście. W trakcie po-
bytu Haliny w Stanach Zjednoczonych ogród 
został zmniejszony o połowę. Przeprowadzono 
sprawę wywłaszczeniową i przy ulicy wybudo-
wano blok mieszkalny, który istnieje do dziś. Po 
powrocie z USA Halina Poświatowska zamiesz-
kała w Domu Literatów w Krakowie. Wkrótce 
dołączyła do niej siostra Teresa Małgorzata, która 
dostała się na Uniwersytet Jagielloński. 

Pan Zbigniew w domu został sam z rodzi-
cami. W roku 1975 do rodziny dołączyła jego 
żona Joanna, a w dwa lata później zmarł Feliks 
Myga. Matka wyjechała do siostry do Krakowa 
i  już nigdy do Częstochowy nie wróciła. Na-
stępnie na „gospodarstwie” pozostał już tylko 

pan Zbigniew z żoną, ale na mocy podpisanej 
z zakładem pracy umowy także i on (wraz z żoną) 
musiał wyjechać. Kiedy z kolei matka dostała 
mieszkanie spółdzielcze w Krakowie, przekazała 
dom do zasiedlenia Urzędowi Miejskiemu. 

Przydział na mieszkanie przy ulicy Jasno-
górskiej dostała rodzina B. Ojciec rodziny – 
malarz obrazów typu „jeleń na rykowisku”, ona 
szara kobieta bez zawodu i siedmioro drobiazgu 
w różnym wieku. Początkowo rodzina B. dbała 
o dom i nawet były robione jakieś remonty, pan 
B. miał nawet pewne plany związane z zagospo-
darowaniem ogrodu, który mocno podupadł, 
ale jego nagła śmierć w okrutny sposób odbiła 
się na życiu rodziny. Pani B. podjęła pracę sprzą-
taczki i ze skromnej pensji usiłowała wyżywić 
sporą rodzinę. Niedostatek finansowy miał 
swój wpływ na stan techniczny domu. W zimie 
w pomieszczeniach oprócz kuchni było zimno. 
Prawie stuletni budynek bez podpiwniczenia 
wymagał stosunkowo dużej ilości opału. Nie-
stety, w ściany z kamienia wapiennego wdała się 
wilgoć. W ciągu dwóch sezonów zawilgotniały 
całe ściany aż do sufitu. W rezultacie drewniane 
belki stropowe zgniły i strop zaczął grozić zawa-
leniem. Ekspertyza budowlana przeprowadzona 
w 1990 roku była jednoznaczna – dom nie na-
daje się do zamieszkania, natomiast ewentualny 
remont byłby nieopłacalny. Wprawdzie Urząd 
Miejski przekwaterował rodzinę B. do innego 
mieszkania, ale zdecydowanie odżegnał się od 
odpowiedzialności za zdewastowanie domu. 

Dom stał niezagospodarowany do roku 
1998. Właśnie wtedy zrodził się pomysł prze-
znaczenia budynku na działalność związaną 
z  kulturą. Niestety, zorganizowanie muzeum 
z prawdziwego zdarzenia związane było z kosz-
tami przekraczającymi możliwości pana Zbi-
gniewa Mygi. Wiosną 1998 roku w rodzinnym 
domu Haliny Poświatowskiej zagościł Jerzy 
Kędziora – częstochowianin, artysta rzeźbiarz. 
Autor cyklu rzeźb „balansujących”. Zagrożone 
stropy zostały prowizorycznie wzmocnio-
ne, w  dachu powstał świetlik, dom stał się 
pracownią, a  ogród prawie-galerią o  nazwie 
„Przedstudio”. 

Kędziorze nie wystarczały zwykłe środki ar-
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tystycznego przekazu, jego rzeźby nie tylko miały 
wyglądać, one jeszcze miały się BUJAĆ! Na 
kulturalnej mapie miasta zaistniał nowy punkt 
„Ogród rzeźb”, magiczne miejsce odwiedzane 
przez wielu ludzi. Kolejne wernisaże i pokazy 
gromadziły wielu entuzjastów twórczości ar-
tysty, a miejscowe gazety pisały o nietypowych 
rzeźbach i  ich twórcy. W  historii sztuki Jerzy 
Kędziora zapewnił sobie miejsce jako człowiek, 
który ożywił rzeźby. Dotąd pełne dostojeństwa 
– stały się lekkie. 

Wiosną 2005 roku Jerzy Kędziora po-
informował pana Zbigniewa, iż zamierza 
kupić posiadłość w  podczęstochowskiej wsi, 
a w związku z tym przenieść pracownię i galerię. 
Ta informacja zbiegła się w czasie z obchodami 
roku Haliny Poświatowskiej. W trakcie narady 
zorganizowanej przez prezydenta miasta, pana 
Tadeusza Wronę – Zbigniew Myga zapropo-
nował utworzenie muzeum w  domu poetki, 
deklarując jednocześnie wolę wypożyczenia eks-
ponatów dokumentujących jej życie i twórczość. 
Niebawem zapadła pozytywna decyzja o powo-
łaniu muzeum, jednak wcześniej należało znaleźć 
formę prawną umożliwiającą wyremontowanie 
prywatnej nieruchomości za samorządowe 
pieniądze. Oficjalnie decyzja została ogłoszona 
w trakcie imprezy kulturalnej w ramach „Nocy 
Kulturalnej”, podczas której w ogrodzie poetki 
czytała jej wiersze Zofia Kucówna. 

„Jednak chcemy zostawić coś jeszcze bar-
dziej trwałego – mówił na zwołanej konferencji 
prezydent Tadeusz Wrona. – Uzgodniliśmy 
z  rodziną poetki utworzenie w  Częstochowie 
Muzeum Haliny Poświatowskiej. Powstanie 
w jej stuletnim domu. Jego stan techniczny jest 
bardzo zły, ale ta inicjatywa pozwoli uchronić 
go przed zniszczeniem. Dzisiaj ustanawiamy 
to muzeum, które stanie się częścią Muzeum 
Częstochowskiego”. 

Zgodnie z  umową budynek został nie-
odpłatnie użyczony miastu na okres 20 lat, 
w zamian za wykonanie niezbędnych prac re-
montowych. Następnie ukazało się ogłoszenie 
o przetargu na prace projektowe i budowlane. 
Zwycięzcą przetargu została firma z  Katowic. 
Prace budowlane rozpoczęły się wioną 2006 

roku. Projekt przewidywał wykonanie nowych 
fundamentów, osuszenie ścian i  oczywiście 
pełną wymianę stropów i dachu. Po wykona-
niu odkrywek i  zbiciu tynków okazało się, że 
stan techniczny ściany frontowej jest gorszy niż 
spodziewał się projektant. Grzyb wpłynął na 
osłabienie zaprawy murarskiej. Budynek osiadał 
nierównomiernie podczas pracy ciężkich pras 
talerzowych. W  latach sześćdziesiątych prze-
prowadzono wprawdzie zapobiegawczy remont, 
ale ściany były tak osłabione, że ich podkopanie 
i  wylanie nowej ławy fundamentowej było 
niewykonalne. Zapadła decyzja o  rozbiórce 
zagrożonych ścian i odtworzeniu ich w nowo-
czesnej technologii. Z  oryginalnego budynku 
została ściana północna i fragment wschodniej. 
„Z oczywistych względów wolałbym, żeby udało 
się odratować autentyczne mury – mówił pan 
Zbigniew – ale zdawałem sobie sprawę, że ściany 
osuszone nawet przy użyciu najnowszych metod 
mogą sprawiać kłopoty w  trakcie eksploatacji 
budynku”. 

Następnie prace budowlane zostały prze-
rwane do czasu zaktualizowania dokumentacji 
technicznej. Budowlańcy na placu budowy 
pojawili się ponownie pod koniec lata 2006, 
niestety termin otwarcia muzeum stał się nie-
aktualny. Kolejny termin oddania przewidziano 
na 15 maja 2007, czyli na siedemdziesiątą drugą 
rocznicę urodzin Haliny Poświatowskiej. Odbiór 
robót budowlanych i przekazanie obiektu do za-
gospodarowania wyznaczono na dzień 8 listopa-
da 2007 roku. Na skromną imprezę z udziałem 
prezydenta i młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, 
zaproszono przedstawicieli prasy – jednak pro-
tokół odbioru został podpisany dopiero miesiąc 
później. Eksponat numer jeden – dom Haliny 
Poświatowskiej został zrekonstruowany.

Do stworzenia scenariusza wystawy poświę-
conej życiu i twórczości dyrekcja zaprosiła panią 
profesor Elżbietę Hurnikową – zatrudnioną 
w  Akademii Jana Długosza w  Częstochowie, 
od wielu lat związaną ze środowiskiem nauko-
wym i  kulturalnym naszego miasta. W  roku 
2006 pani Profesor opublikowała książkę pt. 
„Z częstochowskiej ziemi na literacki Parnas”, 
poświęconą czterem poetom, wywodzącym się 
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z regionu częstochowskiego, a mianowicie: Wła-
dysławowi Sebyle, Jerzemu Libertowi, Ludmile 
Marjańskiej i Halinie Poświatowskiej. W  sce-
nariuszu wystawy należało uwzględnić związki 
twórczości Poświatowskiej z  jej życiorysem 
i  udokumentować je odpowiednim doborem 
eksponatów. Jednakże pierwszym problemem 
stało się przypisanie funkcji poszczególnym 
pomieszczeniom, przeznaczonym do zagospo-
darowania. Jedno z trzech pomieszczeń musiało 
spełnić rolę sali audiowizualnej przystosowanej 
do prelekcji, odczytów, recytacji, a nawet małych 
form teatralnych. Dwa pozostałe pomieszczenia 
przeznaczone zostały na ekspozycję pamiątek 
i wydawnictw. 

Wśród pamiątek dokumentujących życie 
poetki znalazły się zdjęcia samej Poświatowskiej 
i ludzi z nią związanych, dokumenty osobiste, 
pisma związane z wyjazdem do USA, dyplomy, 
umowy wydawnicze, zeszyty, a nawet elektro-
kardiogram z  charakterystycznym zapisem jej 
chorego serca. Ekspozycja została podzielona na 
sześć charakterystycznych okresów: 

– lata 1935 – 1950  – okres dzieciństwa 
i wczesnego stadium choroby,

– lata 1954 – 1956  – pamiątki związane 
z małżeństwem Haliny z Adolfem Poświatow-
skim,

– lata 1958 – 1959  – wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych i operacja,

– lata 1959 – 1961  – nauka w  Smith 
College,

– lata 1961 – 1964  – okres pobytu w Kra-
kowie obejmujący studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, 

  pracę w charakterze asystenta na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym UJ, przygotowania 
do pracy doktorskiej,

– lata 1964 – 1967  – pobyt w Jugosławii, 
stypendium w Paryżu, ostatni okres życia.

Całość wystawy dopełnia obraz pędzla 
Adolfa Poświatowskiego „Akt z kotem”, kolaż 
„Juliusz Cezar” (przywieziony przez Poświatow-
ską z USA) i maszyna do pisania marki Olimpia 
(również z USA). Wystawie towarzyszy odgłos 
chorego serca, a na jego tle nagranie dwóch wier-

szy w wykonaniu autorki. Są to jedyne zacho-
wane nagrania głosu Haliny, pochodzące z roku 
1958, wykonane w Stanach Zjednoczonych tuż 
przed operacją serca. W sali poświęconej twór-
czości Haliny Poświatowskiej wyeksponowane są 
pierwsze wydania tomów wierszy, wydawnictwa 
zagraniczne i książki nietypowe, w tym biblio-
filskie wydanie pod tytułem „Ogień zielonych 
księżyców”, drukowane na ręcznie czerpanym 
papierze, oprawione w prawdziwy jedwab i na-
sączone perfumami. Jednak najważniejszym 
eksponatem w  muzeum poświęconym poetce 
powinna być jej twórczość. 

Autorka scenariusza dokonała wyboru 
wierszy, natomiast pomysłodawczynią niety-
powego sposobu ekspozycji jest siostra pana 
Mygi – Teresa Małgorzata Porębska. W twór-
czości Poświatowskiej jest wiele wierszy inspi-
rowanych dziełami sztuki. Będąc w  Stanach 
Zjednoczonych mieszkała przez kilka miesięcy 
u  swej przyjaciółki Caroline Karpinski, która 
pracowała w  Metropolitan Museum of Art. 
Halina wiele czasu spędzała w  tym muzeum. 
Wizyty te zaowocowały wierszami pisanymi na 
temat obrazów i rzeźb. Podobnie w czasie pobytu 
w Paryżu powstały wiersze inspirowane sztuką. 
Połączenie wierszy z  obrazami daje niezwykły 
efekt wizualny, ponadto wskazuje na związki 
między literaturą i  malarstwem w  twórczości 
Haliny Poświatowskiej. 

Na ekranie w  sali audiowizualnej prezen-
towane są portretowe zdjęcia Haliny, w dużym 
powiększeniu, a  prezentacja dopełniona jest 
nagraniami piosenek skomponowanych do jej 
tekstów. Poezja towarzyszy zwiedzającym od sa-
mego wejścia do budynku w korytarzu, będącym 
pomieszczeniem mało korzystnym dla potrzeb 
ekspozycyjnych, na ścianach umieszczone są 
plansze z najbardziej znanymi utworami.  Ekspo-
naty w Domu Poezji nie są opisane, lecz jedynie 
opatrzone komentarzem pochodzącym od samej 
Poświatowskiej. W gablotach umieszczono cy-
taty z autobiograficznej powieści „Opowieść dla 
przyjaciela”. Eksponuje się wiele dokumentów 
pisanych ręką Poświatowskiej, jednak uznano, że 
nie powinno się wystawiać oryginałów rękopi-
sów wierszy. W przyszłości zostaną zeskanowane 
i udostępnione zwiedzającym w formie albumu. 
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Wykonanie aranżacji wystawy powierzono 
Tadeuszowi Koseli i  Włodzimierzowi Karan-
kiewiczowi, pracownikom wydziału malarstwa 
Akademii Jana Długosza. Artyści przystąpili do 
poszukiwania koncepcji wystawy. W  rozmo-
wach przewijał się nawet pomysł odtworzenia 
jej warsztatu pracy, ale z oczywistych względów 
nie nadawał się do realizacji – Halina praco-
wała w łóżku w półsiedzącej pozycji, obłożona 
poduszkami. Ponadto wiele podróżowała. 
Przemieszczała się między Krakowem a  Czę-
stochową, jeździła do sanatoriów, pracowała 
zawsze i  wszędzie, tak więc jej warsztat był 
czymś właściwie niematerialnym. Ostatecznie 
artyści zdecydowali się na stworzenie wystroju 
nietypowego. 

Pomieszczenia muzeum miały stać się 
kontynuacją ogrodu, stad pomysł na sposób de-
koracji ścian, przypominający motyw roślinny, 
natomiast kolory narzuciła sama Poświatowska 
– „Jedynymi oazami czystych kolorów w mieście 
są muzea. To tutaj zamknięto złoto i czerwień, 
obwarowane grubymi murami i zastępem czuj-
nych dozorców, świecą tak samo jak kilkaset 
lat temu. Rozedrgane kolory mówią: czerwień 
o krwi i pożarze serca, głęboki błękit o wierności 
i bólu. Kolorowe draperie w harmonijnych fał-
dach zastygły wokół zgiętych cierpieniem posta-
ci, po nieruchomych twarzach toczą się błękitne 
łzy. Krew prawdziwymi kroplami przywiera do 
czoła, krzepnąca krew cienką strużką sączy się 
z  boku”. Właśnie te kolory; czerwień i  złoto 
dopełnione zielenią ogrodu odgrywają dużą 
rolę w  aranżacji plastycznej – „(…) barwy, 
które wiążą się z problematyką życia, miłości, 
trwania, zyskując znaczenia symboliczne” (prof. 
E. Hurnikowa). 

Korytarz został pomalowany na kolor żółto-
-złoty. Na wprost wejścia umieszczono zdjęcie 
Haliny Poświatowskiej naturalnej wielkości. Po 
bokach plansze z wierszami – tymi, które nawet 
mało wytrawnym znawcom poezji od razu koja-
rzą się z Poświatowską. U góry tekst jest wyraźny, 
pisany dużą czcionką. Dalej staje się mniejszy, 
litery są jakby przezroczyste, w końcu znikają, 
wydaje się, że autorzy aranżacji w  ten sposób 
chcą zachęcić czytelnika do bliższego spotkania 
z twórczością Poświatowskiej. 

Pokój poświęcony biografii poetki – po-
malowany na czerwono – zachowuje charak-
terystyczny motyw roślinny. Kolor czerwony 
dominuje. Okno przesłonięte półprzezroczy-
stymi siatkami, które zwieszają się luźno od 
sufitu do podłogi, również są pomalowane na 
czerwono. Na siatkach nadrukowano zdjęcia 
Poświatowskiej, stanowiące ilustracje wierszy 
zamieszczonych poniżej. Zdjęcie z  kotem 
w  ogrodowej altanie opatrzone jest wierszem 
„Rekolekcje dla kota”, a  ilustracja do wiersza 
„*** [Odkąd cię poznałam noszę w  kieszeni 
szminkę…]” przedstawia Halinę przed lustrem 
ze szminką w dłoni. Motyw zanikającego tekstu 
stosowany jest konsekwentnie na wszystkich 
wydrukach. Sześć – oczywiście czerwonych – 
gablot wypełniają zdjęcia, dokumenty, listy. 
Znalazł się tam także plan Nowego Jorku, który 
zawsze wisiał nad jej łóżkiem (nawet w Polsce). 
Zawartość gablot dokumentuje przenikające 
się etapy życia w sposób niekoniecznie chrono-
logiczny, ale zamykający poszczególne epizody 
w logiczną całość. 

„(…) – trzy pokoiki zrobiły się zadziwia-
jąco przestronne. I  to pomimo zastosowania 
w  jednym z  nich – dokumentującym życie 
Poświatowskiej – czerwonej kolorystyki ścian. 
We wszystkich pomieszczeniach pojawiły się 
desenie roślinne – subtelne i romantyczne. Naj-
ciekawszym jednak pomysłem okazały się zapo-
wiadane efekty trójwymiarowości. Dla zdobycia 
dodatkowej powierzchni, przy wykorzystaniu 
światła, okna pomieszczeń i część ścian zasłaniają 
ekrany z włókniny, na których wydrukowano 
fotografie i  teksty poetyckie. Idącemu przez 
wystawę widzowi przenikające przez ekrany 
światło i desenie ścian dają złudzenie poruszania 
się obrazów” (Tadeusz Piersiak). 

Pozostałe dwie sale – poświęcona twórczości 
Haliny Poświatowskiej i audiowizualna, poma-
lowane są na zielono. Wydawnictwa książkowe 
wyeksponowano w dwóch gablotach, oddzielnie 
wydania polskie i  obcojęzyczne. Oprócz dzieł 
poetki na wystawie znalazły się pozycje o Po-
światowskiej;: Jana Pieszczachowicza – „Walka 
z niebytem” i Izoldy Kiec – „Halina Poświatow-
ska”. W sali audiowizualnej brak eksponatów. Na 
oknach i ścianach wiszą wspomniane siatkowe 
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wydruki skomponowane z  wierszy i  obrazów. 
„Na ekranie w  drugiej sali zielonej prezento-
wane są w  dużym powiększeniu różne ujęcia 
fotograficzne twarzy Haliny Poświatowskiej. 
W Muzeum można także usłyszeć jej głos oraz 
piosenki do tekstów poetyckich. Wszystkie 
elementy ekspozycji – literackie, plastyczne, 
dźwiękowe – oddają istotę osobowości twórczej 
poetki i jej liryki” (prof. Elżbieta Hurnikowa). 

Prezentacja muzyczna obejmuje pięć utwo-
rów skomponowanych przez Andrzeja Kuryle-
wicza na zamówienie Zofii Kucówny i Adama 
Hanuszkiewicza. Stanowiły one ilustrację 
muzyczną do filmu pt. „Rozsiewane wiatrem”, 
nakręconego w  1970 roku. W  muzeum pre-
zentowane są w  wykonaniu Wandy Warskiej, 
Magdy Umer i Haliny Wyrodek. 

Elżbieta Hurnikowa – autorka scenariusza 
wystawy, pisze – „Halina nie zdążyła w swoim 
krótkim życiu zgromadzić zbyt wielu rzeczy, 
przedmiotów codziennego użytku, pamiątek. 
Nie zachował się jej pokój pracy, bo był on wszę-
dzie, dokąd prowadził ją los: w szpitalach, sana-
toriach, w podróżach. Do nielicznych pamiątek 
należy maszyna do pisania, którą przywiozła ze 
Stanów Zjednoczonych, a  także obraz Adolfa 
Poświatowskiego „Akt z  kotem”. W  Muzeum 
znalazły się przede wszystkim eksponaty, które 
ilustrują trudną drogę życiową poetki, m.in. 
dokumenty, fotografie, listy. To one informują 
zwiedzających, kim była Halina Poświatowska”. 

9  maja 2008 uroczyście świętowano 73. 
urodziny Haliny Poświatowskiej i  pierwszą 
rocznicę otwarcia muzeum. W  ciągu pierw-
szego roku działalności odwiedziło je blisko 
trzy tysiące zwiedzających i  ponad tysiąc na 
dwudziestu imprezach. „Może to nie jest impo-
nujący rezultat – stwierdził pan Zbigniew Myga 
– ale zważywszy na elitarny charakter muzeum 
i specyfikę miasta możemy się czuć usatysfak-
cjonowani. Niestety, pozbawienie Częstochowy 
statusu miasta wojewódzkiego pogrążyło nas 
w  kryzysie gospodarczym, a  brak perspektyw 
dynamicznego rozwoju spowodował odpływ 
ambitnych ludzi. Wprawdzie Częstochowa 
jako ośrodek kultu Maryjnego odwiedzana jest 
rocznie przez miliony pielgrzymów, ale wiem 

z własnych obserwacji, że w zasadzie nie opusz-
czają oni terenu Sanktuarium Jasnogórskiego. 
Frekwencja w czasie szczytu pielgrzymkowego, 
to jest w lipcu i sierpniu, jest wyraźnie niższa, 
jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wykształ-
cenie w  społeczeństwie nawyku gremialnego 
korzystania z dóbr kulturalnych jest procesem 
długotrwałym. Postać Haliny Poświatowskiej 
jest w Częstochowie stosunkowo mało znana. 
Zwiedzający (ci, którzy trafili tu przypadkiem) 
ze zdziwieniem, ale i  z  nieukrywaną dumą 
zauważają, że Poświatowska była ich krajanką. 
Przychodzą ponownie w  towarzystwie rodzin 
lub znajomych, kupują wydawnictwa, proszą 
o  informacje. Oczywiście jest również inna 
kategoria gości – miłośników twórczości Poświa-
towskiej. Doskonale przygotowani przyjeżdżają 
z odległych miejsc na wieść o powstaniu mu-
zeum ich ulubionej autorki. Takie wizyty trwają 
nawet kilka godzin, padają bardzo szczegółowe 
pytania. Muzeum żyje własnym życiem już od 
wielu lat, żyje według scenariusza wymyślonego 
przez panią Elżbietę Hurnikową, Tadeusza Ko-
selę, Włodzimierza Karankiewicza, moją siostrę 
i  mnie. Ten scenariusz jest dobry i  naprawdę 
podoba się innym. Dowodem są liczne spotkania 
w  Domu Poezji. Już w  przeciągu pierwszego 
roku działalności muzeum było systematycznie 
odwiedzane przez członków i  sympatyków 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickie-
wicza działającego w naszym mieście. Zapraszają 
z odczytami ludzi znanych, cenionych, którzy 
chętnie dzielą się uwagami, spostrzeżeniami, 
przygotowują ciekawe referaty. To właśnie tutaj 
uczniowie pobliskiej szkoły muzycznej pre-
zentują swoje umiejętności. Wychowankowie 
renomowanych częstochowskich liceów chętnie 
organizują małe spektakle teatralne, zapraszają 
swoich znajomych i fanów. Na przykład pewne-
go sierpniowego wieczora, w początkowej fazie 
działalności muzeum, odbyła się tu promocja 
kolejnego tomiku poezji znanej częstochowskiej 
poetki i malarki Marii Ogłazy. Maria prezento-
wała nie tylko swoje wiersze, ale również obrazy 
inspirowane poezją Poświatowskiej. Spotykają 
się tu również nauczyciele i  uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych, by wysłuchać wyników 
kolejnej edycji konkursu na interpretację wiersza 
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H. Poświatowskiej „Ogród Poezji”, po którym 
planowany jest występ teatrzyku amatorskiego. 
Dzieje się dużo, a my nie jesteśmy obojętni na 
głosy tych, którzy tu bywają, wsłuchujemy się 
w nie i wyciągamy wnioski. Wszyscy zgodnie 
podkreślają, że tutaj czują obecność Haliny 
Poświatowskiej – w domu, w którym mieszkała 
przez 23 lata swego niezwykle trudnego życia – 
w „Domu Poezji”.

Muzeum Haliny Poświatowskiej 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8  
w Częstochowie

Halina Poświatowska urodziła się 9  maja 
w rodzinie Państwa Stanisławy i Feliksa Mygów 
i  została ochrzczona w  kościele św. Barbary. 
W  tym mieście spędziła swoje dzieciństwo 
i wczesne młodzieńcze lata. Niestety, tu też na-
bawiła się w czasie II wojny światowej anginy, 
a w jej konsekwencji – wady serca. Piękny dla 
każdego człowieka, najwcześniejszy okres życia, 
spędziła w  domu. Choroba uniemożliwiła jej 
normalne egzystowanie. To skłoniło przyszłą 
poetkę do uczenia się i pisania w łóżku. 

W rocznicę śmierci, 11 października 1996 
roku, Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 
w Częstochowie nadano imię poetki i otwarto 
Muzeum Haliny Poświatowskiej. W  dwóch 
salach mieszczących się w budynku szkoły przy 
ulicy Szczytowej 28/30 znajdują się eksponaty 
o dużej wartości muzealnej. Można tu zobaczyć 
autentyczne przedmioty i rzeczy osobiste poet-
ki (fotel, maszynę do pisania, ulubione płyty, 
słownik angielsko-polski, zielnik wykonany 
przez Haśkę i panią Stanisławę Mygową), które 
szkoła otrzymała od brata, Zbigniewa Mygi, 
mieszkającego w Częstochowie. 

Na ścianach wiszą fotografie poetki z przyja-
ciółmi i zdjęcia rodzinne. Jako kilkunastoletnia 
dziewczyna doświadcza wiele. W  latach 1948 
– 1951 z  przerwami uczy się w  gimnazjum 
„Nauka i Praca” i w Liceum im. J. Słowackiego 
w  Częstochowie. Niesystematyczność uczęsz-
czania na zajęcia szkolne spowodowana jest po-
bytem w szpitalach i sanatoriach. Zdaje maturę 
jako eksternistka w 1955 roku. W 1953 roku 
w  Kudowie poznaje Adolfa Ryszarda Poświa-

towskiego, studenta Wyższej Szkoły Filmowej 
w Łodzi, również chorego jak ona, na serce. Już 
w następnym roku zawierają związek małżeński 
w Kościele św. Jakuba w Częstochowie. 

Na biurku w muzeum znajduje się oryginal-
na fotografia z mężem i kuzynką, Panią Anielą 
Tobołą. Zdjęcie zostało wykonane w ogrodzie, 
przed rodzinnym domem państwa Mygów przy 
ul. Jasnogórskiej. Profesor Julian Aleksandro-
wicz, lekarz i wielki przyjaciel Haśki, zauważył 
jej zainteresowanie poezją Wisławy Szymbor-
skiej (w sali muzeum znajduje się króciutki list 
Noblistki, mówiący o  znajomości z  patronką 
szkoły i wspominający ją jako wspaniałą Osobę) 
i wpadł na pomysł szczególnego sposobu leczenia 
– przeciwstawienie myślenia o śmierci, myśleniu 
o tworzeniu. Poświatowska zaczęła pisać wiersze. 
Choroba „pomogła” jej w tym. 

Poezja tak doskonała powstała właśnie (chy-
ba można tak powiedzieć) dzięki myśli o choro-
bie, o umieraniu, ale także o życiu i miłości. To 
wówczas rodziły się wiersze, które weszły potem 
do tomiku pt. „Hymn bałwochwalczy”, wyda-
nego w Wydawnictwie Literackim w Krakowie 
dopiero wtedy, gdy Poświatowska przebywała za 
oceanem, tzn. w 1958 roku. 

Wcześniej, tuż po śmierci męża, debiutuje 
utworami „Szczęście” i „Człowiek z Annapurny” 
w „Gazecie Częstochowskiej”, której redaktorem 
był wówczas Tadeusz Gierymski. Po latach napi-
sał o poetce artykuły do częstochowskiego pisma 
oraz wiersz jej poświęcony. Dokumenty tego fak-
tu znajdują się w gablotach w części wystawowej 
muzeum. Po śmierci męża zdrowie Haliny coraz 
bardziej podupadało. Profesor Aleksandrowicz 
zdawał sobie doskonale sprawę, że nie przeżyje 
ona długo swego męża, czynił więc starania 
o przeprowadzenie operacji w Stanach Zjedno-
czonych, bo tylko to mogło ją uratować. Zwrócił 
się do Polonii Amerykańskiej o ratowanie życia 
tej wrażliwej i  genialnej dziewczyny. Zabiegi 
przyniosły pozytywny skutek. Haśka zostaje 
sprowadzona do Kliniki Kardiologicznej w Fila-
delfii. Jej chęć życia jest tak wielka, że mimo „nie 
(…) najmocniejszych nerwów”, jak pisze w liście 
do Ireneusza Morawskiego, adresata jedynego 
dłuższego, prozatorskiego utworu „Opowieść dla 
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przyjaciela” – „umiem ładnie czekać”. Fizyczna 
walka ze śmiercią znajduje odbicie w wierszach 
(np. „Zawsze kiedy chcę żyć, krzyczę…”). 

Okres amerykański zaznacza się w muzeum 
kilkoma eksponatami. Są tu: obraz wykonany 
techniką kolażu, ofiarowany przez przyjaciółkę, 
Caroline Karpinski – historyka sztuki, kustosza 
Metropolitan Muzeum w Nowym Jorku; uni-
kalna fotografia Haliny zrobiona przez Jerzego 
Kosińskiego w Central Park w Nowym Jorku, 
dotąd nigdzie nie publikowana (również dar 
C. Karpinski); kasetowe nagranie głosu poetki 
(dar Ireneusza Morawskiego); tomik pierwszego 
wydania „Hymnu bałwochwalczego”, ofiaro-
wany przez Poświatowską kuzynowi – Jerzemu 
Bigosińskiemu, który przekazał go szkolnemu 
muzeum.

Haśka wygrywa walkę ze śmiercią. Zaczyna 
nadrabiać stracony czas. Żyje zbyt szybko, co ma 
ogromny wpływ i pozostawia skazy na zdrowiu. 
Ale nie myśli o tym, że to jej zaszkodzi. Pozostaje 
w Stanach, by się kształcić. Znana już, jak czyta-
my we fragmentach listu Jerzego Bigosińskiego, 
w College’u, do którego starała się dostać i uzy-
skać stypendium, podejmuje studia i kończy je 
w przyspieszonym tempie. Otrzymuje dyplom. 
Tęsknota za krajem i bliskimi nie pozwala jej 
na kontynuowanie studiów w Ameryce. Chce 
podjąć naukę w Krakowie. Wraca do kraju i po 
dwóch latach pracy uzyskuje dyplom magistra 
filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Otrzy-
muje pracę w  Katedrze Filozofii Przyrody UJ 
i dzieli się swoją wiedzą ze studentami. 

Choć czuje się nie najlepiej, chce poznać 
w  swym życiu jak najwięcej świata. Uzyskuje 
stypendium w Paryżu. Stamtąd przesyła bratu 
Zbigniewowi pozdrowienia (widokówka z Fran-
cji i druga z Jugosławii – obie adresowane do 
pana Zbigniewa Mygi, znajdują się w pokoju 
poświęconym Patronce Szkoły). 

Wrażliwa na sztukę odwiedza muzea No-
wego Jorku, Paryża, ogląda dzieła malarskie, 
rzeźbiarskie i tworzy wiersze inspirowane nimi; 
słucha muzyki klasycznej. W zbiorach znajduje 
się reprodukcja jej ulubionego obrazu „Boćki” 
oraz kopia obrazu F. Legera wykonana przez 
męża poetki. 

Przeznaczenia nie da się przechytrzyć ani 
uniknąć. Chore serce daje powtórnie znać o so-
bie. Wzmożona praca nie pomaga utrzymaniu 
się w  dobrej kondycji. Ale nie jest w  stanie 
odwieść poetki od pisania. Tworzy. Rękopisy 
wierszy (kserokopie) znajdują się na biurku 
i w gablotach szkolnego muzeum. Jej widzenie 
świata jest zupełnie odmienne niż człowieka 
zdrowego. Ból, lęki, smutki nie będące obcymi 
autorce „Ody do rąk”, znajdują wyraz w poezji. 
Motywy ptaka i serca pojawiają się wielokrotnie 
w jej twórczości jako symbole niepokojów, mi-
łości, życia, śmierci. Poetka zastanawia się nad 
światem bez niej. 

Halina Poświatowska – to silna osobowość. 
Tuż przed drugą operacją, pogodzona ze śmier-
cią, żegna się wierszem „Ptaku mojego serca”. Ta 
bardzo elegancka kobieta pozostawiła po sobie 
kilka rzeczy, które znalazły się na wystawie: szal, 
torebkę, sukienkę… W drugiej części – wysta-
wowej, zgromadzone zostały i wyeksponowane 
dzieła młodych plastyków oraz dojrzałych arty-
stów Częstochowy (Jadwigi Wosik „Oda do rąk” 
i jej rysunki – grafiki) inspirowane twórczością 
Haliny. Tu też znalazła swoje miejsce wykonana 
przez częstochowskiego rzeźbiarza, Szymona 
Wypycha, rzeźba z żywicy epoksydowej przed-
stawiająca zadumaną poetkę trzymającą książkę 
„Opowieść dla przyjaciela”. Posąg został ufundo-
wany z okazji 30–lecia śmierci Patronki Szkoły. 
Rocznicę tę upamiętniono również wydaniem 
pamiątkowego medalu. 

Po drugiej operacji serca w  Warszawie 
poetka zmarła 11 października 1967 roku 
i  została pochowana na cmentarzu św. Rocha 
w Częstochowie.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Ha-
liny Poświatowskiej w Częstochowie

Konkurs odbywa się pod literackim pa-
tronatem Haliny Poświatowskiej – jednej 
z  najwybitniejszych postaci częstochowskiej 
kultury. Jest jednym z najstarszych konkursów 
poetyckich w Polsce, organizowanym od 1974 
roku. W kolejnych edycjach tego przedsięwzięcia 
brali udział uznani poeci i krytycy literaccy, któ-
rzy zasiadali w jury, spotykali się z czytelnikami, 
prowadzili warsztaty poetyckie, uczestniczyli 
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w panelach dyskusyjnych, recenzowali ukazujące 
się w kolejnych latach tomiki poetyckie z utwo-
rami laureatów. Uczestnikami Konkursu byli 
m.in. uznani dzisiaj autorzy, którzy debiutowali 
w konkursie poetyckim pod patronatem Haliny 
Poświatowskiej.

Zwieńczeniem różnorodnych działań kon-
kursowych są corocznie Konfrontacje Poetyckie, 
które mają charakter interdyscyplinarny. Stano-
wią płaszczyznę intelektualnych i artystycznych 
spotkań oraz forum dyskusji o poezji. Stwarzają 
możliwość konfrontowania twórczości literackiej 
w  Turnieju Jednego Wiersza i  doskonalenia 
warsztatu poetyckiego podczas zajęć warsztato-
wych i konsultacji z jurorami. 

Organizatorzy zapraszają poetów, zarówno 
tych debiutujących, jak również autorów z do-
robkiem literackim, do udziału w kolejnych edy-
cjach Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Haliny Poświatowskiej.

Idea organizowania Konfrontacji Poetyckich 
zrodziła się na początku lat 70. w kłobucko-czę-
stochowskiej grupie poetyckiej im. Władysława 
Sebyły, która dawno już przestała istnieć. Od 
początku koncepcja imprezy znalazła wsparcie 
redakcji „Gazety Częstochowskiej”, w  której 
w  1956 roku debiutowała patronka ogłasza-
nego na skalę ogólnopolską już od 1979 roku 
konkursu poetyckiego – Halina Poświatowska. 

Po raz pierwszy Konfrontacje Poetyckie od-
były się w 1974 roku i towarzyszyły im: Turniej 
Jednego Wiersza – najpierw o zasięgu regional-
nym, który później uzyskał rangę ogólnopolskie-
go konkursu poetyckiego, imprezy muzyczne, 
spotkania literackie, prezentacje recytatorskie, 
wieczory autorskie, dyskusje. Formuła łączenia 
imprez literackich z działaniami artystycznymi 
przetrwała do dnia dzisiejszego. Zatem spo-
tkaniom autorskim, warsztatom poetyckim, 
dyskusjom literackim i  prezentacjom wierszy 
towarzyszą koncerty muzyczne, spektakle teatral-
ne, wystawy plastyczne, recitale poezji śpiewanej.

Przedsięwzięcie literacko-artystyczne pod 
patronatem Haliny Poświatowskiej, związa-
nej z  Częstochową wieloma wątkami swojej 
biografii, cieszy się niezmiennie dużym zain-
teresowaniem autorów wierszy po debiucie, 

jak również debiutujących poetów. Dowodem 
tego jest nadsyłana każdego roku ilość tekstów 
poetyckich – do 3 tys. utworów. Rekordowa pod 
tym względem 20. edycja imprezy obejmowała 
około 5 tys. wierszy. 

Trudu oceny tej olbrzymiej ilości tekstów 
podejmowali się zaproszeni do Częstochowy 
poeci i  krytycy literaccy. Gościliśmy w  Czę-
stochowie wiele znakomitości spośród przed-
stawicieli krytyki literackiej: Mariana Stalę, 
Wacława Sadkowskiego, Karola Maliszewskiego 
i Krzysztofa Vargę. Mieliśmy przyjemność spo-
tkania i rozmów o literaturze z uznanymi poet-
kami: Julią Hartwig, Urszulą Kozioł, Ludmiłą 
Marjańską. Gośćmi Konfrontacji były także: 
Adriana Szymańska, Anna Janko, Krystyna Ro-
dowska i Elżbieta Zechenter-Spławińska, Marta 
Podgórnik. W  naszej pamięci pozostają także 
spotkania z nieżyjącymi już poetami: Tadeuszem 
Śliwiakiem i Zbigniewem Bieńkowskim. Gorącą 
atmosferę dyskusji literackich wprowadził m. in. 
Julian Kronhauser, któremu zawdzięczamy także 
ustalenie kategorii: „debiut” i  „po debiucie”. 
Gościli w naszym mieście poeci związani z „Li-
teraturą na Świecie” – Piotr Sommer, Andrzej 
Sosnowski i  Leszek Engelking, który później 
pracował przez wiele lat w składzie komisji kon-
kursowej. Pojawili się recenzenci młodego (wów-
czas) pokolenia: Marcin Świetlicki, Krzysztof 
Koehler, Marcin Baran, Jacek Podsiadło, którzy 
w polskiej poezji współczesnej znaleźli później 
eksponowane miejsca. Niekwestionowanym 
poetyckim autorytetem, zarówno dla starszego 
pokolenia, jak i dla młodych autorów oraz czy-
telników, jest Bogdan Zadura, którego udało się 
namówić do czytania wymienionych wcześniej 
5 tys. wierszy, a także do udziału w wieczorze 
autorskim. W  spotkaniach, dyskusjach, oce-
nach wierszy uczestniczyli ponadto: Stanisław 
Stabro, Piotr Matywiecki, Maciej Cisło, Piotr 
Kuncewicz, Andrzej Szuba, Leszek Szaruga. 
Organizatorzy Konkursu współpracowali z Er-
nestem Bryllem, Bronisławem Majem, a także 
reprezentującymi Uniwersytet Śląski przedstawi-
cielami współczesnej humanistyki – Tadeuszem 
Sławkiem i Marianem Kisielem. 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny 
Poświatowskiej należy do najstarszych w kraju. 
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Od 1991 roku jego głównym organizatorem jest 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie 
(dawniej Wojewódzki Ośrodek Kultury). Zało-
żeniem programowym tego przedsięwzięcia jest 
umożliwienie konfrontacji twórczości poetyc-
kiej, promocja utalentowanych poetów, integra-
cja środowisk literackich i pobudzanie twórczej 
aktywności debiutujących autorów. Integracja 
sztuki i literatury, jaka dokonuje się w obrębie 
oferty programowej Konfrontacji Poetyckich, 
ułatwia odbiór treści poetyckich, wzbogaca 
oprawę spotkań i dyskusji literackich o walory 
artystyczne i  tworzy niepowtarzalny klimat 
współistnienia i  wzajemnego oddziaływania 
war tośc i  tworzonych przez  l i t e ra tów 
i artystów. Stąd oferta imprez towarzyszących 
Konfrontacjom zawierała m.in.: spektakl 
teatralny „Marlene” z  Krystyną Jandą w  roli 
tytułowej, widowisko poetycko-muzyczne pt. 
„Zanim będziesz u  brzegu” w  znakomitym 
wykonaniu Hanny Banaszak i  Mirosława 
Czyżykiewicza, ale także kameralne formy 
teatralne, np. Teatr Światła Odbitego Tadeusza 
Wierzbickiego. Pojawiły się wystawy, jak np. 
ekspozycja fotograficzna „Z albumu Wisławy 
Szymborskiej”. Świadomość poetyckiej wraż-
liwości uczestników imprez zobowiązywała do 
preferowania w programie form poetyckich, tak 
więc często na scenie pojawiali się wykonawcy 
poezji śpiewanej: Robert Kasprzycki, Jarosław 
Wasik, Szymon Zychowicz, Jacek Różański, 
Mirosław Czyżykiewicz i  inni. Znakomicie 
przyjęty został Zespół „Świetliki” z  liderem 
Marcinem Świetlickim, owacje publiczności 
wywołał koncert Mariusza Lubomskiego, 
a muzyka Wojciecha Konikiewicza zachwyciła 
uczestników wieczornego koncertu. Niepowta-
rzalny klimat w  sali częstochowskiego Teatru 
stworzyli Wanda Warska i Andrzej Kurylewicz. 
Warsztatem aktorskim z  kolei zafascynowały 
częstochowską publiczność i gości Konfronta-
cji: Joanna Kasperek z  teatru Wierszalin oraz 
Beata Fudalej z krakowskiego Starego Teatru. 
W  dobrej kondycji artystycznej pokazał się 
podczas Konfrontacji Poetyckich Teatr Wit-
kacego z  Zakopanego. Gościli także: Maciej 
Maleńczuk, Krzysztof Kolberger, lwowski Teatr 
WOSKRESINNIA, Maria Peszek, Motion Trio. 

Impreza miała też swoje częstochowskie akcenty. 
Od początku z  kolejnymi edycjami tego 

przedsięwzięcia był związany Tadeusz Gierym-
ski. W  jury konkursów poetyckich zasiadali 
także: Edward Polanowski, Rajmund Piersiak, 
Waldemar M. Gaiński, Agnieszka Zakrzewska. 
Najbardziej uhonorowanymi częstochowskimi 
poetami w  historii konkursów poetyckich są 
Elżbieta Jeziorowska-Wróbel (1989) i Ryszard 
„Sidor” Sidorkiewicz (1990),  który  w latach na-
stępnych otrzymał także trzy wyróżnienia, trzy-
krotnie I miejsce w Turnieju Jednego Wiersza, 
towarzyszącym Konkursowi i nagrodę specjalną 
za wiersz o tematyce religijnej (1991). Wyróż-
nienie otrzymał również Władysław Edward 
Piekarski (1990), zaś laureatami Turnieju Jed-
nego Wiersza, towarzyszącego Konkursowi, byli: 
Małgorzata Raszewska (2011), Jacek Gierasiński 
(2012) i  piszący te słowa Tomasz „Aztzenty” 
Barański (2010).

Częstochowianie – Marcin i Mateusz Po-
śpieszalscy, Janusz „Yanina” Iwański, Antoni 
„Ziut” Gralak – w niepowtarzalny sposób two-
rzyli szczególnie jazzowe klimaty wokół dyskusji 
i spotkań literackich. Największym osiągnięciem 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego i Kon-
frontacji Poetyckich jest to, że autorzy nagradza-
ni w Częstochowie potwierdzają poziom swojej 
twórczości dalszymi osiągnięciami literackimi. 
Do ważniejszych debiutów w latach 1985–2000 
zalicza się m. in. Laureatów tego konkursu: 
Krzysztofa Jaworskiego, Roberta Mielhorskiego, 
Dariusza Sośnickiego, Mariusza Grzebalskiego, 
Tomasza Majerana, Adama Wiedemanna, Ro-
mana Honeta, Barbarę Gruszkę-Zych, Szymona 
Kantorskiego, Bartosza Konstrata, Jacka Dehne-
la i in. Konkursowe laury zdobyli także: Karol 
Maliszewski – jeden z najciekawszych obecnie 
krytyków literackich młodszego pokolenia oraz 
Maciej Melecki – autor scenariusza głośnego 
filmu o Rafale Wojaczku. 

Do najważniejszych celów imprezy należą: 
pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie 
poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej w ka-
tegoriach: „debiut” i  „po debiucie”, promocja 
utalentowanych poetów, integracja środowisk 
literackich. Impreza popularyzuje również spu-
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ściznę literacką i postać Haliny Poświatowskiej 
poprzez turnieje wiedzy, konkursy recytatorskie 
i  poetyckie, spotkania ze znawcami biografii 
i twórczości poetki, zwiedzanie miejsc – śladów 
pamięci o  Halinie Poświatowskiej oraz pre-
zentacje form artystycznych inspirowanych jej 
twórczością. Program Konfrontacji obejmuje 
wykłady, spotkania autorskie, warsztaty po-
etyckie, prezentacje wierszy oraz towarzyszące 
im imprezy artystyczne. Corocznie ukazuje się 
wydawnictwo z utworami laureatów konkursu 

poetyckiego. Patronatem honorowym obejmują 
imprezę od lat: Marszałek Województwa Śląskie-
go, Prezydent Miasta Częstochowy i  Starosta 
Częstochowski. Patronat prasowy nad Konfron-
tacjami przyjęła „Gazeta Wyborcza” 

Tomasz „Aztzenty” Barański

Halina Poświatowska, znana głównie 
z  twórczości lirycznej, jest także autorką 

autobiograficznej „Opowieść dla przyjaciela”. 
Utwór pisany przez Poświatowską przez pięć 
lat (1962-1967) został wydany w 1967 roku, na 
kilka miesięcy przed śmiercią autorki. Przyjacie-
lem, do którego kieruje opowieść, jest Ireneusz 
Morawski. To jemu pisarka powierzała swoje 
najskrytsze myśli – „Jesteś mi równie bliski jak 
moje własne serce” – pisała w jednym z listów. 
Znajomość była utrzymywana przez kilka lat, aż 
do wyjazdu Poświatowskiej do Stanów Zjedno-
czonych. Powieść ta jest listem do Morawskiego, 
dotyczącym tych lat z  życia pisarki, których 
nie poznał. Stanowi także list skierowany do 
odbiorców poezji Poświatowskiej. 

„Będę mówić, przyjacielu. Najchętniej 
milczałabym, ale milczenie nie jest żadnym 
rozwiązaniem, milczenie nie wyjaśnia nic...” – 
tak Poświatowska rozpoczyna „Opowieść dla 
przyjaciela”. Pisarka relacjonuje zdarzenia ze 
swojego życia od wczesnego dzieciństwa aż do 
czasu powstawania utworu, czyli do trzydzieste-
go pierwszego roku życia. Poświatowska opisuje 
podróż do Stanów, w której przeszła operację 
serca. Na łamach książki przywołuje także czas 
spędzony ze swoim mężem, jak również wraca 
myślami do długich pobytów w szpitalach i sa-
natoriach. Przytacza okres studiów podjętych 
na Smith College w Northampton i trudności, 

których tam doświadczyła. W każdą opowiedzia-
ną historię, wspomnienie, wydarzenie, Poświa-
towska wplata refleksje oraz poetycką zadumę.

„Opowieść dla przyjaciela” stanowi świadec-
two osobistych doświadczeń autorki. Powieść 
ta porusza trudne tematy przemijania i śmierci, 
jednocześnie odnajdując radość życia. Jest to 
historia życia, choroby, lęku, bólu, ale również 
ogromnej nadziei. Poświatowska opisuje strach 
przed chorobą i śmiercią, ale także uwielbienie 
życia. Wyraża ona niezwykłą wprost chęć życia 
i wolę walki z chorobą: „Kocham życie, przy-
jacielu, i nawet wtedy, kiedy zraniło mnie tak 
bardzo, że przez krótką chwilę zapragnęłam 
umrzeć, nawet wtedy nie popełniłam zdrady. 
(...) Śmierć zawsze była blisko mnie, zbyt blisko”. 
Świadomość choroby i wczesnej śmieci sprawia, 
że pisarka stara się wykorzystywać jak najlepiej 
czas, który został jej dany. Poświatowska czerpała 
z życia jak najwięcej mogła, upajała się światem, 
zachwycała się każdą chwilą. Mimo ograniczeń 
autorka na przekór losowi chciała żyć intensyw-
nie – kochać, studiować, tworzyć. 

Pomimo iż każde zdanie utworu wydaje się 
być świadectwem wielkiej miłości do życia, to 
motyw śmierci towarzyszy bohaterce stale. Pi-
sarka miała świadomość, że może podzielić los 
Stelli czy Rosemarie, które zmarły w szpitalach. 
Śmierć występuje obok życia i splata się z nim 
nierozerwalnie: „my nie umiemy przecież pięk-

Justyna Michalska

MIĘDZY ŻYCIEM A ŚMIERCIĄ.
„OPOWIEŚĆ DLA PRZYJACIELA” HALINY POŚWIATOWSKIEJ
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nie czekać, na życie, na śmierć, na cokolwiek...” 
Nie można oprzeć się wrażeniu, że Poświatowska 
opisuje swoje życie tak, jakby miała je już za 
sobą: „Przyjacielu, pomyśl o mnie raz jeszcze, 
zanim odejdziesz, zanim odejdziemy oboje”. 
„Daj mi rękę, pójdziemy wstecz po naszych 
wspólnych śladach, pozwól, że poprowadzę cię 
raz jeszcze”. 

Życie opisywane przez autorkę można by 
podzielić na to przed operacją i  po operacji. 
Przed operacją egzystencja zdawała się być jało-
wa, polegająca głównie na leżeniu w łóżku oraz 
pobytach w szpitalach i sanatoriach. Operacja 
dawała szansę na coś więcej. „Drzewa umierają 
inaczej niż ludzie. Drzewa wyglądają tak, jak 
gdyby cieszyły się własną śmiercią. Wprawdzie 
potem będzie wiosna i  one odkwitną znowu, 
ale ty wiesz, że nigdy nie można mieć pewno-
ści. No i  skąd o  tym mogą wiedzieć drzewa? 
Dla nich na pewno każda jesień jest ostatnia”. 
W  tym fragmencie można odnaleźć swoiste 
nawiązanie do życia po życiu i  odnieść je do 
szansy, jaką bohaterka dostała od losu za sprawą 
operacji w Stanach Zjednoczonych. „Więc jak 
jest potem?” – zastanawiała się pisarka myśląc 
o swoim życiu po operacji. Ona, podobnie jak 
drzewa wiosną, rozpoczęła nowe życie. A jednak 
wiedziała już wszystko o śmierci. 

Egzystencję Poświatowskiej determinowała 
ogromna chęć życia, na przekór i wbrew cho-
robie. Zdawała sobie sprawę, że jej zdrowie 
jest niezwykle kruche. Chciała kochać i  być 
kochaną. Ryzykując życiem przeżywała krótkie 
momenty uniesienia. „Mojej krwi nie wolno 
krążyć szybciej, mojemu sercu nie wolno drżeć, 
moim ustom nie wolno się całować i rękom nie 
wolno dotykać innych rąk”. Bohaterka pomimo 
groźby śmierci potrafiła cieszyć się życiem, potra-
fiła walczyć i zdobywać wyznaczone sobie cele. 
Śmiertelnie chory mąż pisarki także był „wielkim 
entuzjastą życia. O śmierci mówił tylko wtedy, 
kiedy nagły ból zwierał mu zęby i tamował od-
dech”. Jednakże nawet wówczas bohaterki nie 
opuszczał strach i myślenie o śmierci. 

Ważnym aspektem, przebijającym się w po-
wieści, jest motyw tęsknoty – za bliskością z dru-
gim człowiekiem, za zdrowiem, za ojczyzną. Bo-
haterka tęskniła za krajem „patrząc na fioletowe 

koniczyny i na przydrożne brzozy, żółknące o tej 
porze roku.” Morawski pisał do Poświatowskiej: 
„Strzeż się słońca, w  słońcu tęskni się najbar-
dziej.” Wyraźnie widać też chęć odnalezienia 
siebie samej i tęsknotę za znalezieniem swojego 
miejsca na ziemi. „Troski i radości otaczających 
mnie dziewcząt były mi obce, ich drobne bunty 
nie były moimi; byłam obca ludziom...” – pisała 
podczas pobytu w Smith. Odbiciem tej tęsknoty 
są właśnie gromadzone przez lata listy przesyłane 
przez ocean do ojczyzny, do tytułowego przyja-
ciela. „Opowieść dla przyjaciela” stanowi historię 
budowania własnej tożsamości. Do momentu 
operacji w Stanach życie autorki upływało na 
chorobie i cierpieniu. Kiedy okazało się, iż może 
decydować o sobie, nie zabrakło jej odwagi na 
poważne decyzje. 

Powrót do domu dawał szansę na nowe ży-
cie bez choroby. „Urodziłam się... perspektywa 
szarego miasta zamknięta z jednej strony ostrą 
wieżą klasztoru, z drugiej – równie wysokim, 
pociemniałym od dymu kominem fabrycznym” 
– pisała o powrocie do Częstochowy. Poświa-
towska z nadzieją patrzyła w przyszłość, wierzyła 
że będzie zdrowa, twierdziła, że jej serce, choć 
„jeszcze ciągle słabe, ale bije dzielnie i z wielką 
cierpliwością przetacza ciepłą krew”. Podjęła 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie 
została asystentką na Wydziale Filozofii. Publi-
kowała własne utwory i  przekłady. Niestety, 
choroba nie dała o sobie zapomnieć, niezbędna 
była kolejna operacja, po której Poświatowska 
zmarła w wieku 32 lat. 

Justyna Michalska

Justyna Michalska (ur.1982 w Częstochowie) 
– ukończyła studia magisterskie w zakresie filo-
logii polskiej (spec. Edukacja medialna), a także 
dodatkową specjalizację – Wiedzę o  społeczeń-
stwie na Wydziale Filologiczno-Historycznym 
AJD w Częstochowie. Ukończyła także studia 
podyplomowe Oligofrenopedagogiki na Wydziale 
Pedagogicznym AJD w Częstochowie oraz stu-
dia podyplomowe Surdopedagogiki w  Wyższej 
Szkole Humanitas w Sosnowcu. Prowadzi Firmę 
Edukacyjną „Mobilna Szkoła”. Interesuje się 
komparatystyką literacką, w tym głównie zagad-
nieniami wzajemnych relacji literatury i filmu. 
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Tomik Joanny Dymańskiej-Nalewany 
zatytułowany „Głosy i szepty” to rzecz 

przemyślana i odrębna. Obcujemy z rozważ-
nym dziełem Autorki o ukształtowanej (jakże 
indywidualnej) wyobraźni i  wrażliwości; 
fantazji i  czuciu. To debiut dojrzały, który 
przecież nie tak często zdarza się we współ-
czesnej poezji.

Konfirmacja sensu w  tej liryce dokony-
wana jest najczęściej w  sposób pośredni. 
Wyznacza go w głównej mierze intensywne 
przeżycie. Granice języka Joanny Nalewany 
wydają się być granicami jej świata. Widzimy 
opozycję tego świata. Jest więc świat tu i te-
raz, namacalny i przyziemny i jest też świat 
inny, odrębny. Metafizyczny? Duchowy? 
Transcendentny (czyli – zgodnie z definicją 
– wykraczający poza poznanie)? Mniejsza 
o terminy.

Wiersze-miniatury są precyzyjne i prze-
myślane od początku do końca. To minima-
lizm o wyraźnie zaplanowanej konstrukcji. 
Stąd i  swoista powtarzalność, jakby kilka 
wersji jednego tematu – powroty zbliżonych 
zdań.

Powyższe wyimki sporo mówią o ambi-
cjach całego zbioru. Wskazują główne proble-
my, z którymi mierzy się Autorka. Z powagą, 
a  bywa i  desperacją, sąsiaduje (auto)ironia 
i żart. Joanna Nalewany co rusz wykorzystuje 
banalność codziennych czynności i  powie-
dzeń. Jej minimalizm w kontekście wiersza 
staje się nietypowo (bądź lepiej: oryginalnie) 
liryczny.

Poetka zaproponowała godny uwagi spo-
sób widzenia egzystencji. Sposób, którego nie 
będę tu interpretował, gdyż najlepiej wyjaśnia 
się on w samych wierszach. To też stanowi 
o sile jej twórczej dyspozycji. Mowa liryczna 
Autorki zmierza do coraz to krótszych wy-
powiedzi, do fragmentów, usterek, ciszy…(?).

Wiersze Joanny Nalewany nie są patetycz-
ne, pretensjonalne czy choćby nawet nazbyt 
liryczne. Co często jest przecież obecne w tak 
zwanej – przepraszam za zwrot – poezji 
kobiecej. Są one niejako przyziemne (jest 
strych, jest podłoga, jest kostka brukowa), 
acz uduchowione, co ostatecznie nie prze-
szkadza im z hukiem roztrzaskać się zarówno 
o ziemię, jak i idee. Wprowadzają przy tym 
(w gruncie rzeczy nienową) myśl: wszystko 
jest w  nas. To strofy niedługie, intymne, 
zrodzone z czułości (ale nie czułostkowości). 
Wypełnione bardziej zapachem niż obrazem. 
Poetyckie wyprawy podejmuje Autorka nie 
tyle (czy raczej nie tylko) z sentymentu, lecz 
prędzej, jak sądzę, z  potrzeby określenia 
swojego miejsca. Udaje jej się to. Intryguje, 
a nawet chwilami denerwuje (sic!), lecz my 
– czytelnicy – i tak próbujemy znaleźć klucz 
do jej świata.

Pośród dziś niezmiernie bogatej listy ty-
tułów wydawanych w Polsce wierszy warto 
zapamiętać i  przeczytać „Głosy i  szepty”. 
Należy propagować tę poezję, niekoniecznie 
tylko po cichu.

Konrad Ludwicki

Konrad Ludwicki

„TAK SAMO INNA”  
– O WIERSZACH JOANNY DYMAŃSKIEJ-NALEWANY
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I
„Nie była ładna – była na to zbyt Piękna
Nie była tkliwa – była na to zbyt Czuła.

(Stanisław Grochowiak)

Obdarzona doskonale rozwiniętą intuicją Halina 
(i za sprawą Jowisza, wedle astrologów władcy 
dnia jej urodzenia – czwartku – i za sprawą nu-
merologicznej piątki, której wibracji podlegała) 
bardzo wcześnie przeczuła:

„w abstrakcji którą nazwano historia
wyznaczono mi wąski przedział
stąd – dotąd”.

Ciężko chora na serce, w wyniku powikłań 
po przebytej w dzieciństwie anginie:

„pod moją lewą pachą
w ciepłym gnieździe
żyje ptak serca
bije ptak serca
zdławionymi skrzydłami ”,

żyjąca w cieniu śmierci („śmierć zawsze była blisko 
mnie, zbyt blisko”) Haśka miała wystarczająco 
wiele odwagi (Baran na ascendencie w horosko-
pie), by nie zrezygnować z niczego, czym kusiło 
życie – z miłości, romansów, podróży, studiów 
(„życie wydawało mi się takie śliczne”), a kiedy 
ciernie strachu przed nieuniknionym raniły zbyt 
dotkliwie, pisała wiersze:

„słowami
skarżę się z moich udręczeń”.

Księżyc posadowiony w znaku Lwa obdarzył 
Halinę zdolnością do głębokich i intensywnych 
emocji i sprawił, że było coś kociego w jej na-
turze. Namiętnie, jak koty, których miękkie 
futro budziło jej najczulsze roztkliwienie, lubiła 
chodzić własnymi – w dosłownym, ale i meta-
forycznym sensie – drogami. „Moje życie (…) 
należy (…) do mnie, tylko do mnie i mam prawo 
uczynić z nim, co zechcę”.

Była też kocio zmysłowa:

„nie potrafię inaczej
w środku ciała
jest kot wygięty pragnieniem
wołający o człowiecze ręce”.

W  swoich utworach, listach, powiedziała 
wiele o sobie, ot, choćby o niełatwym z pozoru 
charakterze:

„zbuntowana jestem ogromnie
nastroszona jestem i kłuję jak pokrzyw a
czy  umiesz oswajać pokrzywy

Małgorzata Nowakowska-Karczewska

HALINA POŚWIATOWSKA
(1935 – 1967)
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najpierw nie  trzeba się bać – a potem
już tylko pachną”

najskrytsze jednak tajemnice pozostawiła tylko 
sobie:

„tonę w egzotyce 
moich osobnych
słońcem prześwietlonych myśli”.

II

„dotknęłam kiedyś miłości
miała smak gorzki”

Halina (w  akcie chrztu figurował zapis 
Helena, ksiądz bowiem nie doszukał się świętej 
patronki o imieniu Halina – poetka, która kon-
sekwentnie używała wyłącznie formy Halina – 
po latach dokonała oficjalnej zmiany) późniejsza 
Poświatowska była najstarszym dzieckiem Sta-
nisławy z Ziębów i Feliksa Mygów. Rodzinnego 
miasta nie darzyła specjalnym sentymentem, 
estetka, szukająca w  świecie tego, co piękne 
(Słońce w II dekadzie Byka) narzekała: „Cóż za 
przeklęcie smutne miasto ta Częstochowa”. Chy-
ba tylko w przydomowym ogrodzie, zwłaszcza 
wtedy, gdy kwitły bzy czy konwalie („w zapachu 
konwalii goją się rany”) czuła się dobrze.

Kilka mroźnych styczniowych dni 1945 
roku, kiedy rodzina (Stanisława, Feliks, Hali-
na i  jej młodsza siostra Elżunia, która zmarła 
kilka miesięcy później) ukrywała się w piwnicy 
w czasie toczących się walk o wyzwolenie mia-
sta, przesądziło o dalszym  życiu poetki. Haśka 
zachorowała na niegroźną z pozoru anginę, ale 
późniejsze powikłania (przeznaczenie? przypa-
dek? zła karma? układ gwiazd?) doprowadziły 
do nieodwracalnych zmian we wsierdziu  i nie-
domykalności zastawki dwudzielnej:

„Boże (…)
czemu stworzyłeś mnie na niepodobieństwo 
twardych kamieni ”.

Powtarzające się w  ciągu następnych lat 
długie tygodnie przymusowego leżenia w łóżku, 
czasami w domu, częściej w szpitalu, koiła obec-

ność kochającej matki („oddała mi całą swoją 
miłość i  wszystkie pragnienia”). Haśka miała 
wiele czasu, by rozmyślać o  kruchości życia, 
wiecznym przemijaniu:

„indywiduum
nie znaczy więcej od liścia
kołyszącego się na gałęzi (…)
przez chwilę istnieje po prostu”,

a  mamcia „wspaniały sekundant w  biedzie 
i niebiedzie”, robiła wszystko, by owe gorzkie 
myśli rozproszyć. Oglądanie świata zza okna 
potęgowało cierpienie Haliny, która (typowy 
Byk) musiała doznawać świata pełnią zmysłów. 
„Czepiam się barw i  zapachów, ciągle muszę 
potwierdzać swoje istnienie”. Lubiła podglądać 
przyrodę, nawet niepozorne rośliny budziły jej 
zmysłową przyjemność:

„dziewanna włosami ze złota
włosami z rudej czerwieni
owinęła szyję”,

takoż ulotne motyle, które „mają fantazję, to 
widać po skrzydłach”.

W domu czuła się bezpieczniej, choć no-
cami, kiedy sen nie nadchodził, trwożne myśli 
kłębiły się w głowie:

„gdy gaszę lampę
noc za oknem zaczyna płonąć
o szalony aniele wyobraźni”.

Trudniej jeszcze było w  szpitalach, nawet 
jeśli miała szczęście do mądrych, szlachetnych 
lekarzy (jak choćby Julian Aleksandrowicz), dla 
których pacjent nie był tylko medycznym przy-
padkiem. Konieczność poddania się szpitalnym 
rygorom, brak intymności, uciążliwe badania, 
śmierć i cierpienie chorych, często ludzi bardzo 
młodych, wszystko to burzyło spokój Haliny:

„to złe miejsce (…)
kolorem białym 
do białego przypięta prześcieradła
wygląda śmierć”.
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Pojawił się wszakże promyk nadziei na szczęście, 
na wielkie uczucie, do którego Halina tęskniła, 
bowiem miłość i  erotyzm stanowiły dla niej 
źródło szczęścia i  spełnienia (to Jowisz budził 
tak przemożne namiętności):

pragnę mocniej
od pożółkłej topoli
na srebrnej drodze
pełnej lipcowego kurzu”.

W sanatorium w Kudowie poznała Adolfa 
Poświatowskiego, lat kilka starszego studenta 
PWSTiF w Łodzi, również poważnie chorego na 
serce (co ciekawe Adaś, jak zwykła go pieszczo-
tliwie nazywać Halina, także podlegał silnemu 
wpływowi Jowisza, za sprawą jednego z władców 
swego znaku Zodiaku – Ryb – stąd pewnie tak 
przemożna fascynacja od pierwszego wejrzenia 
i duchowe powinowactwo obojga). Haśka roz-
kwitła „haustami piję miłość”, miała dla kogo 
żyć. Pobrali się, mimo iż niemal wszyscy, w oba-
wie o ich zdrowie, odradzali ślub („uwielbiam 
być uparta (…) i nieposłuszna”)
Poznawali swoje ciała, pocałunki, pieszczota rąk, 
subtelny dotyk, budziły zmysły:

„w twoich doskonałych palcach
jestem tylko drżeniem
śpiewem liści
pod dotykiem twoich ciepłych ust”.

Halina zaczęła inaczej patrzeć na swoje nagie 
ciało, piękniało pod rozkochanym wzrokiem 
męża. Lustro, w którym lubiła się przeglądać, 
odbijało powabne, zachwycające kształty, ale 
i budziło niepokój (lustro wszak nigdy nie było 
zwyczajnym tylko przedmiotem, miało też moc 
nadprzyrodzoną):

„jestem zaczadzona pięknem mojego ciała
patrzyłam dzisiaj na siebie twoimi oczyma (…)
stałam naga naprzeciw wielkiego lustra a potem
zasłoniłam oczy twoje żeby nie widzieć i nie czuć
samotności mojego rozkwitłego tobą ciała”.

Adolf, utalentowany (studiował reżyserię, 
malował), wesoły, mimo choroby silny, mający 

mnóstwo planów, był potrzebny Halinie dla jej 
poczucia bezpieczeństwa:

„bądź przy mnie blisko
bo tylko wtedy
nie jest mi zimno
chłód wieje z przestrzeni”.

Los tymczasem odmierzył im tylko niepełne 
dwa lata szczęścia (przeznaczenie? układ gwiazd? 
…?). Adolf „tak pełen życia, w ogóle niemyślący 
o śmierci” niespodziewanie zmarł na serce, sa-
motnie, w hotelu w Krakowie (przygotowywał 
film dyplomowy o Wyspiańskim).

„wlokąc za sobą cień
pijaną wiatrem ulicą
miłość odeszła”.

Halina doznawała skrajnych uczuć, od 
gniewu do rozpaczy, tygodniami leżała w łóżku 
bezczynnie, rozmyślając „ta śmierć, która tkwi 
jak drzazga i nie można jej odpędzić”. Matka, 
przyjaciele, profesor Aleksandrowicz robili 
wszystko, by wyrwać ją z tego stanu. Stopnio-
wo wracała do życia, pisała coraz więcej coraz 
lepszych wierszy. Wspomnienie Adolfa, który 
dał jej tyle miłości, czułości, wracało przez lata:

„moja twarz
pełna pamięci dotyku
rąk i ust które od dawna już są prochem”.

Spoglądanie w lustro (a Haśka robiła to czę-
sto, dbała bowiem bardzo – Byk – o swój wygląd, 
miała znakomity gust, lubiła się wyróżniać, stąd 
staranny makijaż i uczesanie) budziło z czasem 
nowe, inne emocje. Zwierciadło potwierdzało 
nieubłagany upływ czasu, ledwie istotne jeszcze 
symptomy zmian, ciało zdawało się nie być już 
tak atrakcyjne („nie mam dawnej czułości dla 
mojego ciała (…)”, ale odczuwała jeszcze ślad 
dawnej radości:

„jeszcze ciągle kręcę włosy na papiloty
jeszcze ciągle uśmiecham się do siebie w lustrze
jakoś to będzie – mówię”.
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Rutyna codziennych czynności pozostała, 
ale lustro coraz wyraźniej pokazywało jakby coś 
więcej niż odbicie twarzy, której tak często się 
przyglądała, obraz niepokoił, przywoływał na 
myśl coraz bliższy kres życia:

„moim głównym zajęciem jest malowanie brwi
maluję brwi ze skupieniem
tak to czynią kobiety już przelękłe
nakłuwające luster powierzchnie uważnym 
spojrzeniem”.

Halina szukała nowej miłości, była bardzo 
uczuciowa, wierzyła, że jedynie miłość ocala od 
zwątpienia w sens ludzkiego bytu:

„miłość
tak – ona jedna
nie podlega upływowi czasu
trwa – jeśli jest – jest wieczna”.

Miała nadzieję, że znów będzie czuć się równie 
bezpiecznie jak przy boku Adolfa:

„szeptem
modlę się do uśpionego nieba
o zwykły chleb miłości”.

Haśka miała powodzenie, była urokliwa, 
radosna, miała w sobie coś nieodgadnionego, 
co przyciągało mężczyzn, nie zawsze godnych 
jej uczuć. Szczególne duchowe porozumienie 
łączyło ją przez lata z Ireneuszem Morawskim 
(uczyniła go adresatem autobiograficznej „Opo-
wieści dla przyjaciela”), niewidomym literatem, 
którego talent i osobowość zawsze podziwiała. 
Niestety, ich oczekiwania rozminęły się. Dla  
Haśki  był (a  to może ważniejsze niż życie 
razem, jakiego chciał Ireneusz) „połową (…) 
duszy albo takim koniecznym zwierciadłem, 
w którym się dobrze mojej duszy przeglądać, 
bo wtedy nie jest zupełnie sama na tym naszym 
wystygłym świecie”. Halina latami poprzez 
swoje utwory (choć „Pisanie to taka trudna 
rzecz (…) po prostu człowieka pożera”) doko-
nywała  swoistej analizy (numerologiczne  piątki 
mają potrzebę zagłębiania się w swoje wnętrze) 
własnej natury. Ireneusz nie pogodził się z rolą 

jedynie koniecznego zwierciadła, milczał coraz 
częściej, nie odpowiadał na listy, Halina przeto 
nadal  owego lustra poznania szukała:

„święty Erazmie (…)
daj mi lustro
czyste płaskie
żebym zobaczyła
najprawdziwszą twarz moją”

Związki z innymi mężczyznami, mniej lub 
bardziej namiętne uczucia, romanse, chwilowe 
zauroczenia czy wręcz zwykłe pomyłki (stąd 
nawet próba samobójcza, gdy poczuła się szcze-
gólnie zraniona przez Lubomira Zająca), okaza-
ły się być, z różnych powodów, związkami bez 
przyszłości. Marzyła o miłości, a po kolejnych 
rozczarowaniach została jedynie gorzka myśl:

„o miłości
doskonałej w swoim chmurnym niespełnieniu”.

III

„przyszłam żeby odchodzić
w każdym błysku
w każdym zmierzchu
noc po nocy
dzień po dniu”.

Choroba nie pozbawiła Haliny pragnienia 
poznania wszystkiego, co dane ludziom zdro-
wym. Musiała się jednak oszczędzać:

„delikatnie niosę moje serce (…)
ostrożnie je niosę
jak obciętą
głowę świętego”

i musiała się też spieszyć, by zdążyć zasmakować 
darów życia. Los okazał się w pewnym momencie 
sprzymierzeńcem, śmierć odsunęła się w czasie 
o kilka lat. Dzięki pomocy wielu ludzi (od profe-
sora Aleksandrowicza po na przykład Wittlinów) 
Halina miała szansę poddać się unikalnej ope-
racji na otwartym sercu w jednej z najlepszych 
wówczas klinik w Filadelfii. Po miesiącach starań 
udało się pokonać wszelkie problemy związane 
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z wyjazdem (fundusze – zbiórka wśród Polonii 
– wiza, rozmaite zaświadczenia itp.) i w końcu 
Haśka na pokładzie Batorego (zachwycając się 
pięknem oceanu) dotarła do Ameryki. Zabieg 
miał być niezwykle ryzykowny, lekarze długo 
zwlekali z ostateczną decyzją, pacjentka po serii 
bolesnych, uciążliwych badań, rozdarta między 
strachem, zwątpieniem i  nadzieją, oczekiwała 
w sanatorium w Deborah na termin operacji:

„Halina Poświatowska właśnie teraz się 
trudzi nad własnym umieraniem”.

Przemożna chęć życia sprawiła, że to Haś-
ka ostatecznie przekonała lekarzy, by jednak 
spróbowali pomóc jej sercu – „Wolę umrzeć, 
niż znowu na zmianę bać się i  odzyskiwać 
nadzieję”. Operacja powiodła się i  po dniach 
bólu, tygodniach rekonwalescencji mogła na-
pisać do profesora Aleksandrowicza:  „pierwszy 
raz  w  życiu zaczynam się podejrzewać o  coś 
takiego jak przyszłość” i po kobiecemu ucieszyć 
się „moja skóra jest jędrna i śliczna” (zniknęły 
szpecące sine plamy i grudkowatość). 

„(…) zdrowie krzepnie – a  rozsądku bra-
kuje” – komentowała w jednym z listów swój 
pomysł pozostania w  Ameryce i  studiowania, 
wbrew wszelkim argumentom krewnych i zna-
jomych, którzy kompletnie nie spodziewali się 
takiej decyzji (ale nie na darmo Haśka miała 
Barana na ascendencie) Projekt w  istocie był 
szalony (nie miała funduszy, języka angielskie-
go prawie nie znała), czuła jednak, że musi coś 
jeszcze uszczknąć losowi, chciała wrócić „opły-
wająca w nauki wszelakie, może inna”, chciała 
lepiej poznać Amerykę, która pociągała „jak 
świecące cacko”.

Los nadal sprzyjał Halinie, rozpoczęła 
wkrótce studia (przyznano jej stypendium) 
w Smith College w Northampton, ekskluzywnej 
uczelni dla dziewcząt. Pełna radości donosiła 
w listach – „Szkoła śliczna (…) zielono, a każdy 
budynek jak kaplica”. Zawsze bardzo ambitna, 
pracowita była wyróżniającą się studentką, ale 
początkowy entuzjazm malał, w miarę różnych 
rozczarowań i  rosnącej tęsknoty  za bliskimi. 
Wiedzy przybywało, ale od strachu nie udało się 
uciec – „teraz jeszcze ciągle w nocy co ciemna 

boję się, boję się”.
Studia zakończyła ze znakomitym wynikiem 

(w ciągu dwóch lat przerobiła kurs trzyletni), 
ale prawdy, którą najusilniej starała się zgłębić, 
nie znalazła.

„chciałam rozwiązać zagadkę bytu
lecz to co mi pokazano
to nie było drzewo ani ciało
to były słowa  słowa  słowa” 

Lekiem na tęsknotę i samotność  miała być 
własna twórczość. Pisała dużo, ale – jak zwykle 
bardzo  krytyczna wobec siebie („ niezadowole-
nie z siebie jest moją drugą twarzą”) – nie była 
rada z tych wierszy „nie to, żeby w nich nie było 
dość bólu – to jest; poezji za mało”.

Miała szansę kontynuować studia w najlep-
szych amerykańskich uniwersytetach, ale znów, 
kompletnie wbrew oczekiwaniom przyjaciół czy 
wykładowców, postanowiła wracać do kraju.  
„A gówno im do tego – pisała do matki – ja i tak 
idę do domu”.

Dyplom, nowe wiersze, trochę pamiątko-
wych fotografii – lubiła pozować do zdjęć, one 
wszak w pewnym sensie nie poddają się upły-
wowi czasu, czasu, któremu na próżno starała 
się umknąć:

„a czas
przyczajony za mną do skoku”

trochę nowych przyjaźni, gorzkie wspomnienie 
niespełnionej miłości (żonaty profesor Margo-
lis), sporo ciekawych podróży i nieco podrepe-
rowane zdrowie, tym zamknęła kilka lat pobytu 
w Stanach. Całkiem sporo!

Niemal natychmiast po powrocie (ach, ta 
charakterystyczna dla numerologicznej piątki 
zmienność nastrojów) zaczęła tęsknić za Ame-
ryką – „To chyba taki mój los, żeby się wyrywać 
ciągle i nie wiadomo do czego” – pisała do Ca-
roline, amerykańskiej przyjaciółki. Nie ustawała 
w poszukiwaniu prawdy, nadal chciała rozwikłać 
zagadkę wszechświata i ludzkiego bytu:

„czy świat umrze trochę
kiedy ja umrę”,
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przeto (mimo że choroba coraz częściej znów 
o  sobie przypominała) kontynuowała studia 
z zakresu filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Samotność (choć nigdy nie stroniła od towa-
rzystwa) służyła kontemplacji, zagłębianiu się 
we własne wnętrze, dlatego tak polubiła Halina 
przytulny pokoik we wspólnym mieszkaniu 
w Domu Literatów przy Krupniczej:

„lubię moją samotność
zawieszoną wyżej
niż most obejmujący niebo”.

Egzamin magisterski wypadł znakomicie, 
ale to nie był kres jej ambicji, zaczęła zbierać 
materiały do doktoratu, chciała przedstawić 
polityczną działalność M. L. Kinga. Żyła 
niesłychanie intensywnie, wydawała kolejne 
tomiki wierszy, pracowała nad „Opowieścią 
dla przyjaciela”, prowadziła zajęcia z  filozofii 
marksistowskiej dla studentów polonistyki 
i socjologii. Atmosfera na uczelni nienajlepsza 
sprzyjała stresom – „panują tu tak straszne an-
tagonizmy” – zwierzała się przyjaciółce. Lekarze 
radzili rezygnację z pracy, leżenie, ale Halina 
miała nowe plany, marzenia, choć czuła, że 
śmierć jest coraz bliżej. „na zewnątrz uśmiech-
nięta, nawet i umalowana”, wewnątrz jednak 
była kłębkiem nerwów. Każda zmiana pogody 
(klimat Krakowa nie sprzyjał jej), częste prze-

ziębienia, coraz większe ilości leków, wszystko 
to rujnowało resztki zdrowia, szwankowało nie 
tylko serce, ale i płuca, wątroba. Jeszcze jakieś 
mało satysfakcjonujące romanse, jeszcze pięk-
na podróż do Jugosławii (uwielbiała podróże, 
to Baran na ascendencie obdarzał taką pasją), 
jeszcze stypendium w Paryżu, ale coraz częściej 
pojawiał się strach:

„krąży po pokoju (…)
jest niemy
dotyka skrzydłem
nieruchomej tafli lustra”.

Badania potwierdziły fatalny stan serca, 
Halina zdecydowała się na kolejną operację, 
tym razem w Warszawie (wszczepienie sztucznej 
zastawki. Przeczuwała „ja już nie wrócę”, a jed-
nak… Miała przy sobie do końca Biblię i tom 
utworów Lorki, ulubionego poety, którego kilka 
wierszy kiedyś przetłumaczyła. Może to tam, 
nie w uczonych księgach, znalazła słowa, które 
pozwoliły pogodzić się z nieuniknionym? 

„przyjdź dobra śmierci (…)
odkąd poznałam jej prawdziwe imię
przygotowuję moje serce
na ostatni urywany wstrząs”.

Powtórna operacja była wyjątkowo cięż-
ka (nawet obecnie taki zabieg byłby bardzo 
ryzykowny). Jeszcze tylko kilka dni złudnych 
nadziei…

„Hasiu Hasieńko
Nie bój się nic (…)
Hasiu Hasieńko
Już trzeba iść
No chodź”.

Halina umarła spokojnie, podobno na jej 
twarzy pozostał lekki uśmiech. Pochowana zosta-
ła na cmentarzu świętego Rocha w Częstochowie 
obok Adolfa Poświatowskiego.

Małgorzata Nowakowska-Karczewska

Zdjęcie legitymacyjne (ok. 1953 r.).
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Jarosław Kapsa

GRÓB KADŁUBKA

Jędrzejów od Krakowa dzieli blisko 80 
kilometrów. Wytrawny piechur pokonać 

może ten dystans w dwa dni. Drogę tą pieszo 
przebył w 1218 r. 70-letni starzec, były biskup 
krakowski; dla nas byłby to wyczyn nieosią-
galny. Wędrującemu w  bezludnych pustkach 
kupcowi otwierał się pomiędzy lasy i trzęsawiska 
wolny wszędzie manowiec. (...) Wozy kupieckie 
ciągnęły z upodobaniem po bezdrożach, kędy nie 
groziły ani cła, ani niebezpieczeństwo rozboju. 
Bo nawet rozbójnik nie zaludniał pustkowiów 
onego czasu. Wolał czatować przy gościńcu, a po 
leśnych manowcach bujał tylko zwierz dziki. 
(...) Jakże często ginęło rycerstwo Piastowskie 
w tych „błotnych przepaściach”, w tych „lepkich 
objęciach moczar”. (...) W suchych dziś miejscach 
łomały się koła zagrzęzłych w bagnisku kolas 
... – opisywał średniowieczny krajobraz Karol 
Szajnocha.

Na bagnach wyrósł klasztor cystersów 
w  Jędrzejowie, tam schronić się zamierzał 
Wincenty Kadłubek, umykając przed niebez-
piecznym blichtrem wielkiego świata.

I

Człowiek jest największym zagrożeniem 
dla gatunku ludzkiego. W  początkach XIII 
w. ziemie polskie, dziedzictwo rodu piastow-
skiego, pustoszyły wojny domowe, toczone 
przez synów Kazimierza Sprawiedliwego: 
Leszka Białego i  Konrada Mazowieckiego, 
wspieranych zmiennymi sojuszami z innymi 
władcami. Wojny wewnętrzne czyniły kraj 
bezbronnym i otwartym na łupieżcze najazdy 
Prusów, Litwinów, Rusów. Legendą były opo-
wieści o szlachetności rycerzy, rację miał ten, 
kto pierwszy zabił. Skrytobójstwo, trucizny, 
wszelkie środki były usprawiedliwione, jeśli 

przynosiły cel: władzę.

Taki był świat Europy. Na południu Fran-
cji trwała krucjata przeciw albigensom, Anglię 
pustoszyła wojna baronów z królem Janem bez 
Ziemi, papiestwo toczyło krwawe zmagania 
z cesarskim rodem Hohenstauffów, w miastach 
Italii zabijali się wzajemnie gwelfowie i gibeli-
nowie. Legat papieski błogosławił wymordo-
waniu 7 tysięcy mieszkańców langwedockiego 
Beziers, ale też w  tym samym czasie papież 
Innocenty II błogosławił pokojowemu dziełu 
św. Franciszka. Bezgraniczne okrucieństwo 
spotykało się w tym samym czasie i przestrzeni 
z bezgranicznym miłosierdziem. Słowa „czyń-
cie ziemię sobie poddaną” jedni odbierali jako 
zachętę do podbojów, inni do ciężkiej pracy.

Zaskoczeniem dla ogółu była decyzja 
biskupa krakowskiego Wincentego Kadłub-
ka, rezygnującego z  władzy i  zaszczytów, 
wybierającego w zamian skromny habit i ży-
cie w zakonie. Blisko 70-letni starzec pieszo 
wyruszył, porzucając krakowską siedzibę, by 
przez bukowe lasy wyżyny jurajskiej dotrzeć 
do cysterskiej pustelni w Jędrzejowie. Z dala 
od świata pokrył pergamin słowami: Trzech 
[ich] było, którzy z trzech powodów nienawidzili 
uroczystości teatralnych: pierwszego imię Kodrus, 
drugiego Alkibiades, trzeciego Diogenes. Kodrus, 
ponieważ był ubogi i łachmanami okryty, drugi, 
ponieważ był niezwykle urodziwy, trzeci, po-
nieważ i grzecznością obyczajów się odznaczał, 
i w głębokie myśli obfitował. Pierwszy, aby i tak 
już budzącego śmiech ubóstwa nie wystawiać 
na ogólne pośmiewisko; drugi, aby nie narażać 
się na niebezpieczeństwo uroków; trzeci, aby 
nieskalanego majestatu mądrości nie wydawać 
na błazeńską poniewierkę. Wolał bowiem Ko-
drus uchylać się od oglądania innych niż innym 
z siebie wzgardliwe czynić widowisko; albowiem 
nie ma serdecznego przymierza między purpu-
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rą a  łachmanem. Wolał też Alkibiades raczej 
w domu ukrywać się bez pochwał niż chełpić się 
urodą z narażeniem urody na utratę; albowiem 
nic nie jest z przyrodzenia tak wspaniałe, żeby 
spojrzenie zaślepionej zazdrości nie mogło tego 
urzec. Diogenesowi znowu roztropność kazała 
gardzić towarzystwem gminu; albowiem lepiej 
jest cieszyć się czcią w samotności niż doznawać 
lekceważenia w  poufałym obcowaniu. (...) 
Atoli surowa suchość tej książeczki, jałowa jej 
surowość bezpieczna jest od ciekawości Alkibia-
desa. Przesądem bowiem jest lęk przed urokami, 
a nieurodziwy nie ma nic do stracenia z powodu 
oceniania swojej urody. Jednakże i  Diogenesa 
zdanie, acz natchnione, nie trapi nas, którym 
mądrość nie użyczyła ani kropelki łaski. Kodrusa 
jedynie, Kodrusa trwoży nasz obraz, gdyż nasze 
ubóstwo, wystawione na publiczne zaczepki 
postronnych, nie ma nawet łachmana, którym 
mogłoby okryć swój wstyd.

II

W 1140 r. bracia: Janik (arcybiskup gnieź-
nieński) i Klemens Gryfitowie nadali ziemie 
pod Jędrzejowem zakonowi cystersów. Ziemie 
bezludne, puszcze i bagna, nietknięte ludzką 
pracą. Taka była misja cystersów – wybierać 
obszary, gdzie człowiek żyć nie chciał, zakładać 
tam domy zakonne, a następnie modląc się 
i pracując cywilizować otoczenie. W zamian 
za nadanie cystersi zobowiązali się do daniny: 
serc hodowanych tu i zabijanych świń i wołów 
oraz po kilka śledzi z każdej beczki, sprowadza-
nej by zapewnić postne jadło. Czternaście lat 
później na bezludnej ziemi stał już murowany 
kościół z ciosanego kamienia, konsekrowany 
przez biskupa Maura. Po bratobójczej bitwie 
wojsk Leszka Białego z rycerstwem Konrada, 
stoczonej w pobliskiej Mozgawie, dostrzeżo-
no militarne walory klasztoru, otaczając go 
wałami. 

Wincenty Kadłubek znał dobrze to miej-
sce. Jako sekretarz księcia Kazimierza Sprawie-
dliwego wystawiał dokumenty fundacyjne dla 
domów cystersów w Sulejowie i w Wąchocku; 

jako biskup rozszerzał włości zakonne licz-
nymi nadaniami. Klasztory zmieniały leśny 
krajobraz. Wyrywano puszczy kolejne obszary, 
przeznaczając je pod zasiewy zbóż, osuszano 
bagna czyniąc na nich miejsce pod wypas 
bydła. Wykorzystując łagodny klimat Poni-
dzia zmieniano podmokłą krainę w kwitnące 
sady owocowe i w winnice. Wnoszono tu nie 
tylko pracę. Dzięki doświadczeniu cystersów 
upowszechniano najnowocześniejszą techno-
logię: na rzekach budowano młyny, w kuź-
nicach wypalano z  rudy żelazo, powstawały 
tkalnie przetwarzające owcze runo, garbarnie, 
wytwarzające surowiec na buty i uprząż. Inna 
stawała się wydajność ziemi, gdy wprowadzono 
trójpolówkę, lepszym stawało się życie, gdy 
postną rybę dostarczały własne stawy.

Na ziemie Małopolski wkraczała wraz 
z  cystersami cywilizacja techniczna. Cywi-
lizacja widoczna w  architekturze kościołów 
i w krajobrazie, poddanej pracy zakonników, 
ziemi. Widoczna w rzeźbie kolumn podtrzy-
mujących sklepienia domów w  Sulejowie, 
Wąchocku i Jędrzejowie, w różach kwitnących 
na wirydarzach, w piwnicach gromadzących 
ziarno, wędzoną lub soloną żywność, beczki 
ze śledziami i z winem, w owocujących sadach 
jabłoni, grusz, wiśni, w  modrych lustrach 
stawów rybnych, w obracanych wodą kołach 
poruszających turbiny kuźnic, foluszów, żaren 
wygniatających mąkę z ziarna… Cywilizacja 
widoczna w  cenniejszych od złota księgach, 
gdzie na grubych, pergaminowych kartach 
gromadzono wiedzę.

III

Nie żądza sławy ani zysku kierowała ręką 
Wincentego, gdy słowami czernił pergamino-
we strony. Pisał w przekonaniu, że świat ota-
czający musi być budowany na fundamencie 
cnoty, której wzorami są odeszli przodkowie. 
Ich doświadczenie jest przewodnikiem, bez 
którego kolejne pokolenia pobłądzą w ciemno-
ściach. Mistrz nie tworzył historii, nie spisywał 
faktów takimi, jak były. Budował mit, wpisując 
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go w mitologie wspólnej Europy, doszukując 
się jej źródeł w  starożytnych krajach Grecji 
i w Imperium Rzymu. 

Być może, pisząc, wspominał krajobrazy, 
które pieszo przebywał za młodu, pielgrzymu-
jąc po klasztornych bibliotekach. Może pisząc 
w  Jędrzejowie miał przed oczyma wzgórza 
Langwedocji i Lombardii, gwarną republikę 
studentów w  Sorbonie i  opuszczone ruiny 
w  centrum Rzymu. Dążenie do prawdy to 
jedno, lecz równie cennym jest uzbrojenie 
czytelnika w  pewne zasady tworzące świat 
chrześcijaństwa. 

Byli więc dzielni rycerze, którzy nie mogąc 
znieść hańby niewoli szukali nowej ojczyzny. 
Był lud, który uwierzył słowom Grakhusa, że 
państwo bez króla jest jak człowiek bez głowy 
i świat bez słońca. A król: stanowi prawa, ogła-
sza ustawy. Tak więc powstał zawiązek naszego 
prawa obywatelskiego i  nastały jego urodziny. 
Albowiem przed nim wolność musiała ulegać 
niewoli, a słuszność postępować krok w krok za 
niesprawiedliwością. I sprawiedliwe było to, co 
największą korzyść przynosiło najmożniejsze-
mu. Atoli surowa sprawiedliwość nie od razu 
zaczęła władać. Odtąd jednak przestała ulegać 
przemożnemu gwałtowi, a  sprawiedliwością 
nazwano to, co sprzyja najbardziej temu, co 
może najmniej. Sensem istnienia królestwa 
jest budowa państwa prawa. Prawo zaś musi 
być sprawiedliwe, musi chronić słabych przed 
przemocą silniejszych.

Prapoczątki państwa opowiadane są 
w sposób, przed którym głowę powinniśmy 
skłonić w pokorze. Dwóch filozofów, nie bój-
my się tego słowa powiedzieć, Jan i Mateusz, 
w dialogu komentują legendarne wydarzenie, 
wplatając w  to opowieści o  analogicznych 
historiach występujących w starożytnym świe-
cie. Nasza przyszłość wtapia się w przyszłość 
świata, staje się jej częścią. Słowiańscy królo-
wie, Krak i Popiel, zmieniają się w rzymskich 
Grakhusów i Pompiliuszów, od Wandy pocho-
dzi plemię Wandalów; a słabość Popiela-Pom-

piliusza do bezecnych podszeptów nałożnicy 
jest skomentowana podobnym przykładem 
znad Eufratu. Erudycja filozofów pozwala 
tu porównywać legendarne zwyczaje Polan 
z przepisami kodeksu Justyniana i z obrząd-
kami dawnych Scytów. 

Cystersi przenieśli techniczną cywilizację 
zachodniej Europy w puszcze i bagna Mało-
polskich. W klasztorze cysterskim Kadłubek 
wpisał dziedzictwo kulturowe Polski w krąg 
zachodniej cywilizacji.

IV

Nie jest Kadłubek ceniony i lubiany przez 
historyków. Bo i nie był kronikarzem odno-
towującym tylko prawdziwe fakty, trudno go 
więc przyjmować jako historyczne źródło. Czy 
jednak nie błądzimy, szukając tego, czego nie 
ma i być nie miało ? Czy z podobną niechęcią 
traktować powinniśmy dzieła św. Augustyna 
i  św. Tomasza Akwinaty, udowadniając, że 
przywoływane w nich wydarzenie nie zawsze 
były w  zgodzie z  faktami rzeczywistymi ? 
Nie śmiem porównywać naszego eksbiskupa 
z  wielkimi filozofami; jego myśli nie były 
odkrywcze, lecz odtwórcze. Pisał moralitet 
na wątkach historycznych i  legendarnych, 
przetwarzał owe wątki w  mity, uzyskując 
coś, co moglibyśmy dziś nazwać realizmem 
magicznym.

Jest też w  naszej tradycji pewna forma 
gawędy, w której saga rodzinna służy potwier-
dzeniu praw własności. Prawo do własności 
ziemi nie może bowiem wynikać tylko z aktu 
nabycia, potwierdzonego notarialnie. Skoro 
ziemia jest własnością Boga, to człowiek może 
ją jedynie otrzymać w użytkowanie, potwier-
dzając swoimi cnotami kompetencje ku temu 
i  przekazując ten obowiązek użytkowania, 
wraz ze swoim dobrym imieniem, potomnym. 
Ziemię rycerzowi nadał król wynagradzając 
wojenne zasługi, ziemię mógł zdobyć chłop 
ciężką pracą zagospodarowując nieużytki. 
Grzechem wobec przodków jest zaniedbanie 



HISTORIA W GALERII

103galeria 34

bądź utrata ojcowizny, zasługą – jej powięk-
szenie lub ubogacenie. Królestwo (księstwo) 
jest taką ojcowizną (ojczyzną) powierzoną za 
zasługi wybranej osobie, a po jej śmierci dzie-
dziczonej przez prawowitych spadkobierców. 
Kroniki średniowieczne pisane więc były pod 
określonych odbiorców, w określonym celu, 
jakim było potwierdzenie praw dynastycz-
nych. Moralitet Kadłubka, wpisując polskość 
w europejskość, musiał połączyć mit władcy 
idealnego z  mitem uzasadniającym prawa 
dynastyczne Piastów. 

Jest więc mit założycielski – Mieszko, 
który ślepy się zrodził, by cudownie wzrok od-
zyskać; władca, który z ciemności pogaństwa 
kraj wprowadził w chrześcijańskie oświecenie. 
Jest po nim król-ideał, Bolesław Chrobry, któ-
ry zarówno siebie, jak swoich podporządkowując 
panowaniu religii, oceny wszystkich spraw jego 
dotyczących wymagając od mężów bogobojnych, 
nie od pochlebców. Ażeby zaś nie obwiniano 
go o  żadną nieoględność, ażeby nie miała do 
niego przystępu żadna lekkomyślność, chętnie 
poddawał się głębokim radom mądrych ludzi. 
(...) Umiał on surowo karcić winy przestępców 
i z dobrocią [ich] powściągać: ani bowiem nie był 
[tak] dobry, iżby nie karał, ani [tak] surowy, żeby 
zapomniał o dobroci (...) współczuł on z cudzym 
nieszczęściem, że pierwej zapobiegał cudzym 
krzywdom niż własnym, i dlatego w sprawach 
ludzi uciśnionych występował nie jako sędzia, 
lecz jako obrońca. Jest przy tym ten król-ideał 
wodzem niepokonanym, który swoim orężem 
podbił Selencję, Pomorze, Prusy, Ruś, Morawy, 
Czechy i pozostawił swym następcom jako [kra-
je] lenne. Miasto Pragę ustanowił drugą stolicą 
swego królestwa. Poddał pod swe panowanie 
Hunów, czyli Węgrów, Chorwatów i Mardów 
szczep potężny. Nawet nie ujarzmionych Sasów 
tak dalece ujarzmił, że w rzece Sali wbił słup 
żelazny, jakby jakąś świata granicę, znacząc od 
zachodu krańce swojego władztwa. Natomiast 
od wschodu, na Złotej Bramie Kijowa drugą 
wyrąbał granicę.

Nie ma tu miejsca na rozważania o woj-
nach sprawiedliwych. Król ma być sprawiedli-
wy wobec swoich poddanych, lecz bezlitosny 
wobec obcych. Siła oręża daje mu prawo 
wyznaczania granic swej ojcowizny, podbi-
jania obcych narodów. Wojna jako problem 
pojawia się dopiero w przypowieści o innym 
Bolesławie, zwanym Szczodrym lub Śmiałym.

V

Mamy z Bolesławem Śmiałym i biskupem 
św. Stanisławem problem dzielący Polaków 
od blisko 1000 lat. Miał z  nimi problem 
pierwszy kronikarz Gall Anonim, miał Win-
centy Kadłubek i Jan Długosz. Na nowo spór 
otworzył przed 100 laty galicyjski historyk 
Tadeusz Wojciechowski, w ten spór wpisuje się 
historyk, ideolog współczesnego patriotyzmu, 
Andrzej Nowak. 

Bolesław był ostatnim przed rozdrobnie-
niem dzielnicowym koronowanym władcą 
Polski. Dezawuowanie króla podważałoby 
dynastyczne prawa do całości terytorium. 
Był także władcą, z rąk którego płynęły liczne 
nadania dla Kościoła, fundatorem klasztoru 
w Mogilnie, dobrodziejem krakowskiego Tyń-
ca. I władcą, który siłą oręża rzeźbił wielkość 
państwa, podobnie jak Bolesław Chrobry, gro-
miąc Rusinów, Niemców, Czechów, Węgrów, 
Pomorzan. Bunt przeciw Bolesławowi Śmiałe-
mu trwale osłabił potęgę państwa, doprowadził 
do utraty symbolu suwerenności – królewskiej 
korony. Z drugiej jednak strony każdy piszący 
o  tym kronikarz, będąc stanu duchownego, 
musiał zauważyć niedelikatność postępowania 
władcy zabijającego biskupa.

Opisy tej samej sytuacji przez Galla 
Anonima i przez Wincentego Kadłubka wy-
znaczają dwa różne standardy postępowania 
dziejopisarza. Cóż robi Gall Anonim, piszący 
w czasach Krzywoustego, gdy pamięć o wy-
gnaniu stryja panującego księcia była jeszcze 
żywa? Gall robi unik, tłumacząc, że „długo 
by o  tym opowiadać”, następnie dystansuje 
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się od króla-zabójcy i nie pochwala biskupa-
-zdrajcy. Inaczej Kadłubek, który opowiada 
długo, starając się wydobyć racje biskupa, przy 
jednoczesnym pokryciu słowami, jak bawełną, 
istoty problemu. 

Moralitet o  życiu Śmiałego akcentuje 
walory królewskie. Ale pisząc o nich wydo-
bywa z opisu cnót także ich przeciwieństwo. 
Chrobry jest sprawiedliwy i  dobrotliwy; 
Śmiały – szczodry do przesady, powodujący 
swoją szczodrością nieszczęście. Chrobry jest 
gościnny, poprzez tę cechę pokazujący, że jest 
równy cesarzowi i  innym królom. Śmiały 
swoją pozycję podkreśla, upokarzając innych 
władców. Chrobry jest rozważny, słucha rad 
mędrców, nie pochlebców. Śmiały dla ambicji 
bohatera każe rycerzom w zbrojach skoczyć 
do rzeki, gubiąc większość armii. Na krytykę 
reaguje podejrzeniami o zdradę. 

Zastrzegam się: nie piszę tu o  faktach 
historycznych, lecz o  mitach. W  świetle 
faktów obaj Bolesławowie byli równie po-
dobni i równie diabła warci. Mity przedsta-
wione w  opowieściach, włożonych w  usta 
dwóch filozofów, przynoszą nam opis króla 
Śmiałego jako paranoika, pogrążającego 
się w coraz większym szaleństwie. Do osta-
tecznej tragedii doszło, gdy król z  takim 
zapamiętaniem prowadził wojnę, iż rzadko 
przebywał w zamku, ciągle w obozie, rzadko 
w ojczyźnie, wciąż wśród nieprzyjaciół. Ten 
stan rzeczy, ile przyniósł państwu korzyści, 
tyle sprowadził niebezpieczeństw, ile dawał 
sposobności do uczciwej zaprawy, tyle zrodził 
wstrętnej pychy. Gdy bowiem król bardzo 
długo przebywał to w  krajach ruskich, to 
prawie że poza siedzibami Partów, słudzy 
nakłaniają żony i  córki panów do ulegania 
swoim chuciom: jedne znużone wyczekiwa-
niem mężów, inne doprowadzone do rozpaczy, 
niektóre przemocą dają się porwać w objęcia 
czeladzi. Zdradzeni przez małżonki rycerze 
porzucają wyprawę, wracają do domów, by 
karać niewierne. Król uznaje to za zniewagę, 

domaga się przeto głowy dostojników, a tych, 
których otwarcie dosięgnąć nie może, dosięga 
podstępnie. Nawet niewiasty, którym mężowie 
przebaczyli, z tak wielką prześladował potwor-
nością, że nie wzdragał się od przystawiana do 
ich piersi szczeniąt, po odtrąceniu niemowląt, 
nad którymi nawet wróg się ulitował. 

W obronie prześladowanych wystąpił bi-
skup krakowski Stanisław, po bezskutecznych 
apelach nakładając na władcę klątwę kościelną 
. Bolesław Śmiały nakazuje go porwać, a gdy 
to się nie udaje, osobiście zabija biskupa. Po-
mijamy tu w opisie rozbudowaną mitologię, 
opowieść o  rozsiekaniu biskupa Stanisława 
i cudownym zrośnięciu ciała. Zwłaszcza że ten 
rozbudowany opis jest w kontraście ze skąpą 
informacją o wygnaniu króla. Wiemy z kroniki 
tylko tyle, że po tym wydarzeniu ów okrutnik 
ojczyźnie niemniej jak i ojcom obmierzły uchodzi 
na Węgry. Świadomość niegodziwego czynu go nie 
upokarza, atoli zbrodnia zuchwała krnąbrnym 
czyni. Owa krnąbrność jest szczegółowo opi-
sywana; zwłaszcza kalumnie, jakimi obrzucał 
zabitego duchownego. Po czym następuje 
bardzo ogólnikowy finał sprawy: Bolesław 
dotknięty niezwykłą chorobą zadał sobie śmierć, 
a syn jego jedyny, Mieszko, zginął otruty”.

VI

Mówimy tu o czasach okrutnych, w któ-
rych „chwalebni władcy” popełniali czyny 
budzące nasz wstręt. Żywoty pierwszych Pia-
stów to ciąg zbrodni i łotrostw, przy których 
historia neapolitańskiej mafii jest bajeczką dla 
grzecznych dzieci. Za wielkie uznawano na-
wet takie wyczyny króla-idealnego Bolesława 
Chrobrego, jak spalenie Kijowa i zgwałcenie 
ruskiej księżniczki lub wymordowanie miesz-
czan Pragi i wykłucie oczu czeskiemu księciu. 
Przyznajmy, że opisywane zachowania Bole-
sława Śmiałego świadczyły o  jego chorobie 
umysłowej, ale w  sensie praktykowanego 
okrucieństwa mieściło się to w standardach 
epoki. 
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Byłoby przesadą posądzać Wincentego 
Kadłubka o tworzenie legendy, że św. Stani-
sław stał w obronie prześladowanych kobiet. 
Przeciwnie, całe obudowanie wydarzania 
podobnymi historiami o niewiernych niewia-
stach, przytaczanymi przez dywagujących na 
ten temat filozofów, jednoznacznie potępiało 
kobiety. Można, owszem, znajdować tu rodzaj 
zrozumienia: mężowie przez długi pobyt na 
wojnie sami doprowadzali żony do pewnej 
desperacji, co więcej – zdrada części z nich 
była wymuszona gwałtem. Akcent opowieści 
mówi nie tylko o zdradzie w sensie seksual-
nym – jako gorsze wskazuje niebezpieczeń-
stwo swoistej rewolucji: słudzy, pojmując za 
swoje małżonki rycerzy, przywłaszczali sobie 
ich ojcowiznę. A  taka grabież rewolucyjna, 
dla autora Kroniki, bardziej obraża „boski 
porządek” niż przechodzenie pań z jednego 
łoża do drugiego.

Wydaje się, że istotą „buntu” biskupa 
Stanisława (przynajmniej w  wersji Kadłub-
kowej), była obrona tradycyjnie pojmowanej 
suwerenności rodzin; stanu, w którym głowa 
rodziny jest właścicielem i wyłącznym dys-
ponentem zarówno domostwa, jak i wszyst-
kich domowników (żony, dzieci, synowych, 
wnuków, a także posiadanych niewolników). 
Król czyni rzeczy naganne, gdyż tocząc ciągłe 
wojny, przez wymuszoną nieobecność osłabia 
pozycję głów rodzin (swoich rycerzy). Najgor-
szy jednak grzech popełnia, gdy przejmuje od 
mężów władzę nad żonami, sam decydując 
o  karaniu niewiernych niewiast. Czyni to 
w  sposób wyjątkowo okrutny i  hańbiący. 
Matkom odbierane jest i  zabijane dzieci-
-niemowlęta, po czym kobiety zmuszane są 
do publicznego karmienia swoim mlekiem 
psich szczeniąt. 

Dla współczesnego odbiorcy taka kara 
jest szczególnie oburzająca. Ale pamiętajmy, 
że w okresie omawianym – X-XIII w. – okru-
cieństwo było normą akceptowaną. Rycerz 
złapany na cudzołóstwie, przybijany był – 

w czasach Bolesława Chrobrego – za mosznę 
do słupa; dawano mu ostry nóż, mógł wybrać 
śmierć lub haniebną autokastrację na oczach 
tłumu. Kobietę za zdradę seksualną piętno-
wano, wsadzając rozpalone żelazo w pochwę. 
Istota sporu polegała nie na stopniu stosowa-
nego okrucieństwa, lecz w określeniu zakresu 
władzy sędziowskiej. Król mógł karać rycerzy 
za cudzołożenie, bo wchodziło to w zakres 
sporu między rodzinami, ale spory wewnątrz 
rodziny były wyłączną domeną głowy ro-
dziny – chyba że ta dobrowolnie poddała się 
wyższemu arbitrażowi. Mąż mógł za zdradę 
zabić żonę, ale nie mógł go w tej „zbrodni 
honoru” wyręczyć władca. 

Była to tradycja sięgająca czasów po-
gańskich. Święty Stanisław, piętnując króla 
bronił obyczajowości słowiańskiej, przyznając 
Kościołowi prawo bycia kustoszem dawnych 
tradycji.

Przypomnijmy tu procedurę tworzenia 
prawa przez pogańskich Sasów, opisaną 
przez Karola Modzelewskiego w  książce 
Barbarzyńska Europa. Prawo nadawał król 
(władca), przy akceptacji zebranych na wie-
cu wojowników. Prawo mogło być nowe, 
ale sposób jego wywodzenia z  dawnych 
doświadczeń czynił wrażenie, że odświeża 
się prawo, którym od dawien dawna rządzili 
się przodkowie. Doświadczenie przeszłych 
pokoleń było więc uznawane jako najważniej-
sze źródło praw. Do tego też odwoływał się, 
według Kadłubka, św. Stanisław, chroniąc 
suwerenność rodzin.

VII

Czytajmy Wincentego Kadłubka nie 
tylko jako twórcę mitologii uzasadniającej 
prawa dynastyczne Piastów do władztwa 
nad całą Polską, ale także jako publicystę 
uzasadniającego prawa, wedle których żyć 
powinni władcy i poddani. Takie odczytanie 
tłumaczy wybiórczość i ubogość w przyta-
czaniu faktów rzeczywistych z naszej historii 
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– przy jednoczesnym umieszczeniu szeregu 
odniesień do historii (mitologii) z  innych 
krajów. Mamy bowiem stan taki, że prawo 
nie jest skodyfikowane, że każdy władca dla 
swoich poddanych jest dux et iudex – panem 
i sędzią. Król (książę) sądzi, rozstrzyga spory, 
wymierza kary bądź nagradza wedle własne-
go uznania. Ale… to „ale” jest najważniej-
sze... To „własne uznanie” jest skrępowane 
bardziej niż współczesna władza sędziowska. 
Więzy ograniczające władzę tworzyła tra-
dycja i religia. Ponieważ tradycja jest rzeczą 
nieokreśloną, krzyżuje się tradycja rodzinna, 
tradycja związana z danym terytorium, tra-
dycja przyjęta od innej narodowości, tworzy 
to dość skomplikowany układ. W  przeci-
wieństwie do tradycji religia jest określona 
dogmatami, są jednostki kompetentne do 
określenia praktycznej wykładni tych dogma-
tów, a tym samym stojące na straży ortodoksji 
władcy. Upraszczając: nawet najsilniejszy król 
nie mógł narzucić poligamii, jedzenia mięsa 
w piątek czy obchodzenia Świąt Wielkanoc-
nych jesienią. Strażnikami tego byli kapłani.

Tradycja, kształtowana od pokoleń, wy-
wodziła się w Polsce jeszcze z czasów pogań-
skich. Stąd częsty konflikt między tradycją 
a religią, rozstrzygany najczęściej na korzyść 
religii. Wincenty Kadłubek, pisząc Kroniki, 
próbował tak określić tradycję, by wyelimi-
nować jej konflikt z religią. Stąd erudycyjne 
łączenie różnych mitów, wspieranie się przy-
kładami ze starożytności, odwoływanie do 
Greków i Rzymian. 

W takim ujęciu opis sprawy św. Stani-
sława ma znaczenie kolosalne. Wprowadzona 
została i uzasadniona doktryna sprawiedli-
wego buntu poddanych wobec prawomocnej 
władzy. Przypomnijmy, że inne bunty – ro-
kosz Masława, rewolta niewolników, walka 
książęcych synów przeciw ojcu – spotykają 
się na kartach Kroniki z  wyraźnym potę-
pieniem. Władza jest święta, nawet jeśli 
sprawowana była nieudolnie czy okrutnie. Są 

jednak granice. Władza nie może naruszać 
praw poddanych, wywodzonych z  tradycji 
lub z religii. Strażnikiem tego w doktrynie 
Kadłubka jest Kościół w  osobie biskupa. 
Nawet uzasadniony bunt musi poprzedzać 
pewna procedura. Biskup powinien najpierw 
upomnieć władzę, wskazując jej naruszenie 
fundamentalnych praw poddanych, gdy 
napomnienia nie skutkują, biskup może się-
gnąć do arsenału kar kościelnych (wyklęcie). 
Bunt staje się usprawiedliwiony, gdy władza 
w  odpowiedzi na kościelną karę sięga po 
przemoc – zabija biskupa.

Doktryna ta, zauważmy, jest bardzo 
ostrożna. Bunt musi mieć mocne uzasadnie-
nie, nie może być to tylko konflikt osobowy 
między księciem a biskupem. Władca musi 
mieć szansę wycofania się z  grzechu i  na-
prawienia wyrządzonego zła. Nie jest wiec 
to doktryna stanowiąca o wyższości władzy 
duchownej nad świecką. Inna rzecz powinna 
być dla nas istotna. Uzasadnienie buntu two-
rzyło wartość w postaci niezbywalnych praw 
człowieka, których żaden władca nie mógł 
legalnie naruszyć. To właśnie tak rozumiana 
doktryna niezbywalnych praw i uzasadnio-
nego buntu w ich obronie była świadectwem 
wpisania Polski – Kroniką Wincentego 
Kadłubka – w krąg cywilizacji europejskiej.

W  świecie złym, gdzie wśród bagien 
i  nieprzebytych puszcz królowały wilki, 
a  człowiek był najgorszym wilkiem wobec 
drugiego człowieka; w tym strasznym oto-
czeniu chrześcijaństwo stało się źródłem 
cywilizacji. Cystersi ujarzmiali przyrodę, 
czyniąc poddaną sobie ziemię źródłem życia. 
Zapisane pergaminy w klasztorze cysterskim 
stawały się fundamentem nowoczesnego 
państwa, gdzie prawo chroniło jednostkę 
przez przemocą silniejszych. 

A działo się to w Jędrzejowie, tam gdzie 
leży grób Kadłubka...

Jarosław Kapsa
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Barbara Rosiek jubileusz 30-lecia pracy 
pisarskiej świętowała w  sposób, który 

najlepiej opisuje słowo znaczący. Bo to i dzień 
odpowiedni – 23 kwietnia, zatem Dzień Książ-
ki, i miejsce godne – sala odczytowa Biblioteki 
Miejskiej, i  goście zacni. Dyrekcja i  pracow-
niczy Biblioteki zadbali o  właściwą oprawę 
uroczystości – muzyczną, którą były występy 
skrzypaczek i akordeonistów, uczniów Zespołu 
Szkół Muzycznych w Częstochowie, oraz o ak-
cent kulinarny, przygotowany przez Cukiernię 
„Michaś”. Cukiernia zasłużyła sobie na wy-
różnienie, bo tort jubileuszowy był doprawdy 
imponujący: miał kształt olbrzymiej książki, 
opatrzonej cytatem z Jubilatki, a do tego był 
nad wyraz smaczny. Spotkanie w holu, gdzie 
owo arcydzieło kunsztu cukierniczego zostało 
dostarczone, było okazją do rozmowy z Jubilat-
ką, uścisków i ogólnej wymiany serdeczności. 
Na dodatek poczęstunek był najwyraźniej 
niespodzianką – zarówno dla Jubilatki, jak 
i dla gości, bo wszystko zostało przygotowane 

podczas spotkania autorskiego. Troska ze strony 
władz Biblioteki o godne uczczenie jubileuszu 
Barbary Rosiek jest doprawdy wzruszająca!

Spotkanie autorskie prowadził Janusz Pawli-
kowski, dobrze znający twórczość Jubilatki oraz 
ją samą. Salę wypełnili goście i, co znaczące, 
byli to ludzie dojrzali albo całkiem młodzi, nic 
pomiędzy – jak chciałoby się powiedzieć. Wy-
daje się, że można na tej podstawie wnioskować 
o wieku czytelników Jubilatki.

Barbara Rosiek z wielką szczerością i odwagą 
opowiadała o swoim życiu, swojej twórczości 
i o jej recepcji. Wprawdzie odżegnywała się od 
roli pisarki, twierdząc, że postrzega siebie przede 
wszystkim jako poetkę, jednak czytelnikom 
najbardziej znana jest jako autorka Pamiętnika 
narkomanki, wydanego po raz pierwszy przed 
trzydziestu laty oraz innych książek, opowiada-
jących o trudnych sprawach – o uzależnieniach, 
chorobach psychicznych i innych problemach 
egzystencjalnych współczesnego człowieka. 
Pytania, padające z sali, świadczyły o tym, że 
jest traktowana jak terapeutka, co jest uzasad-
nione – ukończyła psychologię kliniczną i ten 
zawód uprawia dotąd na różne sposoby. Cechą 
jej pisarstwa jest silne naznaczenie wątkami 
autobiograficznymi, co przyznaje sama autorka, 
ale co także zauważają czytelnicy, utożsamiając 
bohaterkę fikcji literackiej z samą pisarką – tym 
bardziej, że noszą to samo imię i  nazwisko 
oraz wykonują ten sam zawód. Prawidłowość 
ta dotyczy także innych postaci literackich, 
dla których pierwowzory znajduje pisarka 
w realnym życiu, co czasem skutkuje tym, jak 
zażartowała, że ludzie boją się kontaktów z nią, 
żeby nie trafić do książki. 

Obecność na jubileuszowym spotkaniu 
wielu młodych ludzi świadczy o popularności 
pisarstwa Barbary Rosiek, ale także, co przy-
znać należy z przykrością, o potrzebie wiedzy 
na temat uzależnień i sposobów radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. Jedno z pytań zawierało 
sugestię, by pisarka podjęła problem uzależ-

Barbara Strzelbicka
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nienia od hazardu. Jubilatka odżegnała się od 
tego pomysłu, szczerze uzasadniając odmowę 
– obawą uzależnienia się od hazardu. W  ten 
sposób ukazała bodaj najważniejszą cechę 
swojej twórczości – pisze o  tym, czego sama 
doświadczyła. To bardzo trudny i niebezpieczny 
sposób czerpania inspiracji, ale jego efektem 
jest prawda, czasem drastyczna, dlatego też 
czytelnicy, oprócz wrażeń natury estetycznej, 
czerpią z jej książek wiedzę. Barbara Rosiek nie 
pozostawia swoim czytelnikom i rozmówcom 
złudzeń, ukazując fizyczną i psychiczną dege-
nerację ludzi, którzy popadli w uzależnienie. 
Mówi także, że wyjść z uzależnienia jest bardzo 
trudno – o  ile w  ogóle jest to możliwe. Nie 
można także pomóc drugiemu człowiekowi, 
jeśli on sam tego nie chce. Rozwiązanie zatem 
jest jedno – nie uzależniać się i chronić przed 
uzależnieniem tych, za których jesteśmy odpo-
wiedzialni. Wie o tym Barbara Rosiek, wiedział 
o  tym Marek Kotański, z  którego pamięcią 
pisarka czuje się ciągle związana, a który był 
autorem posłowia do Pamiętnika narkomanki. 
Tą książką Barbara Rosiek zaistniała 30 lat temu 
jako pisarka. Dobrze pamiętam tamte czasy i to, 
z jaką nadzieją przyjęłam fakt, że o narkomanii 
zaczęło się głośno mówić i pisać, że pojawił się 
Marek Kotański ze swoim zapałem niesienia 
pomocy ludziom uzależnionym. Zaświtała 
nadzieja, że wyprowadzenie groźnych zjawisk 
ze strefy cienia pomoże się z nimi uporać. Tę na-
dzieję podsycał Pamiętnik narkomanki, książka 
niezwykła, przyjęta jak autentyczne wyznanie 
uzależnionej dziewczyny. Po 30 latach widać, że 
nie tylko reżim komunistyczny wolał trzymać 
narkomanię w strefie cienia. Społeczeństwo kon-
sumpcyjne także woli nie widzieć problemu, 
o czym świadczy ogromne rozprzestrzenienie 
się (bo przecież nie rozwój!) uzależnień. Nikt 
niczego przed nami nie ukrywa, ale sami pew-
nych rzeczy nie chcemy o sobie, jako ludziach, 
wiedzieć.

Pisarka zdradziła gościom swoje plany 
wydawnicze – w  przygotowaniu są Wiersze 
zebrane oraz powieść Skazana, których wy-
danie planowane jest na bieżący rok. Barbara 
Rosiek czuje się jednak bardziej poetką, niż 

pisarką, co zaznaczył prowadzący spotkanie 
Janusz Pawlikowski, czytając jej niezwykle 
osobiste wiersze. Była też gra słowna: Jubilatka 
mówiła, z czym kojarzą się jej słowa, wybrane 
przez Prowadzącego. Jednym z tych słów było 
szczęście. Powiedziała, że przyszło do niej po 
pięćdziesiątce. W  imieniu Redakcji Galerii 
i własnym życzę Barbarze Rosiek, by już nigdy 
jej nie opuściło!

BS

Publikacje książkowe Barbary Rosiek
PROZA

– Pamiętnik narkomanki z posł. Marka 
Kotańskiego, 1985 (debiut), 1988, 1996. 
Lektura szkolna, wg Barbary Rosiek jest 
notowana w Polskiej Księdze Guinessa 
jako najczęściej wznawiana książka 
w Polsce.

– Kokaina, 1992 (dwa wznowienia),
– Byłam schizofreniczką, 1995  

(dwa wznowienia),
– Alkohol prochy i ja, 2003  

(jedno wznowienie),
– W poszukiwaniu ducha, 2007,
– Poganiacze chleba, 2008,
– Życie w hospicjum, 2010,
– Oddział otwarty, 2012,
– Ćpunka, 2013.

POEZJA
– Byłam mistrzynią kamuflażu, 1995  

(poetycki debiut książkowy),
– Być człowiekiem. Zatrzymała mnie tu 

miłość, 1999,
– A imię jego Alemalem, 1998,
– Żar miłości, 1999,
– Jak ptak przytwierdzony do skały, 1999,
– Ciało na kracie, 1998,
– Wdowa, 2000,
– Krzyk, 2003,
– Wiersze wybrane, 2005,
– Być poetą, 2005,
– Uwierzyć i Melancholia, 2006,
– Za murem, 2006,
– Małgosi Roguli, poetce…, 2008.
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PIKNIK POD BIJĄCYM 
SERCEM

20 marca b.r. ruszył miejski projekt „Haś-
ka. Poświatowska in Art”. W  języku 

tradycyjnym oznacza to inaugurację obcho-
dów 80. urodzin Haliny Poświatowskiej. 
Jestem daleka od tego, by czepiać się języka, 
a zwłaszcza słowa projekt, tak wieloznacznego, 
że stało się językowym wytrychem. Użyto 
go zapewne z  rozwagą, mając na celu zain-
teresowanie projektem tych, którzy słowem 
tym chętnie się posługują. Uwaga ta dotyczy 
również tytułu projektu, który jest przede 
wszystkim nowoczesny i  dynamiczny oraz 
doskonale ujmuje rozmaitość działań, su-
gerowanych słowem projekt, a  wchodzącym 
w skład obchodów jubileuszu.

Termin inauguracji został wybrany znako-
micie: nadejście astronomicznej wiosny, Dzień 
Poezji i pogoda śliczna jak na zamówienie, co 
o tej porze roku nie jest oczywiste, zwłaszcza 
że już nazajutrz znacznie się ochłodziło. Ko-
lejnym strzałem w dziesiątkę jest włączenie do 
projektu częstochowskich instytucji kultural-
no-oświatowych. To posunięcie może służyć za 
odpowiedź na utyskiwania z powodu spadku 
czytelnictwa, bowiem jedynym rozsądnym 
i  długofalowym działaniem jest Edukacja, 
głupcze! Wykrzyknik trawestacji znanego hasła 
nie jest skierowany do nikogo konkretnego 
– a jeśli już, to do wszystkich, odpowiedzial-
nych za szeroko rozumianą edukację młodego 
pokolenia, a zatem do dorosłych.

Zanim projekt ruszył, mówiło się o skrom-
nych funduszach na jego realizację. Czy nie 
jest jednak tak, że skromne fundusze dobrze 
służą wyzwalaniu inicjatywy? O  tym, że 
gotowe i doskonałe zabawki są zabójcze dla 
kreatywności dzieci, wiemy chyba wszyscy, ale 
prawidłowość ta dotyczy, jak się wydaje, całej 
populacji, bo po co wymyślać, jeśli można 
kupić gotowy produkt? Inauguracja obchodów 
odbyła się bez fajerwerków, ale interesująco 

i mądrze. Najpierw podsumowanie konkursu 
na zakładkę do książki i  otwarcie wystawy 
pokonkursowej – prawda, jakie proste? Potem 
spotkanie z prof. Grażyną Borkowską, autorką 
książki Nierozważna i nieromatyczna. O Ha-
linie Poświatowskiej, które prowadziła, jak 
zwykle z wielką klasą, prof. Elżbieta Hurnik. 
Obydwie imprezy miały miejsce w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, a skupiały różne środo-
wiska: czytelników dziecięcych w pierwszym 
przypadku oraz środowisko akademickie – 
w drugim.

Nazajutrz pałeczkę organizacji przejął czę-
stochowski ROK, a działania były skupione 
wokół Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego im. Haliny Poświatowskiej, który na 
szczęście wrócił do Częstochowy. Ponieważ 
niektórzy twierdzą, że o  odejściu nie było 
mowy, umówmy się więc, że był zagrożo-
ny – stosując trącącą myszką nomenklaturę 
szkolną. Najpierw były warsztaty literackie, 
poprowadzone przez Grzegorza Jankowicza, 
w których nie uczestniczyłam, ale doniesiono 
mi pocztą pantoflową, jak to się ongiś mawia-
ło, że były ciekawe. Mój piknik rozpoczęłam 
w samo południe, kiedy to poszłam pod ratusz 
posłuchać głosu i serca (podkreślam spójnik 
między wyrazami, żeby nie powstała z  tego 
banalna metafora) Haliny Poświatowskiej, 
które zabrzmiały trzykrotnie zamiast kuranta. 
Idąc tam spodziewałam się tłumu częstocho-
wian, była wszak sobota i  dzień słoneczny, 
ale rozczarowałam się. Garstka osób, przede 
wszystkim przybyłych z  okazji konkursu. 
Słuchając głosu Poetki, zrozumiałam jej 
często powtarzane skargi na to, że brakuje 
jej oddechu – to było słychać w  radiowym 
nagraniu. Podobnie niewiele osób przyszło na 
spotkanie z Justyną Bargielską – a szkoda, bo 
spotkanie było nad wyraz interesujące – tak jak 
ciekawą pod względem literackim postacią jest 
bohaterka spotkania. Rozmowę poprowadził 
częstochowski poeta Marcin Zegadło.

Kolejnym punktem obchodów urodzin 
Poświatowskiej była gala Konkursu poetyc-
kiego, tradycyjnie zorganizowana w  teatrze 
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i  przeprowadzona wedle sprawdzonego sce-
nariusza, który, jak się okazało, nie do końca 
się sprawdził. Ale po kolei. Część oficjalna 
odbyła się z udziałem uczestników konkursu 
i  zaproszonych gości – oficjalnych i  nieofi-
cjalnych, widownia zatem wypełniona została 
w niewielkiej części. Tę część uświetnił krótki 
spektakl, na który złożyły się nagrodzone 
wiersze w  wykonaniu Agnieszki Łopackiej 
i Waldemara Cudzika oraz muzyka w wyko-
naniu dwóch akordeonistów. Przedstawienie 
było nad wyraz udane!

Wyłomu w przebiegu części oficjalnej do-
konała Justyna Bargielska, występująca tym 
razem jako przewodnicząca jury konkurso-
wego. Po pierwsze: zaprotestowała przeciwko 
przekręcaniu jej nazwiska – i słusznie, bo or-
ganizatorzy gali konkursu poetyckiego winni 
znać nazwisko przewodniczącej jury, zwłaszcza 
gdy jest to postać znana w świecie literackim. 
Po drugie: kazała zawołać na scenę laureatów, 
wysłanych wcześniej za kulisy celem odebrania 
nagród pieniężnych i stosownego ich pokwi-
towania. To także tradycja gali konkursowej, 
której to tradycji Bargielska nie uszanowała, 
chcąc przemówić do laureatów, a  nie tylko 
do widowni. Swoją prośbą, która została 
skwapliwie spełniona, przywróciła porządek 
rzeczy: w konkursie poetyckim o poezję wszak 
chodzi, a nie o pieniądze.

Potem nastąpiła kolejna atrakcja, wisienka 
na torcie urodzinowym, czyli recital Janusza 
Radka, na który złożyły się skomponowane 
przez niego utwory do wierszy Haliny Po-
światowskiej. Cudowny pomysł, wspaniałe 
wykonanie! Wtedy dopiero widownia się 
wypełniła, bo w  tej części impreza była bi-
letowana i  przyszła elegancka Częstochowa. 
Szkoda tylko, że dla niektórych konkursowa 
gala była jedynie supportem przed koncertem 
Janusza Radka… Takie wydarzenie, jakim jest 
organizowany od 1974 roku konkurs, w któ-
rego jury zasiadali znakomici polscy poeci, 
zasługuje na znacznie więcej uwagi, co być 
może wymaga zmiany sposobu jego promo-
wania oraz organizowania. Na spotkania do 

ROK-u powinni przyjść młodzi ludzie, adepci 
poezji, a nie tylko uczestnicy konkursu. Gala 
niekoniecznie musi być w teatrze, bo trudno 
byłoby zapanować nad niezdyscyplinowaną 
widownią. Dlaczego ma to być wydarzenie 
elitarne? Elitarne jest tworzenie poezji, jej 
odbiór natomiast powinien być powszechny! 
Wydaje się jednak, że często bywa na odwrót.

Jeszcze a  propos teatru – gala i  koncert 
Janusza Radka odbywały się na tle bardzo 
ciekawej scenografii autorstwa Stanisława 
Kulczyka, składającej się z kawałków ażurowej 
tkaniny(?), przypominającej koronkę, zawie-
szonych u rampy. To cudo, pięknie odbijające 
światło, zostało wykonane w  teatralnej pra-
cowni (wiem, bo zasięgnęłam języka).

Nie byłam na nocnym zwiedzaniu LO 
im. Juliusza Słowackiego, którego uczennicą 
była Halina Poświatowska – znam tę szkołę 
z czasów, gdy uczęszczała tam moja córka, ale 
pomysł włączenia tej szkoły oraz podstawówki 
nr 8, gdzie jest izba pamięci Haliny Poświa-
towskiej, pochwalam jako prosty i sympatycz-
ny, służący promocji szkół oraz wyzwalaniu się 
oddolnej inicjatywy – że się tak wyrażę.

Druga odsłona projektu nastąpiła w oko-
licy urodzin poetki w  dniach 8 – 10  maja 
i znów zaprezentowano bogaty i różnorodny 
repertuar imprez. Spotkanie ze Zbigniewem 
Mygą i  prezentacja filmu dokumentalnego 
o Poświatowskiej, wernisaż zbiorowej wysta-
wy obrazów, inspirowanych sylwetką i twór-
czością poetki, w której wzięło udział liczne 
grono częstochowskich malarzy, podsumowa-
nie szkolnych konkursów, czytanie wierszy, 
śpiewanie ich także w wersji operowej… Było 
spotkanie z  Mariolą Pryzwan, prowadzone 
już tradycyjnie przez prof. Elżbietę Hurnik 
i promocja książki Haśka. Poświatowska we 
wspomnieniach i  listach, a  na zakończenie 
filmowy maraton – przegląd produkcji fil-
mowych – od dokumentu poprzez fabułę po 
spektakle teatru telewizji – których bohaterką 
jest Poświatowska. Trudno nie zauważyć, że 
niewielu współczesnym poetom poświęcono 
tak bogatą twórczość filmową i biograficzną, 
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jak Halinie Poświatowskiej, co podkreśla 
olbrzymią nośność tej postaci, nieustannie in-
spirującej innych twórców. W filmie Barbary 
Sass „Jak narkotyk” inspirację można określić 
jako wielowymiarową, fabuła bowiem oparta 
została o biografię poetki, wiersze zaś napisała 
inna poetka – Anna Piwkowska.

Czerwiec przyniósł spotkanie z tegoroczną 
laureatką I nagrody w Konkursie im. Haliny 
Poświatowskiej, Małgorzatą Januszewską, 
które to spotkanie miało niezwykłą oprawę 
multimedialną oraz scenografię nawiązującą 
do postaci Patronki konkursu.

Trzeba przyznać, że cykl imprez był 
nad wyraz udany. Budująca jest współpraca 
różnych podmiotów – partnerów projektu 
„Haśka. Poświatowska in Art.”, potwier-
dzająca prawdę, że na współpracy korzystają 
wszyscy. Niby stara to prawda, wszak polskie 

XXV edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, jak 

na galę jubileuszową przystało, gościła same 
gwiazdy. Od 1991 r. Festiwal ewoluował i wy-
daje się, że osiągnął kształt doskonały. Czy jed-

przysłowie mówi o budującej sile zgody, jed-
nak często o niej zapominamy – zwłaszcza 
wtedy, gdy chcemy ugrać więcej dla siebie. 
Na zakończenie pewien pomysł. Proponuję 
wzbogacić wachlarz atrakcji o  akcent ku-
linarny i  na przykład ogłosić konkurs na 
„Pralinki Halinki” – skoro są kulki Mozarta 
i kremówki… Powinno to być coś, co każdy 
mógłby zabrać na pamiątkę z  Częstocho-
wy – oprócz dewocjonaliów, coś, co będzie 
ładnie opakowane, względnie trwałe, żeby 
się nie zniszczyło w podróży, coś, co można 
przywieźć bliskim jako gościniec, nieduże, 
niedrogie, zrobione przez lokalną firmę. I na 
pewno w  kształcie serca, o  którym Halina 
Poświatowska wiedziała prawie wszystko.

BS

ZWYKŁE I NIEZWYKŁE  POŁĄCZENIA.
O FESTIWALU „GAUDE MATER”

nak człowiek naprawdę dąży do doskonałości? 
Jeśli tak, to skąd nostalgia do starych fotografii 
i winylowych płyt, tak bardzo niedoskonałych 
w porównaniu z wytworami epoki cyfrowej?

DZIEŃ PIERWSZY. Pierwszy koncert 
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odbył się w  Warszawie, a  ponieważ był to 
Międzynarodowy Dzień Jazzu, gwiazdą 
numer jeden był Włodek Pawlik. Często-
chowska inauguracja w  bazylice jasnogór-
skiej miała jednak zupełnie inny wydźwięk. 
Tradycją Festiwalu stało się obchodzenie na 
Jasnej Górze 80. urodzin wybitnych kompo-
zytorów: Wojciecha Kilara (2012), Krzysztofa 
Pendereckiego (2013), a teraz Arvo Pärta – 
jednego z  najważniejszych kompozytorów 
współczesnych, a  jakże skromnego czło-
wieka! Tradycją stało się również wręczanie 
odznaczeń twórcom i  ludziom zasłużonym 
kulturze. I  tak: Arvo Pärt otrzymał medal 
okolicznościowy (przypomnijmy: jest to 
limitowana seria medali według projektu 
Karoliny Ściegienny), inne zaś odznaczenia, 
to: Złota Odznaka Honorowa Wojewódz-
twa Śląskiego dla klasztoru na Jasnej Gó-
rze i  Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 
Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej dla 
członków Rady Artystyczno-Programowej 
Festiwalu: o. Nikodema Kilnara, krajowego 
duszpasterza muzyków kościelnych i  dla 
kompozytora Łukasza Urbaniaka oraz Srebr-
ny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
dla Tadeusza Szymy, dziennikarza i twórcy 
filmowego. W części muzycznej usłyszeliśmy 
kompozycje Jubilata, a gwiazdą koncertu był 
Andreas Scholl, na którego słuchacze czekali 
z niedosytem, wywołanym jego pierwszym 
występem, niefortunnie zorganizowanym 
w plenerze. 

DZIEŃ DRUGI – wypełniony po brzegi. 
Najpierw liturgiczna inauguracja Festiwalu 
z  filozoficzną homilią ks. prof. Kazimierza 
Szymonika, podkreślającą znaczenie twór-
czości artystycznej, w tym zwłaszcza muzyki, 
dla liturgii, dla wiary i dla życia duchowego 
człowieka, do transcendentaliów: Dobro, 
Prawda, Piękno, dodając także Świętość. Było 
też tradycyjne powitanie gości w  różnych 
językach i, najważniejsze dla melomanów, 
prawykonanie Missa pro Maria Aldony 
Nawrockiej na chór, organy, sopran, bas 
i  trąbkę. Niezwykłe połączenie, w  którym 

nieoczekiwanie pięknie zabrzmiała trąbka, 
najwyraźniej przeżywająca renesans. 

I tu pewien obrazek. Kobieta nie pierw-
szej młodości w stroju pątniczki uklękła na 
posadzce z oczyma wzniesionymi ku górze 
i  z  twarzą natchnioną modliła się chwilę, 
potem, nie zmieniając pozycji ani wyrazu 
twarzy, sięgnęła do kieszeni, wyjęła telefon, 
zrobiła zdjęcia, schowała telefon i  modliła 
się dalej. 

Spotkanie z Leszkiem Mądzikiem miało 
wynagrodzić brak spektaklu, który przez 
wiele lat towarzyszył Festiwalowi. Rozmowa 
z twórcą Sceny Plastycznej KUL miała cha-
rakter niemal intymny, a dotyczyła kwestii 
jego duchowego i  artystycznego rozwoju. 
Trzeba wspomnieć, że Leszek Mądzik już 
po raz trzeci przygotował projekt plakatu 
Festiwalu. Interesującym było jego wyznanie, 
iż z pierwszego wyuczonego zawodu jest… 
tkaczem, w czym sam upatruje źródło swojej 
wrażliwości na barwę i  strukturę materii, 
z  której utkane jest dzieło sztuki. Trzeba 
przyznać, że to zajęcie niemal archetypiczne, 
obecne w mitach, nośne jako metafora. 

Leszek Mądzik nie pracuje z  aktorami 
zawodowymi, lecz z  amatorami, głównie 
studentami UMCS, wybierając nowych 
odtwórców do każdego spektaklu. Głów-
nym motywem jego przedstawień są ludzkie 
problemy. Kariera profesorska twórcy była 
niestandardowa, bo na studia do Akademii 
Sztuk Pięknych w młodości się nie dostał – co 
nie zaszkodziło jego rozwojowi twórczemu, 
a  zdaniem Józefa Szajny wręcz pomogło. 
Ostatecznie jednak Leszek Mądzik zdobył 
wszystkie dyplomy, potrzebne do tego, by 
być profesorem w warszawskiej ASP.

Na zakończenie tego nad wyraz bogatego 
dnia – koncert zespołu The King’s Singers, 
który podbił serca częstochowian przed 
dwoma laty. Już tego dnia widoczne się 
stało, że program Festiwalu jest wyraźnie 
retrospektywny – wszak jubileusze skłaniają 
do spojrzenia wstecz.

DZIEŃ TRZECI. Niedziela obchodzona 
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w  kościele ewangelicko-augsburskim pod 
hasłem cantate!, co podkreślił gospodarz 
miejsca koncertu. Część spotkania poświę-
cona była ogłoszeniu wyników konkursu 
Musica Sacra Nova w  kategorii chóralnej 
(kategoria organowa została podsumowana 
w  Brauweiler), po której odbył się koncert 
muzyki XXI. wieku „Kolekcje kompozytor-
skie”. Wszystkie kompozycje, łącznie z  na-
grodzonymi, wykonał chór Schola Cantorum 
Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskie-
go – zespół z przewagą głosów dojrzałych, 
dzięki czemu tak charakterystyczne jest jego 
brzmienie. Szczególnie szlachetnie zabrzmiał 
w  ascetycznym wnętrzu protestanckiej 
świątyni i był znakomitym kontrapunktem 
dla przepychu bazyliki. Śpiewacy niezwykle 
skupieni na muzyce, na siebie niezwracający 
uwagi. Nagrodzone zostały następujące 
kompozycje: I nagroda – Marek Raczyński 
(Polska) za Media Vita, II nagroda – Monika 
Sokaite (Litwa) za Lacrimosa, III nagroda 
– Michał Ziółkowski (Polska) za Ave maris 
Stella. 

DZIEŃ CZWARTY to powtórzenie 
warszawskiego koncertu Stabat Mater na 
fortepian i chór gregoriański w wykonaniu 
Włodka Pawlika (fortepian), Grzegorza Ces-
saka (kantor) i Chóru Katedry Warszawsko-
-Praskiej „Musica Sacra” pod dyrekcją Pawła 
Łukaszewskiego. To kolejne niezwykłe połą-
czenie muzycznych konwencji – chorału gre-
goriańskiego i jazzowej improwizacji. Jeżeli 
muzyka może pełnić funkcję ilustracyjną, to 
misterium pasyjne, rozpisane na role, można 
interpretować jako rodzaj dialogu, w którym 
fortepian prezentował liryczną kobiecość, zaś 
chór męski – wzniosłość i powagę mającej 
się wypełnić woli Bożej. Fortepian stanowił 
niejako kontrapunkt dla wątku prowadzo-
nego przez chorał. W miejscu kultu Matki 
Bożej kompozycja zabrzmiała szczególnie 
poruszająco, a do jej przeżycia, a nie tylko 
wysłuchania, zaprosiła Beata Młynarczyk.

DZIEŃ PIĄTY – Paco Peña i Requiem 
dla Ziemi w wykonaniu kompozytora, Fla-

menco Company i Zespołu Śpiewaków Mia-
sta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją 
Anny Szostak. Na pozór mogłoby się wyda-
wać, że mamy do czynienia z niekoniecznie 
udanym mariażem gorącej naturalności 
z  chłodną klasyką, ale muzyka zabrzmiała 
niezwykle harmonijnie. Obydwa zespoły 
wyzwoliły z  siebie ogromną energię – to 
prowadząc dialog, wzajemnie się sobie przy-
słuchując i dziwiąc się sobie, to łącząc głosy 
i  serca we wspólnym śpiewie – smutnym, 
radosnym i wzniosłym. Requiem dla Ziemi 
można nazwać pieśnią – przejmującą i pełną 
siły, płynącej także z poczucia jedności i so-
lidarności. Siłę tę dawały: muzyka flamenco, 
obecność kompozytora wśród wykonawców, 
połączenie różnych gatunków muzycznych 
i włączenie się słuchaczy. Muzyka Paco Peña 
lepiej zabrzmiała w kościele seminaryjnym, 
niż w bazylice jasnogórskiej, gdzie miał miej-
sce pierwszy koncert zespołu. Tam energia, 
wyzwolona dzięki muzyce, rozpraszała się 
w przestrzeni i zatrzymywała się na bogatych 
ornamentach wnętrza świątyni, nie dociera-
jąc do słuchaczy.

DZIEŃ SZÓSTY – koncert finałowy 
w bazylice i połączone chóry Filharmonii: 
Łódzkiej i  Częstochowskiej. Na repertuar 
złożyły się dwie kompozycje: Symfoonia 
Psalmów Igora Strawińskiego i polskie pra-
wykonanie Symphony of Angels Pawła Łuka-
szewskiego – muzyka niezwykle subtelna, 
prawdziwie anielska. 

I  na zakończenie prawdziwa bomba, 
ale już nie muzyczna: dyrektor Festiwalu 
Małgorzata Zuzanna Nowak obwieściła, że 
być może był to ostatni koncert festiwalowy 
w  Częstochowie! Nie ukrywała powodów, 
padły słowa pełne goryczy o małym zain-
teresowaniu wspieraniem kultury wysokiej 
ze strony władz miasta, o wydawaniu pie-
niędzy z  miejskiej kasy na „pseudokultu-
rę” w  ramach miejskich populistycznych 
projektów… Pierwsza myśl po tym drama-
tycznym wystąpieniu była taka, że oto Fe-
stiwal umiera z powodu niedofinansowania 
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przez urzędników. Jednak dwa dni później 
wyłonił się nowy obraz, znacznie bardziej 
optymistyczny – władze miejskie wystąpiły 
z deklaracją, że chętnie organizację Festiwalu 
przejmą, a przy okazji nieco go przewietrzą.

Przy tej okazji wróciło pytanie o zasad-
ność podziału na kulturę wysoką i… – no 
właśnie – jaką? Niską? Epitet wysoka jest 
wartościujący, zakłada wyższość pewnego 
rodzaju kultury nad inną, co w  obecnej 
rzeczywistości wydaje się być anachroni-
zmem. Różne rodzaje kultury funkcjonują 
jako pewne światy, które łączą się ze sobą, 
mieszają, a czasem istnieją oddzielnie. Jest 
moda na multikulturowość, odbiorcy chcą 
mieć swobodę wyboru i nie być przypisywa-
ni do określonego rodzaju kultury. Zatem 
nie ma mowy o hierarchii kultury, wszystko 
jest w układzie horyzontalnym i na dodatek 
z różnych elementów można układać nowe 
całości. Sam Festiwal dostarczył argu-
mentów dla obrony tej tezy, łącząc rodzaje 
muzyki, jeszcze niedawno niemożliwe do 
połączenia. 

Festiwal dopracował się też grona stałych 
i wyrobionych słuchaczy. Nie było słychać 
oklasków między częściami utworów, z ogól-
ną dezaprobatą przyjęte zostały dzwonki 
telefonów, które zabrzmiały tylko w czasie 
jednego koncertu, a Andreas Scholl, przega-
niający kamerzystę, dostał gromkie brawa. 
Zauważalne jest także to, że publiczność się 
zestarzała – wszak to już ćwierć wieku! Ale 
jest to nie tylko problem Festiwalu” Gaude 
Mater” – podobnie jest na innych festiwalach 
z długą tradycją, w tym także na Wagnerow-
skim w Bayreuth.

Przyszłość Festiwalu zapowiada się cie-
kawie. Miasto ma na koncie udane projekty 
kulturalne i  najwyraźniej spory apetyt na 
Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. 
Stowarzyszenie, ustami dyrektora Festiwa-
lu przyznało, że organizacja tak wielkiej 
imprezy jest zadaniem trudnym – pomimo 
wielu partnerów polskich i  zagranicznych, 
pomimo wielkiej sprawności w  rozwiązy-

waniu problemów organizacyjnych i pomi-
mo ogromnemu doświadczeniu dyrektora. 
Najważniejsze jednak, by Festiwal ocalić 
dla Częstochowy, z  którą związany jest 
w  sposób istotny, w której krwiobieg wra-
stał przez ćwierć wieku. Częstochowa bez 
Festiwalu będzie uboższa, a  Festiwal bez 
Częstochowy – to już będzie zupełnie inny 
festiwal – zatem same straty. Jeśli obecny 
wyprowadzi się z  naszego miasta, nic nie 
stanie na przeszkodzie, by stworzyć tu nowy 
festiwal, odwołujący się do korzeni, czyli do 
pomysłu Krzysztofa Pośpiecha. Czy jednak 
na pewno? Krzysztof Pośpiech był człowie-
kiem dialogu, potrafił pozyskiwać partnerów 
do realizacji swoich pomysłów i zarażać ich 
zapałem, potrafił też dzielić się zasługami, 
sam często pozostając w  cieniu, bo ważne 
było dzieło, któremu służył – muzyka. Był 
też wielkim społecznikiem – jako nauczyciel 
i animator życia muzycznego Częstochowy 
i jej okolic. Dobrze wiedział, że muzyka to 
działanie społeczne, choćby w  najskrom-
niejszym wymiarze, gdy się ją wykonuje dla 
jednego słuchacza. Częstochowski Festiwal 
ma tymczasem dużą grupę słuchaczy, dla 
których kompozycja Requiem dla Festiwalu 
Gaude Mater byłaby bardzo smutna! 

Barbara Strzelbicka

Plakat festiwalu: http://www.gaudemater.com/
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Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych w  Częstochowie 12.06.2015 

świętowało dziesięciolecie swojej dynamicznej 
działalności w siedzibie stowarzyszenia Kon-
duktorowni przy ulicy Piłsudskiego 34/36. 
Jako świadek, uczestnik, realizator najważniej-
szych wydarzeń naszych pierwszych dziesięciu 
lat aktywnego współtworzenia częstochowskiej 
kultury, mogę powiedzieć, że spełniamy ważną 
misję w wielu dziedzinach sztuki – wspierając 
i prezentując szeroko pojętą plastykę, muzykę, 
fotografię, film, literaturę, a  także wycho-
wując młodych ludzi w  znaczącym paśmie 
naszych – nie tylko lokalnych – dokonań. 
Sami, w większości artyści o różnych doświad-
czeniach życiowych, potrafiliśmy stworzyć 
wyrazisty – nie tylko elitarny, ale też otwarty 
dla innych, chętnych do współpracy – zespół 
ludzki, który poświęca swój czas dla rozbu-
dzenia życia artystycznego w naszym  mieście. 
Mogę powiedzieć – nadający ton, szyk, rytm, 
temu, co nazwałbym „smakiem i chwałą Cze-
wy”. Zachęta to żywy, pulsujący twór.

Za powstaniem częstochowskiej Zachęty 
stoi kilkudziesięciu sprawnych organizacyjnie 
członków, a nade wszystko Piotr Głowacki – 
krytyk i historyk sztuki, spiritus movens całości 
i pierwszy jej Prezes. Na zdjęciach, znajdują-
cych się w  obszernym katalogu sumującym 
lata naszej działalności, widzimy prawie zawsze 
tłumy bywalców, uczestniczących w naszych 
imprezach. Powstał znaczący dokument, 
opracowany za sprawą Szymona Parafiniaka, 
szefa Graffiti Creative People, drugiego po 
Piotrze naszego Prezesa. W tym wydawnictwie 
jest zamieszczony interesujący i wyczerpujący, 
wspomnieniowy tekst Głowackiego. Pozwolę 
sobie zacytować z niego kilka ważnych zdań:
Warta zaznaczenia jest nacechowana determina-

cją i zmasowaniem działalność naszej Zachęty, 
zanim dotarła do ziemi obiecanej, czyli Konduk-
torowni. Były to głównie organizowane przez nią 
wystawy malarstwa: w Restauracji Stacherczak, 
Piwnicach Margoux i w dość odległym Białym 
Borku w  Biskupicach. Nie należy zapominać 
o wystawach (z udziałem gości zagranicznych), 
które organizowane były nawet w miniaturowej 
siedzibie, kątem u  Towarzystwa Baletowego 
w Domu Księcia. Przychodziły tam także nie-
malże rzesze na spotkania organizacyjne. 
Później autor wstępu do katalogu przypomina:
Punktem przełomowym było wejście do Konduk-
torowni w lipcu 2007 r. Uczczone imponującą 
wystawą, w tym z udziałem gości z Włoch i Nie-

Marian Panek

WARTO BYŁO! 10 LAT ZACHĘTY 
W KONDUKTOROWNI



RELACJE

116 galeria 34

miec, pokazano na niej sto dzieł sztuk wizual-
nych. Tłumy częstochowian wrażały radość ze 
wspaniałego obiektu kultury i dla ustalonej już 
prawie marki Towarzystwa Zachęta...
     Nie tylko wystawy, ale też muzyczne kon-
certy z  uczestniczącymi w  nich wybitnymi 
postaciami, zwłaszcza świata jazzu, stały się 
jedną z  ważnych etykiet naszego stowarzy-
szenia. Grażyna Auguścik, Brad Terry, Mateo 
Otręba, Stanisław Soyka, Lidka i  Marcin 
Pospieszalscy, Nikodem Pospieszalski, Antoni 
„Ziut” Gralak, Maciej Obara, Frank Parker, 
Janusz „Yanina” Iwański i wielu, wielu innych 
śpiewało i grało u nas i dla nas. Głównymi 
pomysłodawcami tych tak zwanych „Śród 
Akustycznych” są Piotr Dłubak wraz z Mar-
cinem Pospieszalskim.

Ważną ideą, gruntującą nasze osiągnięcia 
i  starania o  remont Konduktorowni, stało 
się gromadzenie   i  tworzenie kolekcji dzieł 
sztuki, reprezentatywnej dla częstochowskiego 
środowiska plastycznego. Pierwszym dziełem, 
zarejestrowanym w niej, jest rysunkowy „Akt” 
Tadeusza Kantora, przekazany nam przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Waldemara Dąbrowskiego, który uznał, iż 
warto nas wspierać i wpisać w projekt „Znaki 
Czasu” już w  2005 roku – mimo że nasze 
Towarzystwo jako jedyne w Polsce usadowione 
jest w  mieście niewojewódzkim. Obecnie 
w  naszym posiadaniu jest zbiór ponad stu   
prac o wielkim znaczeniu dla polskiej kultury. 

Istotną dla integracji sympatyków Za-
chęty formą aktywności są doroczne aukcje, 
dające nam szanse na utrzymanie obiektu 
z  jego wszystkimi mediami oraz na dofi-
nansowanie różnorodnych projektów, które 
Towarzystwo co roku niezmiennie realizuje, 
wydając foldery, katalogi, plakaty, zaproszenia. 
Innym osiągnięciem są cykliczne wystawy: 
„Osiem Kobiet”, „Ona i on” czy „Projector”. 
Także miejska „Frytka OFF” jest już od 
kilku lat zadomowiona w  Konduktorowni. 
Odbywają się tu także warsztaty plastyczne, 
fotograficzne, teatralne i literackie dla często-
chowskiej młodzieży. Stałą pozycją są obrony 

prac dyplomowych studentów Instytutu 
Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza. 
Odbywają się tu również pokazy Performance 
Art. „Mała Zachęta” przyciągała rodziców i ich 
dzieciaki, które się świetnie bawiły różnorod-
nymi formami zajęć plastycznych.

Wielkim wydarzeniem artystycznym dla 
naszego miasta było I Triennale Sztuki Naj-
nowszej w 2008 roku, na które składały się trzy 
odrębne wystawy, reprezentujące prace sześć-
dziesięciu artystów (później niekontynuowane 
z  braku dostatecznych środków). Triennale 
z wielkimi nazwiskami polskiej sztuki współ-
czesnej: Lechem Majewskim, Bożeną Biskup-
ską, Agatą Zbylut, Alicją Żebrowską, Anną 
Baumgart, Zuzanną Janin, Katarzyną Górną, 
Wojciechem Ćwiertniewiczem, Janem Rytką, 
było szeroko komentowane. Pomagali nam 
w  tym przedsięwzięciu znani ludzie piszący 
o  sztuce – Jan Świdziński, Lech Stangret, 
Andrzej Saj.

Na naszym uroczystym dziesięcioleciu, 
oprócz świetnej wystawy z  Kolekcji Sztu-
ki Współczesnej (zaprezentowano ponad 
czterdzieści prac), odbyła się premiera filmu 
„Kupernicki”, którego autorami są Szymon 
Parafiniak, Jacek Łydżba i  Szczepan Szcze-
pan. Jest to futurystyczny obraz filmowy, 
opowiadający utopijną historię o istniejącym 
w cyberprzestrzeni bohaterze, który spędza sen 
z oczu całej śmietance częstochowskich i nie 
tylko – artystów różnych profesji i krytyków 
sztuki. Opowieść rozbawiła wielu obecnych 
swoją bezpretensjonalnością i  dogłębnymi 
analizami świata kreacji. Uroczystość miała 
swój koncert, grali Szczepan i Nikodem Po-
spieszalscy. W towarzyskim dżemowym finale 
na zakończenie imprezy przygrywał na gitarze 
Krzysztof Niedźwiecki.

Trzeba było być, bo było pięknie! Kto nie 
był, ten trąba! 

Marian Panek

Plakat: http://www.konduktorownia.eu/
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Krzysztof Muskalski

HANAMI POD SAKURĄ

„Seks jest religią, filozofią, moralnością, 
nauką, życiem” – słowa te stanowią 

główne przesłanie świątyni sintoistycznej Taga 
w  japońskiej Uwajimie. Korzenie świątyni 
Taga sięgają 1700 lat. Jest ona nazywana Świą-
tynią Tysiąca Pięciuset Istnień. Nazwa odnosi 
się do jednego z mitów japońskich opisujących 
śmierć bogini Izanami. Umierając przemieniła 
się w Boginię Zniszczenia siejącą spustoszenie 
ogniem, wedle podjętego zobowiązania zabicia 
tysiąca istnień dziennie. Ale na szczęście nad 
Japończykami czuwał Bóg Życia, który przebił 
stawkę istotom dziennie. Świątynia Taga stała 
się miejscem licznych pielgrzymek Japończy-
ków, których celem są modły przed symbo-
lem życia… wielkim drewnianym penisem. 
Zagłębiając się w  sintoizm – główną religię 
Japończyków – można odnieść wrażenie, że 
była ona, szczególnie w dawnych czasach prze-

siąknięta erotyzmem. Oto jak ją interpretuje 
kanadyjski pisarz Will Ferguson: W  religii 
sinto mit o stworzeniu człowieka nie obejmuje 
jabłka, grzechu pierworodnego oraz wstydu 
z powodu nagości. Zaczyna się od bezwstydnego 
cudzołóstwa popełnionego po pijaku przez boga 
Izanagi i boginię Izanami – rodzeństwo, które 
wydało na świat pierwszych ludzi, stworzonych 
nie z gliny i żebra, ale poczętych w naturalny, 
dobry sposób: dwoje stwórców upiło się i razem 
wskoczyło do wyrka. Urodziło się dzięki temu 
kilka tysięcy dzieci, spośród których większość 
także była bogami, a grupka wybrańców została 
Japończykami. W świątyni Taga wciąż można 
spotkać młode Japonki, nierzadko odziane 
w  najnowsze kreacje zachodnich domów 
mody, modlących się w  tej świątyni seksu 
przed nabrzmiałym fallusem, symbolem pro-
kreacji i życia, o zajście w ciążę, lekki poród 

Sa
ku

ra
 –

 sy
m

bo
l K

ra
ju

 K
w

itn
ąc

ej 
W

iśn
i.



Z PODRÓŻY

118 galeria 34

i  zdrowe dziecko. Potem można je spotkać 
w sąsiednim, swoistym muzeum seksu, nie-
rzadko w towarzystwie wycieczek… emerytek 
i emerytów, chichoczących przed wymyślnymi 
eksponatami z różnych epok i krajów.

Sintoizm jest dość specyficzną religią, 
która grupuje różnorodne japońskie kulty 
religijne sięgające pierwszego tysiąclecia 
przed naszą erą. Dawniej zdominowane one 
były przez jurne kulty ludowe przesiąknięte 
nagością, erotyzmem, płodnością. Z czasem, 
gdy Japonia stawała się bardziej purytańska 
tendencje te zanikały. Sintoizm stał się religią 
bez typowej hierarchii kościelnej, jednolitego 
kanonu wierzeń i świętych ksiąg. Kapłanami 
są osoby świeckie, żyjące wedle skomplikowa-
nego systemu zachowania rytualnej czystości. 
W sintoizmie człowiek jest istotą czystą z na-
tury, nie funkcjonuje tu pojęcie grzechu. Tak 
więc, choćby chciał nie jest w stanie zgrzeszyć. 
Może się jedynie skalać. Ale ze skalania można 
się oczyścić i powrócić do wyjściowego stanu 
czystości. A oczyścić można się w dość nie-

skomplikowany sposób. Po prostu trzeba iść 
do świątyni na spotkanie z zamieszkującym je 
bóstwem. Przed wejściem do świątyni należy 
obmyć usta i dłonie wodą zaczerpniętą specjal-
nym czerpakiem ze specjalnego obudowanego 
źródła wody. Następnie będąc przed ołtarzem 
świątynnym należy zwrócić na siebie uwagę 
bóstwa. Bóstwo nie musi na każdego zwrócić 
uwagi, ponieważ kręcą się tu zarówno skalani 
jak i nie skalani, a często – o zgrozo – roi się 
tu od gajdzinów, czyli cudzoziemców, którzy 
zwykle z  ironicznym wyrazem na twarzy 
przypatrują się tym oczyszczaniom skalania. 
Zwróceniu uwagi bóstwa służą dwa, trzy kla-
śnięcia w dłonie. Następnie gdy bóstwo jest już 
powiadomione, skalany osobnik pochyla głowę 
zatapiając się w rachunku sumienia, przy oka-
zji przedstawiając bóstwu w modlitwie swoje 
podziękowania oraz bieżące życzenia i prośby, 
wspierając je brzękiem monety wrzucanej do 
skrzynki ofiarnej.

Japończycy zwykli czcić nie tylko bóstwa 
zamieszkujące świątynie. Z czasem w obrzę-

Hanami pod sakurą w Hiroszimie.
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dach religijnych Japończyków pojawił się zwy-
czaj czczenia bóstw ukrytych w drzewach. Był 
on znany już w VIII wieku w okresie Nara. Do 
jego spopularyzowania wśród Japończyków 
przyczynili się Chińczycy z  dynastii Tang, 
która jest symbolem rozwoju i złotej ery Chin. 
Zwyczaj ten zaadoptowały japońskie elity 
dworskie jako hana no en „ucztę kwiatową”, 
który przetrwał do dziś jako hanami. Ucztę 
tą szczególnie upodobał sobie cesarz Saga, 
urządzając w ogrodach swego pałacu w Kioto, 
pełnych kwitnących drzew przyjęcia, na któ-
rych łączył przyjemne z pożytecznym albo na 
odwrót, czyli picie sake z podziwianiem piękna 
kwiatów. Początkowo Japończycy podziwiali 
kwiaty moreli japońskiej (prunus mume), 
a dopiero z czasem, w okresie Heian, wiśni – 
sakury. Najbardziej popularną i lubianą przez 
Japończyków jest jej odmiana somei yoshido, 
której nazwa wywodzi się od nazwy wioski, 
będącej obecnie częścią Tokio. Kwiaty wiśni 
somei yoshido są niemal zupełnie białe z lekkim 
odcieniem różu u ich nasady. Również popu-

larną jest odmiana shidare-zakura, podobna 
do wierzby płaczącej, z opadającymi gałęziami 
oblepionymi różowymi drobnymi kwiatami. 
Drzewa japońskiej wiśni są rośliną ozdobną, 
nie owocują. Ich kwiaty rozwijają się w ciągu 
kilku dni, by po tygodniu rozsypać się po 
okolicy. Te kilka dni przypadających zwykle 
na przełom marca i kwietnia staje się bodaj 
najważniejszym czasem w życiu chyba każdego 
Japończyka i tym samym całej Japonii. Jest to 
czas sakury, czas kwitnienia wiśni, czas wycze-
kiwany przez cały rok. W mediach pierwszymi 
i  najbardziej wyczekiwanymi informacjami, 
niczym z linii frontu działań wojennych, stają 
się informacje z linii frontu kwitnienia wiśni. 
Przemieszcza się ona przez całą Japonię od 
tropikalnej leżącej na południu wyspy Oki-
nawa po górskie masywy wyspy Hokkaido na 
północnych, mroźnych rubieżach Japonii. Na 
jej intensywność i kierunek ma wpływ wiele 
czynników meteorologicznych i  geograficz-
nych. Sytuacja może się zmieniać z dnia na 
dzień a nawet z godziny na godzinę. Japoń-
czycy z napięciem wpatrują się w monitory 
telewizorów, komputerów, tabletów czy smart-
fonów śledząc komunikaty o zbliżającej się fali 
sakury. Znając jej czas nadejścia można się 
przecież odpowiednio przygotować do hanami 
– do świętowania, do kontemplowania pod 
rozkwitłymi kwiatami wiśni. Tym bardziej, że 
jest to najbardziej gorączkowy czas w roku dla 
większości Japończyków. W marcu kończy się 
okres rozliczeniowy, zamyka się doroczny cykl 
gospodarczy – trzeba sfinalizować wszystkie 
zobowiązania finansowe, zamknąć budżety. 
No i  niestety, w  marcu największe żniwo 
zbiera karoshi – śmierć z przepracowania. Po 
tym okresie następuje nagły zwrot – nadcho-
dzi niczym tsunami fala sakury. Japończycy 
przechodzą ze stanu skrajnego napięcia w stan 
skrajnego wyluzowania. Pomaga im w  tym 
sfermentowany ryż w płynie, czyli sake spo-
żywany w gronie rodziny czy współpracow-
ników pod kwiatami kwitnącej wiśni. Firmy 
wysyłają na wiele godzin wcześniej, nawet już 
w nocy, najmłodszych stażem pracowników, 

Maiko w Kioto (w tej roli Anita Muskalska).
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aby zarezerwowali możliwie najlepsze miejsce 
w parkach pełnych rozkwitłych wiśni. W ciągu 
dnia parki, ogrody, skwery, a nawet cmentarze 
zapełniają się tłumami Japończyków, którzy 
rozsiadają się wygodnie na matach i  foliach 
w cieniu gałęzi rozkwitłych wiśni, rozkładają 
kosze z jedzeniem i baryłki z sake. Kontempla-
cji towarzyszy tworzenie i recytowanie haiku 
– wierszy mówiących o istocie sakury, wyraża-
jące krótkotrwały dramatyzm przemijającego 
piękna, odnosząc również ten dramatyzm do 
ulotności życia.

Mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni 
można postrzegać wręcz jako mieszkańców 
innej planety. Zresztą sami Japończycy tak 
też postrzegają cudzoziemców – gajdzi-
nów. Odmienność ta wynika niewątpliwie 
z  wyspiarskiego charakteru i  izolacji Japo-
nii, a  także z  zawiłego systemu zależności 
społecznych kraju. Wiele zwyczajów, relacji 
międzyludzkich, zasad funkcjonowania spo-
łeczeństwa japońskiego jest dla nas gajdzinów 
niezrozumiała, niekiedy wręcz zabawna, 
niekiedy wręcz przerażająca. Weźmy cho-
ciażby zwyczaj kłaniania się. Ktoś wyliczył, 
że ekspedientki witające klientów w  typo-
wym tokijskim domu towarowym kłaniają 
się w ciągu roku 798 720 razy. Niekiedy na 
ulicy można dostrzec absurdalne sytuacje, 
gdy Japończyk rozmawiając przez telefon 
kłania się swojemu rozmówcy. Również po-
dobne obrazki można spotkać na dworcach 
kolejowych, gdy odprowadzający żegnają 
swoich bliskich głębokim ukłonem. Nie 
byłoby w tym nic dziwnego, ale ten ukłon 
trwa dopóki pociąg nie zniknie z  zasięgu 
wzroku. Podobnie rzecz się ma w przypad-
ku odjeżdżającego samochodu czy nawet… 
windy. Personel kolejowy okazuje niemniej-
szy szacunek swoim pasażerom. Shinkansen 
(japońska szybka kolej) wjeżdżający na peron 
witany jest głębokim ukłonem personelu 
ustawionego w rządku na peronie. Konduk-
tor przechodzący przez wagon każdorazowo 
odwraca się ku pasażerom zdejmuje czapkę 
i składa ukłon. Problemem staje się wymiana 

ukłonów między osobami o podobnym sta-
tusie społecznym. Wymiana ukłonów może 
nie mieć końca. Zwykle Japończyk o niższym 
statusie ostatni składa ukłon. W przypadku 
równego statusu sytuacja jest patowa. Jedy-
nym ratunkiem staje się malejące wychylenie 
poziomych ukłonów, aż osobnicy o równym 
statusie wymieniają końcowe pożegnanie 
w pozycji pionowej, przy zerowym wychyle-
niu. Niestety, ten wydawałoby się wyjątkowo 
przyjazny zwyczaj ma swoją ciemną stronę. 
Statystyki mówią, że co roku dochodzi do 
kilkudziesięciu zgonów wynikłych z urazów 
w związku ze zbyt zamaszystymi ukłonami…

Niewątpliwie równie charakterystycz-
nym jak sakura symbolem Japonii jest gejsza. 
Pierwowzorem gejszy był japoński błazen, 
zwany taiko-mochi, ale nie tak jak nasz stań-
czyk zabawiający w dawnych czasach dwory 
królewskie, lecz zabawiający w  dawnych 
czasach w przebraniu kobiety gości… domów 
publicznych. Jednak z  czasem pojawiły się 
w tej roli kobiety – gejsze. Słowo gejsza ozna-
cza w języku japońskim artystę: gei (sztuka) 
i  sha (osoba). Dla podkreślenia odrębności 
płci używano określenia onna-geisha, czyli 
kobieta-gejsza. Stopniowo zawód ten zde-
cydowanie oddzielił się od prostytucji i stał 
się wysublimowaną gałęzią sztuki i tradycji 
Japonii. Chociaż nie było łatwo. A  to za 
sprawą szukających rozrywki wojaków armii 
amerykańskiej z  czasów II Wojny Świato-
wej, którzy odreagowywali wojenne stresy 
w ramionach japońskich prostytutek, które 
stylizując się na gejsze psuły im wizerunek. 
Obecnie zawód gejszy jest bardzo elitarny, 
wymagający wielu umiejętności i jednocze-
śnie wielu wyrzeczeń. Zawód ten jest silnie 
wspierany przez rząd Japonii jako jej dzie-
dzictwo kulturowe. Adeptka do tego zawodu 
maiko przechodzi 6-letni okres nauki. Po 
tym okresie stanie się geiko (starszą gejszą). 
Nabywa umiejętności wymaganych w wielu 
aspektach codziennego życia Japonii. Uczy się 
tradycyjnego tańca, śpiewu, gry na samisen’ ie, 
biwa i  shakuhachi (tradycyjne instrumenty 
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japońskie). Zapoznaje się z zawiłościami ja-
pońskiego savoir-vivre’u, ceremonii parzenia 
herbaty, kaligrafii, sztuki układania kwiatów. 
W ostatnich latach do nauki tych tradycyj-
nych umiejętności dołączyły… nauka obsługi 
komputera oraz nauka języka angielskiego. 
Maiko powinna też być biegłą w nienagan-
nym przywdziewaniu kimona, należytym 
upinaniu wyrafinowanej fryzury, a także na-
łożeniu złożonego makijażu. Wprawna gejsza 
potrzebuje na te trzy czynności minimum 2 
godzin, przy założeniu, że fryzura jest już go-
towa w formie peruki. Chyba „gejsze” spoza 
Japonii doskonale rozumieją to wyzwanie, 
gdy przygotowują się do oficjalnej imprezy, 
a zniecierpliwiony małżonek zerka nerwowo 
na zegarek… Japońskie gejsze muszą wykazać 
się również tężyzną fizyczną w  przywdzie-
waniu kimona, ponieważ niektóre z  tych 
ubiorów ważą nawet 20 kilogramów. Na 
strój gejszy składają się 3 główne elementy: 
nagajuban (szata zakładana pod kimono), 
kimono i pas obi, który może mieć nawet do 
6 metrów długości. Gejsze nie noszą bielizny, 
aby nie zaburzała ona wyglądu szat. Noszą 
natomiast skarpetki jednopalczaste, zwykle 
o jeden numer za małe, aby nie marszczyły 
się w koturnach. Te ostatnie zaś nie mogą być 
niższe niż 15 centymetrów. Makijaż gejszy 
jest dość charakterystyczny. Polega on przede 
wszystkim na zamaskowaniu – wybieleniu 
widocznych części ciała oprócz tylnej części 
szyi, której zadaniem jest… kuszenie. A bie-
lenie skóry wywodzi się z dawnych lat, kiedy 
to biedniejsze adeptki tego fachu maskowały 
w ten sposób brud i defekty skórne. Usta zo-
stają uszminkowane na czerwono na kształt 
zmysłowego dziubka, a  powieki, zwłaszcza 

u Maiko w  różnokolorowe desenie. Maiko 
również ma szczególnie wymyślną i ozdob-
ną fryzurę. U  geiko jest ona już bardziej 
stonowana. Obecnie, aby oszczędzić czasu 
i fatygi, stosuje się zwykle gotowe, przystro-
jone w dodatki peruki. Samo kimono może 
być w różnych kolorach, deseniach, może być 
gładkie z delikatnymi ozdobami i może być 
niezwykle barwne z wzorzystymi ozdobami. 
Kimono nie pochodzi z Japonii. Przywędro-
wało ono z Chin. Tradycyjne kimona kobiece 
są zawsze w tym samym rozmiarze. Można 
je dopasować do postury za pomocą licznych 
zaszewek i  fałdów materiału. Kimono spo-
rządza się z jednej beli materiału o określo-
nych z góry rozmiarach. Gejsze zamieszkują 
specjalne domostwa zwane okiya. Natomiast 
swe uroki i  umiejętności prezentują w  tra-
dycyjnych herbaciarniach ochaya, zwanych 
„światem wierzb” lub „wodnym światem”. 
Początkowo posiadały jedną umiejętność – 
taniec, szczególnie upodobały sobie zabawny 
taniec kappore. Z czasem wymagania wzrosły 
i gejsze musiały wykazywać się coraz bardziej 
wyrafinowanymi umiejętnościami. Obecnie 
są mistrzyniami w wielu dziedzinach tradycji 
japońskiej. Są też ekspertkami w znajomości 
sztuki japońskiej.

Stolicą gejsz jest dawna, historyczna sto-
lica Japonii – Kioto. Przez blisko tysiąc lat, 
od VIII do XIX wieku, Kioto było siedzibą 
cesarzy. Miasto zachowało niezwykły klimat 
przepełniony dawnymi tradycjami Japonii. 
Niewątpliwie przyczynili się do tego wspo-
mniani amerykańcy wojacy, którzy w czasie 
wojny oszczędzili Kioto, zrzucając bomby, 
również te atomowe, w inne rejony Japonii. 
A  może była to zasługa gejsz… Reprezen-
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tatywną dzielnicą Kioto jest stare miasto 
Gion – dzielnica gejsz. W Kioto znajduje się 
1600 świątyń buddyjskich i  400 chramów 
sintoistycznych często położonych w  pięk-
nych ogrodach. Wiele z nich znajduje się na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Pośród nich wyróżnia się imponująca drew-
niana świątynia Kiomizu-dera oraz piękny, 
szczególnie gdy jest oświetlony promieniami 
słońca, Kinkaku-ji – Złoty Pawilon. Dość 
oryginalnym zabytkiem Kioto jest Mimizuka 
– kopiec, w którym pochowano 38 tysięcy… 
nosów Koreańczyków, stanowiących trofea 
wojenne samurajów.

Obecna stolica Japonii – Tokio – ma zu-
pełnie inne oblicze. Tokio stanowi największy 
zespół miejski naszego globu. Wliczając 
przyległe miejscowości liczy sobie tyle co… 
populacja Polski, czyli blisko 40 milionów 
mieszkańców. To swoiste państwo w  pań-
stwie dominuje pod względem politycznym, 
handlowym, finansowym, edukacyjnym czy 
medialnym. Znajduje się tu blisko 50% firm 
i  korporacji z  kapitałem powyżej miliarda 
jenów, które wytwarzają blisko 20% dochodu 
narodowego. Tokio ma zwartą zabudowę, 
stwarzając wrażenie jednolitej, wręcz mo-
notonnej urbanistyki. Jednak poszczególne 
dzielnice miasta mają swój odmienny charak-
ter. Słynna Ginza upodabnia się na zachodni 
styl, dominują tu eleganckie butiki, restaura-
cje i kawiarnie. Akihabara przyciąga fanów 
elektroniki i   najnowszych gadżetów w  tej 
branży. Shibuya kusi swymi imponującymi 
galeriami handlowymi i  galeriami sztuki 
współczesnej. Z kolei w Shinjuku dominują 
nowoczesne wieżowce mieszczące liczne 
urzędy władz metropolitalnych. I  wreszcie 
Asakusa, która zaprasza do zagłębienia 
się w  dawne zakątki starego Tokio, pełne 
historycznych zabytków. To tu rozwijał się 
słynny styl teatralny kabuki, a za panowania 
szogunów Tokugawy rozkwitła tu dzielnica 
rozkoszy…

Ta wielka metropolia jak i  zresztą cała 
Japonia licząca sobie blisko 130  milionów 

mieszkańców rozpościerająca się na obszarze 
niewiele większym od Polski imponuje swą 
organizacją i efektywnością funkcjonowania. 
Niewątpliwie wymaga to zaangażowania 
całego narodu, podporządkowania interesów 
jednostki interesowi całego społeczeństwa. 
Kluczem do sukcesu jest właśnie zbiorowość, 
czyli nipponjin – Japończycy, jako matka 
pomniejszych grup społecznych.

Niewątpliwie za taki reżim trzeba płacić 
wysoką cenę – zbyt intensywną pracę, mającą 
wpływ na relacje rodzinne, kondycję fizyczną 
i psychiczną. A  ceną tą bywa wspomniane 
karoshi… Japończycy świadomi swej od-
mienności niekiedy mawiają do gajdzinów: 
Nie próbuj nas zbyt szybko zrozumieć. A może 
to właśnie Japończycy w czasie hanami pod 
sakurą próbują zrozumieć sami siebie… 
Niewątpliwie należy podziwiać Japończy-
ków – naród będący symbolem pracowitości, 
nowoczesności i codziennego zabiegania – za 
ich trwanie przy tradycji kontemplowania 
piękna natury, tradycji umacniania więzi 
rodzinnych, przyjacielskich i  zawodowych 
na łonie natury. A przecież i w Polsce mamy 
piękną tradycję majówek, przy której trwamy 
od lat, ruszając w ukwiecone gaje i ogrody, 
aby uciec od codziennego zabiegania i zbliżyć 
się do natury.

Zatem my też nie zapominajmy o  na-
szych swojskich hanami pod sakurą – rodzi-
mych, polskich majówkach w okwieconych 
gajach w towarzystwie bliskich nam osób…

Tekst i fotografie© dr n. med. Krzysztof Muskalski
k.muskalski@hipokrates.org

*Tekst ukazał się w   „Częstochowskiej Gazecie 
Lekarskiej” nr 1 (62) 2015, s. 24-27.
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Z Tobą jednym. Listy Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej i Stefana Jasnorzewskiego, oprac. Elżbieta 
Hurnikowa, Wydawnictwo WAB, Warszawa 
2015, ss. 252+4.
[Z noty wydawniczej:] Zbiór korespondencji Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Stefana Jasnorzew-
skiego, jej trzeciego męża, w okresie wojny pilota 
RAF-u, tu rozpisana na dwa głosy opowieść o trud-
nych latach 1940 – 1945, gdy oboje przebywali 
w Anglii, jednak z daleka od siebie, widując się 
tylko od czasu do czasu. Opowieść zdumiewająca, 
napisana językiem wyrafinowanym, a  zarazem 
pełnym humoru. Humoru, który pozwalał choć 
na trochę złagodzić wojenny koszmar i wszelkie, 
w tym finansowe, niedostatki życia. Maria i Ste-
fan, czyli „Panna Bajbas Najmilejsza” i  „Robak 
wzruszający”, jak siebie czasem nazywali, troszczą 
się i niepokoją o siebie, informują o swojej obec-
nej sytuacji, wspominają dawne czasy, wspierają 
i pocieszają, gdy ona traci najpierw ojca, a potem 
matkę… Te listy to także poruszająca kronika ostat-
nich lat życia wielkiej poetki, w tym miesięcy, gdy 
umierała na raka, dzielnie zmagała się z bólem i do 
końca próbowała bagatelizować chorobę.
Książka z Tobą jednym ukazuje się w 70. rocznicę 
śmierci poetki.

NOTY O KSIĄŻKACH 

Barbara Rosiek, Skazana, wyd. I, Mawit Druk, 
Warszawa 2015, ss. 183+1.

Powieść o dalszych losach bohaterki Ćpunki, tym 
razem znacznie bardziej dramatycznych, potwier-
dzających w ten sposób, że narkomania jest naj-
częściej równią pochyłą. Drugą bohaterką książki 
jest terapeutka Basia, alter ego samej autorki. Tym 
razem także mamy do czynienia ze stylizacją 
narracji na pamiętnik – narkomanki – chciałoby 
się dodać… Książka nie jest łatwa w odbiorze, 
zawiera drastyczne szczegóły opisane dosadnym 
językiem, wywołuje uczucie bezradności i przera-
żenia. Jej celem nie jest epatowanie czytelników 
opisami fizycznej i psychicznej degrengolady 
człowieka – jej celem jest przestroga. [oprac. red.]



NOTY O KSIĄŻKACH

124 galeria 34

Jacek Gierasiński, Na smyczy, Literackie 
Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”, 
Częstochowa 2015, ss. 83+1.

Drugi po Przypowieściach stracha na wróble (2012) 
tom częstochowskiego poety. Książka opatrzona 
posłowiem Kazimierza „Stolorza” Kowalczyka 
i  wydana w  ciekawej szacie graficznej, której 
autorem jest Marian Jacek Krasucki. Siłą wierszy 
Jacka Gierasińskiego jest metaforyka, operująca 
elementami codzienności, często przygnębiającej, 
przetworzonej w  niezwykłe przenośnie, które 
tę rzeczywistość nobilitują. Wiersze są silnie 
nacechowane emocjonalnie, poruszające i moc-
ne. Publikacja została sfinansowana z  funduszu 
CARA. [oprac. red.]

Haśka. Poświatowska we wspomnieniach i listach, 
oprac. Mariola Pryzwan, Wydawnictwo Margi-
nesy, Warszawa 2015, ss. 357+3.
[Z noty wydawniczej:] Jaką była na co dzień autor-
ka niezwykle zmysłowych wierszy o miłości? Jej 
życie – naznaczone nieuleczalną chorobą serca – 
toczyło się w cieniu śmierci… Mimo to, a może 
tym bardziej mocno i  żarliwie kochała, dbała 
o siebie i swój wizerunek, kreując go w pamięci 
spotykanych ludzi. Była autorką zaledwie czte-
rech tomików, które zapewniły jej trwałe miejsce 
w  literaturze polskiej i  w  sercach czytelników. 
Podobnie jak autobiograficzna proza Opowieść 
dla przyjaciela, pisana dla Ireneusza Morawskiego, 
którego wspomnienia po raz pierwszy ukazują się 
właśnie na łamach tej książki.
Jak zapamiętali Halinę Poświatowską – poetkę-le-
gendę, zdolną, ambitną filozofkę – zafascynowani 
nią mężczyźni: Stanisław Grochowiak, Tadeusz 
Nowak, Jan Adamski? Jak wspomina ją ks. prof. 
Józef Tischner? A jak Wisława Szymborska? Jaka 
była w oczach mamy, a  zarazem swojej przyja-
ciółki i admiratorki twórczości? W oczach brata, 
który nieustannie dba o pamięć o swej niezwykłej 
siostrze nie tylko w ich rodzinnej Częstochowie.
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Ryszard Stefaniak, Częstochowa wobec śmierci 
Józefa Piłsudskiego w  latach 1935 – 1939, Czę-
stochowa 2015, ss. 196+2.

Książka historyczna, upamiętniająca wydarzenia 
na ziemiach polskich po śmierci Marszałka: uro-
czystości pogrzebowe w całym kraju, podwójny 
pochówek – na Rossie i na Wawelu, czas żałoby 
i czyny upamiętniające postać Józefa Piłsudskiego. 
Imponujący jest materiał ikonograficzny zgroma-
dzony w książce: materiały prasowe, pocztówki, 
fotografie pamiątek, a także – teksty poetyckie. 
Są tu wierszowane modlitwy, w tym Litania za 
Marszałka Józefa Piłsudskiego do Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, której autorką jest Kazimiera 
Iłłakowiczówna, są wiersze Kazimierza Wierzyń-
skiego i inne. Na tym bogatym tle ukazany jest 
udział Częstochowy w  obchodach. Szczególnie 
interesująco przedstawiają się starania często-
chowian o pomnik Marszałka, powstanie monu-
mentu – pomimo sprzeciwu warszawskiej centrali 
i dalsze jego dzieje. [oprac. red.]

Jarosław Kapsa, Częstochowa. Życie codzienne 
i kryminalne w XX w., t. I – II, Wydawnictwo 
Literackie „Li-TWA”, Częstochowa 2015, ss. 310 
+ 2 (t. I), ss. 331+ 3 (t. II).

[Z posłowia Jarosława Kapsy:] Opowieść o Czę-
stochowie dotyczy życia codziennego i  krymi-
nalnego. Jedno splata się z drugim, opis samych 
historii kryminalnych prowadziłaby do epato-
wania sensacją; pominięcie sfery kryminalnej 
odebrałoby smak codzienności. Opisywany jest 
okres pięćdziesięciu lat; między rewolucją 1905 r. 
a październikiem 1956, kończącym epokę stali-
nowską. Był to najgorszy okres w życiu ludzi, czas 
wojen i okrucieństwa totalitaryzmu. Społeczność 
mojego miasta dotknęło przekleństwo „obyś żył 
w ciekawych czasach”. [...] Po wielkich ideach, 
wielkich zbrodniach i  wielkich klęskach, przy-
chodził czas marzeń o małej stabilizacji [...]. Czy 
było to takie samo miasto?
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Osiemdziesiąta rocznica urodzin Haliny 
Poświatowskiej obchodzona jest w Czę-

stochowie szczególnie uroczyście. Imprezy, 
panele, promocje, wystąpienia. I  nasze śro-
dowisko – Literackiego Towarzystwa Wza-
jemnej Adoracji Li-TWA zaznaczyło swój 
udział w tych wydarzeniach. Specjalny numer 
„Częstochowskiego Magazynu Literackiego 
GALERIA”, który teraz czytacie, i  książka 
Bożeny Gorskiej poświęcona poetce, są tego 
namacalnymi dowodami. Jednak nie w celu 
omawiania przebiegu okrągłej rocznicy ze 
szczególnym uwzględnieniem naszego udziału 
piszę te słowa.

Chciałbym wykorzystać tę okazję do 
rozważań nieco ogólniejszych – o  miejscu 
naszego Towarzystwa na mapie kulturalnej 
Częstochowy. Okazja jest dobra, bo właśnie 
udział Li-TWY w obchodach rocznicy urodzin 
Haliny Poświatowskiej dobrze obrazuje drogę, 
którą moim zdaniem powinniśmy obrać.

Drogę tę określiłbym dwoma pojęciami 
– niezależność w wyborze środków artystycz-
nych i współpraca dla wspólnego dobra, jakim 
jest literatura, a szerzej – kultura.

Zaproszenie naszego środowiska do 
uczczenia ważnej rocznicy stanowiło dla 
nas duże wyzwanie, zarówno organizacyjne, 
jak i artystyczne. Ale jest ono też dowodem 
zaufania do nas, do naszych możliwości i do 
wypracowanego przez nas poziomu. Myślę, że 
nie zawiedliśmy tego zaufania, a twierdzę, że 
wnieśliśmy też wartości, które będą procen-
tować w przyszłości.

Udało nam się zebrać w specjalnym nu-
merze naszego kwartalnika grupę autorów 
o utrwalonej renomie, z panią profesor Elżbie-
tą Hurnik na czele. Dodaliśmy wartość bardzo 
poważną, bo tak trzeba określić wydaną przez 
nas książkę Bożeny Gorskiej „Rola Pani Hiob 
nie była dla niej”.

Z  drugiej strony pamiętamy, że dotacji 

Urzędu Miasta zawdzięczamy możliwość uka-
zywania się GALERII, również tego specjal-
nego numeru. Przychylności dyrektora „Gau-
de Mater” – Tadeusza Piersiaka zawdzięczamy 
z kolei możliwość organizowania naszych spo-
tkań i promocji w murach Ośrodka Promocji 
Kultury. Czujemy przychylność Miasta i jego 
instytucji. Oczywiście, nie ograniczamy się do 
biernego oczekiwania na pomoc z zewnątrz. 
Wiele lat wydawaliśmy naszą GALERIĘ 
z własnych środków i dawaliśmy sobie radę. 
Książkę Bożeny Gorskiej również wydali-
śmy bez wsparcia zewnętrznego (żeby było 
jasne – nie staraliśmy się o takowe). Wsparcie 
przyjmujemy chętnie i  z wdzięcznością, ale 
z niezależności artystycznej nie zrezygnujemy.

Ten uroczysty moment, związany z osobą 
nam przecież bliską, bo wybitną poetką i na-
szą „Haśką”, jak przyjęło się mówić w Czę-
stochowie, niech będzie okazją do wzmianki 
o  kilku osobach, których zasługi domagają 
się ich przywołania. Trzeba zacząć od Urzędu 
Miasta z  panem Prezydentem Krzysztofem 
Matyjaszczykiem, Wydziału Kultury z  pa-
nem Naczelnikiem Aleksandrem Wiernym, 
a dlaczego – wspomniałem wyżej. Z tychże 
samych powodów chcę przywołać OPK „Gau-
de Mater” i jego dyrektora Tadeusza Piersiaka.

Niech mi wolno będzie powiedzieć 
o  Redakcji „Częstochowskiego Magazynu 
Literackiego GALERIA” i jego redaktor na-
czelnej – Oldze Wiewiórze, bo bez niej nie 
byłoby GALERII, jaką znacie, o  Barbarze 
Strzelbickiej, która podjęła się redakcji nu-
meru specjalnego GALERII, o Jacku Krasuc-
kim, który wziął na siebie skład obu pozycji: 
czasopisma i  książki, a  do książki Bożeny 
Gorskiej zaprojektował dodatkowo okładkę. 
Należy także wymienić Drukarnię GRYF z jej 
właścicielem – Andrzejem Szczepańczykiem 
i Jarosławem Leszczukiem, który czuwa nad 
składem kolejnych numerów kwartalnika. To 

Bogdan Knop

O ROCZNICY Z UMIAREM
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im nasz magazyn zawdzięcza tak profesonalny 
wygląd. Podziękowania składam wszystkim 
autorom zaangażowanym w  wydanie GA-
LERII.

Ale dwóm osobom muszę podziękować 
osobno. Pani Bożenie Gorskiej za to, że dała 
się namówić na napisanie znakomitej książ-
ki i  pozwoliła nam ją wydać u  nas i  Panu 
Zbigniewowi Mydze, za to, że udostępnił 
nam fotografie z rodzinnego albumu Haliny 
Poświatowskiej, dzięki czemu ten numer 
GALERII jest swoistą perełką, bo pojawia 
się w nim sama Halina.

Wszystkim członkom i przyjaciołom To-
warzystwa składam z tego miejsca podzięko-
wania za wspieranie mnie w pracy i pełnionej 
funkcji, i życzę udanych obchodów rocznicy 
urodzin naszej wspaniałej poetki – Haliny 
Poświatowskiej „Haśki”.

Miało być z  umiarem, a  chyba wyszło 
odwrotnie.

Bogdan Knop – prezes Towarzystwa
Lipiec 2015

Portret, foto: Adolf Poświatowski (około 1955 r.).



Na tle obrazu namalowanego przez męża –  Adolfa Poświatowskiego – w obiektywie Stanisława 
Krakowiaka (Częstochowa,1957 r.).



Specjalne podziękowania dla Pana Zbigniewa Mygi za udostępnienie fotografii 
z rodzinnego albumu Haliny Poświatowskiej do zilustrowania niniejszej publikacji.

Redakcja „Czestochowskiego Magazynu Literackiego GALERIA”
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Halina Poświatowska w obiektywie prof. Juliana Aleksandrowicza (Kraków, 1958 r.).

Halina w obiektywie Stanisława Krakowiaka (1957 r.).
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