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Widok na Częstochowę (ok. 1927 r.) od ul. św. Barbary. Za klasztorem obecna ul. Sikorskiego, 
wówczas stanowiąca granicę zabudowy miasta, za nią obecna dzielnica Parkitka. Polna droga 
po lewej to obecna ul. Łódzka, po prawej – ul. Bialska.
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Publikacja dofinansowana ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach otwar-
tego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu kultury  
i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury.
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Znów GALERIA z podwójną numeracją 
– miejmy nadzieję, że następne numery 

będą oddawały naturalną kolejność – dogo-
niliśmy czas, cokolwiek miałoby to znaczyć. 
Rok 2016 kończymy pełni nadziei, z licznymi 
planami, pomysłami.

Zamykamy rok numerem poświęconym 
naszemu miastu – Częstochowie, nie żeby 
w całości, ale jako motyw wiodący (lejtmo-
tyw – jak się kiedyś mawiało), kilka akcentów 
rozłożonych w tekście.

Zacznijmy od okładki – Zbigniew Bier-
nacki udostępnił nam pocztówki ze swego 
zbioru czenstochovianów. Częstochowa 
nostalgiczna, dawna, rozpływająca się w po-
szarzałej przeszłości. Czy jeszcze pamiętana 
taka? Pan Zbigniew zasługuje na więcej niż 
wspominek przy okazji okładki. To postać 
nietuzinkowa, szczególna i również dla nas 
bardzo ważna – to w Antykwarni przy ul. 
Kopernika jest w stałej sprzedaży (i ekspozy-
cji) nasz magazyn literacki. W numerze 33 
GALERII ukazał się wywiad ze Zbigniewem 
Biernackim, nad wyraz interesujący – prze-
prowadziła go ówczesna redaktor naczelna 
Aleksandra Keller.

Dwa ważne dla miasta wydarzenia – Trien-
nale Sztuki Sacrum Wspólnota, współczucie, 
współczułość w Miejskiej Galerii Sztuki oraz 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny 
Poświatowskiej organizowany przez Regional-
ny Ośrodek Kultury w Częstochowie, znalazły 
oddźwięk w GALERII. Pierwsze piórem 
Barbary Major – komisarza wystawy, a drugie 
w tekstach laureatów konkursu, w wyborze 
dokonanym przez Barbarę Strzelbicką.

Janusz Mielczarek przenosi nas w lata  
50-te, w początki działań w kulturze studen-
ckiej w Częstochowie. Przy okazji prezentu-
jemy sylwetkę Janusza w dziale Laurów Wie-
niec, a to przy okazji jubileuszu i wydanego 
nowego zbioru opowiadań Szczęściarz i inne 
przypadki.

Odnotowaliśmy również 60. rocznicę 
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mi-
ckiewicza, instytucji niezwykle zasłużonej 
dla częstochowskiego życia literackiego. 
O rocznicy pisze Elżbieta Wróbel.

Obecny jest także w naszym magazynie 
Arkadiusz Frania – jako autor eseju o Wal-
demarze M. Gaińskim, postaci charaktery-
stycznej dla Częstochowy oraz jako bohater 
spotkania autorskiego.

Jarosław Kapsa w swych trzech tekstach 
przebiega wraz z czytelnikami przez trzy róż-
ne epoki, a to, o czym pisze, ściśle wiąże się 
z Częstochową – i pokolenie 56, i niedoszły 
car, i proces.

Przyszło nam zmierzyć się również 
ze zdarzeniem nieplanowanym i smutnym 
– odszedł od nas Tadeusz Chabrowski, zwią-
zany z Częstochową, wielokrotnie goszczący 
w GALERII. Wywiad z Poetą przeprowadzo-
ny przez Mariana Panka nie jest skończony. 
Pewne pytania pozostały bez odpowiedzi 
i takie już pozostaną. Żegnamy przede 
wszystkim wybitnego Poetę i człowieka 
przychylnego GALERII. Oprócz wywiadu, 
wspomnienie o poecie Elżbiety Hurnik.

Tejże Elżbiety Hurnik relacja z wieczoru 
twórczości Barbary Rosiek, wraz z wywiadem 
Barbary Strzelbickiej z cenioną autorką, spina 
„częstochowskość” numeru.

Oczywiście tym wnętrze GALERII się 
nie wyczerpuje, ale by poznać resztę, trzeba 
ten numer GALERII koniecznie przeczytać. 
Koniecznie, bo nie sprawimy Wam zawodu 
– mamy nadzieję.

W imieniu redakcji:
Bogdan Knop – redaktor naczelny

O CZĘSTOCHOWIE
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22 grudnia 2016 roku dotarła do nas wia-
domość o śmierci Tadeusza Chabrow-

skiego, Poety znanego w Polsce i w świecie. 
Urodził się w roku 1934 w Złotym Potoku, 
w Częstochowie przechodził pierwsze etapy 
edukacji (pogłębianej w Dublinie, Filadelfii, 
Londynie, Warszawie, Nowym Jorku), był 
paulinem na Jasnej Górze. Od początku lat 
sześćdziesiątych mieszkał w Stanach Zjed-
noczonych, gdzie początkowo współtworzył 
sanktuarium Amerykańska Częstochowa 
(Doylestown), a po wystąpieniu z zakonu 
wykonywał różne zawody. Jednocześnie 
uczestniczył w życiu amerykańskiej Polonii, 
redagował pisma polonijne (w tym, wraz 
z żoną, „The Voice. Polish-American Me-
dia”). Związany był z emigracyjnymi ośrod-
kami kultury, ale równie mocno – z Polską. 
Swoje utwory publikował na łamach „Tygo-
dnika Powszechnego”, „Nowego Wyrazu”, 
„Akcentu”, amerykańskiego ”The Polish 
Review”, paryskiej „Kultury”, londyńskich 
„Wiadomości”, w „Oficynie Poetów”. Zbiory 
wierszy i prozy wydawał w Londynie, No-

Elżbieta Hurnik

WSPOMNIENIE O TADEUSZU CHABROWSKIM

wym Jorku, Lublinie, Warszawie. Należał 
do Związku Pisarzy Polskich na Obczyź-
nie, do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
Polskiego PEN-Clubu, Polskiego Instytutu 
Naukowego w USA, Kongresu Polonii Ame-
rykańskiej. Uzyskał wiele nagród, w tym 
Nagrodę Fundacji Kościelskich i Prezydenta 
Miasta Częstochowy (w roku 1993).
Podane tu w wielkim skrócie fakty dowodzą 
ogromnej aktywności twórczej Tadeusza 
Chabrowskiego, aktywności, która z bie-
giem czasu nie gasła, ale przejawiała się 
w ostatnich latach w wielu dokonaniach. 
Trudno uwierzyć w Jego odejście, wszak 
jeszcze niedawno, we wrześniu ubiegłe-
go roku był w Częstochowie, brał udział 
w wieczorze autorskim w Ośrodku Promocji 
Kultury „Gaude Mater”, planował wiele 
przedsięwzięć związanych z własną twór-
czością – i z naszym miastem.

Miałam zaszczyt i wielką przyjemność 
prowadzić kilka spotkań autorskich Tade-
usza Chabrowskiego, począwszy od roku 
2006 – od promocji tomu wierszy Dusza 
w klatce (Nowy Jork, 2006) w OPK „Gaude 
Mater”. Zbiór ten, podobnie jak wiele utwo-
rów zawartych w innych tomikach, ukazuje 
toczący się w poezji Chabrowskiego dialog 
duszy z ciałem, napięcia pomiędzy tym, 
co transcendentne i tym, co zmysłowe. Do-
kumentuje też związki Poety z Częstochową. 
Wiersze zawierają wszak echa przeżyć z cza-
sów młodości i ślady kontaktów z ludźmi 
z późniejszych lat (na przykład dedykacje 
upamiętniające postacie ze środowiska 
kulturalnego). Powroty do Częstochowy 
odbywały się na różne sposoby. W wierszu 
Trzewiki, dedykowanym Bratu, Chabrowski 
pisał z właściwym sobie poczuciem humo-
ru, z żartobliwym dystansem wobec siebie 
i swoich spraw:
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„Po mieście, w którym od kilku lat nie 
mieszkam
chodzą moje trzewiki te same, które 
kupił mi ojciec,
gdy rozpocząłem gimnazjum Henryka 
Sienkiewicza.
[…]
Nie dotarło do nich, że od pół wieku 
mieszkam w Ameryce”.

Takie cechy, jak autoironia, dowcip, 
umiejętność spojrzenia na sprawy ludzkie 
z wielu punktów widzenia powodują, że poe-
zja Tadeusza Chabrowskiego jest głęboko 
etyczna – ale nie moralizatorska. Zaliczana 
jest do nurtu religijnego, ale dodać należy, 
że znacznie ów nurt wzbogaca. Wzbogaca 
– paradoksalnie – o zaprzeczenia czy raczej 
o konfrontacje prawd wiary (i wspierają-
cych ją tradycji) z niewiarą, zwątpieniem, 
z doznawaniem materialności i cielesności 
ludzkiej istoty. Słabości ludzkie ukazane 
są w świetle dylematów – odwiecznych 
i współczesnych jednocześnie – na jakie 
skazany jest człowiek postawiony wobec 
tego, co go przerasta.

Kolejne książki – Mnisi czyli nierymo-
wane strofy o cnotach (Lublin 2008), tomy 
prozy Skrawki białego habitu (Warszawa 
2010) i Białe nieszpory (Lublin 2012), Nitka 
nieskończoności (Warszawa 2014, Wrocław 
2016) i Dom w chmurach (Sopot 2016) – 
podejmowały te wątki, rozszerzając obszary 
ludzkiego i poetyckiego doświadczenia, 
ukazując dramatyczny wymiar egzystencji 
człowieka poszukującego oparcia i twórcy 
poszukującego słowa. Kondensuje te do-
świadczenia wiersz z tomu Dom w chmurach:

„rozdygotany jak ścigana mysz
strzępię język i słowa

kiedy byłem mnichem miewałem wizje
migotały na suficie jak prześwietlone 
klisze
[…]

teraz – przeniknięty strachem, blady 
niedorajda
nie radzę sobie w życiu”

Ostatnie spotkanie z Tadeuszem Cha-
browskim prowadziłam w OPK „Gaude 
Mater” w maju ubiegłego roku. Poeta mówił 
wówczas niezwykle przejmująco o swoich 
utworach i doznaniach, jakie leżały u ich 
podłoża. We wrześniu miałam jeszcze oka-
zję uczestniczyć w pięknym, wzruszającym 
wieczorze autorskim, prowadzonym przez 
Leszka Żulińskiego w Klubie Księgarza 
na Starym Mieście w Warszawie; o Tadeu-
szu Chabrowskim i Jego twórczości mówili 
Mariusz Szczygieł i Bogusław Wróblewski. 
Potem, tuż przed wyjazdem Poety do Sta-
nów Zjednoczonych, udało nam się spotkać 
w Częstochowie już prywatnie. Rozmowa 
ta na zawsze pozostanie mi w pamięci, 
dotyczyła bowiem spraw sięgających naj-
głębszych przeżyć związanych z odejściem 
bliskiej osoby. Tadeusz Chabrowski, który 
w roku 2015 stracił żonę Zofię, potrafił 
przełożyć swoje doznania na słowo poety-
ckie – ale nie każdy posiada taki dar.

Odszedł Poeta, zatem, żegnając Go, na-
leży posłużyć się poetyckim słowem:

„kiedyś cieszyłem się chwilą, która gasła
teraz próbuję przedłużyć życie
choć wiem, że wkrótce spadnie papierowa 
kurtyna”. 
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KALENDARIUM LIPIEC – GRUDZIEŃ 2016 r.

LIPIEC
4. – literackie spotkanie z Remigiuszem 
Grzelą – Odwach,
8. – wernisaż wystawy Marty Frej „Higiena 
umysłowa” – Pawilon Wystawowy w Parku 
im. S. Staszica,
9. – otwarcie plenerowej wystawy fotografii 
Zdzisława Sowińskiego „Jasnogórskie Te 
Deum Laudamus 966-2016” – Ośrodek Pro-
mocji Kultury „Gaude Mater”,
14-16. – Hip Hop Elements Festiwal – Ośro-
dek Promocji Kultury „Gaude Mater”,
14. – wernisaż wystawy Janusza Oskara 
Knorowskiego „Made in Poland” – Ośrodek 
Promocji Kultury „Gaude Mater”,
18. – literackie spotkanie z Petrą Hulovą – 
Odwach,
28. – wizyta Ojca Św. Franciszka w Często-
chowie.

SIERPIEŃ
4. – wernisaż wystawy Janusza Oskara 
Knorowskiego „Made in Poland” – Kon-
duktorownia,
6-20. – Częstochowski Festiwal Filmowy 
„Leżak Fortum 2016” – amfiteatr przy Pro-
menadzie im. Cz. Niemena,
8. – spotkanie literackie z Leonem Knabitem 
OSB – Odwach,
27. – wernisaż wystawy 9. Międzynarodowe-
go Biennale Miniatury – Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater”,

27-28. – Dni Częstochowy,
28. – przyznanie Nagród Prezydenta Miasta 
Częstochowy w Dziedzinie Kultury,
31. – zmarła Joanna Bar, redaktor naczelna 
„Pulsu Regionu”.

WRZESIEŃ
3-4. – Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie,
3. – Narodowe Czytanie: H. Sienkiewicz, 
Quo vadis? – altana w Parku im. S. Staszica,
5. – spotkanie literackie ze Sławomirem 
Sierakowskim – Odwach,
7-11. – Festiwal Sztuki ART.eria,
17. – 13. Noc Kulturalna,
19-25. – Festiwal Dekonstrukcji Słowa 
„Czytaj!”,
20. – otwarcie wystawy „Żydzi Częstocho-
wianie” – galeria Muzeum przy ul. Kate-
dralnej,
20-25. – IX. Festiwal Wiolinistyczny im. 
Bronisława Hubermana – Filharmonia Czę-
stochowska,
21. – promocja tomiku poetyckiego Zygfrydy 
Coner Mój mały świat – Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater”.
23.09-2.10 – X Przegląd Przedstawień 
Istotnych „Przez dotyk” – Teatr im. A. Mi-
ckiewicza,
29. – JAZZtochowa: Grzegorz Włodarczyk 
Quintet – Ośrodek Promocji Kultury „Gaude 
Mater”,
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PAŹDZIERNIK
6. – spotkanie autorskie z Barbarą Rosiek,  
promocja tomu Wiersze zebrane – Biblioteka 
Publiczna,
8-9. – VI. Biennale Poezji Gminy Janów 
„Chwile niepokorne” – Żuraw,
9. – zmarł Andrzej Wajda,
10. Promocja zbioru opowiadań Łukasza Su-
skiewicza Mikroelementy – Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater”,
12-15. – 14. Multimedia Happy End – Fe-
stiwal Filmów Optymistycznych – Kino 
Studyjne OKF,
13. – Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury 
otrzymał Bob Dylan,
19. – promocja tomu poetyckiego Arkadiusza 
Frani Zbieracze lawendy – Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater”,
24. – JAZZtochowa: John Scofield Quartet 
– Filharmonia Częstochowska,
27. – wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny 
Seyfried – Konduktorownia

LISTOPAD
9. – promocja książki Artura Zygmuntowicza 
Ziemia o ludzkiej twarzy – Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater”,
10. – wernisaż wystawy 9. Triennale Sztuki 
Sacrum „Wspólnota, współczucie, współczu-
łość” – Miejska Galeria Sztuki,
17-19. – Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
im. Haliny Poświatowskiej – Regionalny 
Ośrodek Kultury,
23. – promocja tomiku poetyckiego Joanny 
Szymańskiej Pragnienie – Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater”,
24. – promocja specjalnego numeru „Galerii” 
poświęconego Ludmile Marjańskiej oraz 
tomu poetyckiego Bożeny Gorskiej Bywam.

GRUDZIEŃ
7. – promocja książki Janusza Mielczarka 
Szczęściarz i inne przypadki – Ratusz,
7. – jubileusz 60-lecia Towarzystwa Lite-
rackiego im. Adama Mickiewicza, oddział 
w Częstochowie – AJD,

7. – promocja tomu poetyckiego Leszka 
Engelkinga Suplement – Ośrodek Promocji 
Kultury „Gaude Mater”,
8. – wernisaż wystawy malarstwa Joanny 
Bochaczek-Trąbskiej „O powieści” – Kon-
duktorownia,
11. – promocja tomu poetyckiego Waldemara 
M. Gaińskiego Wiersze ostatnie – Ośrodek 
Promocji Kultury„Gaude Mater”,
12. – osłonięcie popiersia Krzysztofa Pośpie-
cha – OPK „Gaude Mater”,
14. – promocja książki Tadeusza Szymy 
Wiersz wigilijny – Ośrodek Promocji Kultury 
„Gaude Mater”,
15. – wernisaż wystawy malarstwa Mag-
daleny Kmiecik „Emocje tła” –  Ośrodek 
Promocji Kultury „Gaude Mater”,
17. – jubileusz 20-lecia pracy aktorskiej 
Agnieszki Łopackiej – Teatr im. Adama 
Mickiewicza,
22. – zmarł Tadeusz Chabrowski,
22. – spotkanie opłatkowe Towarzystwa Ga-
leria Literacka – Ośrodek Promocji Kultury 
„Gaude Mater”,
29. – „Aleje, Aleje, czyli historia Częstocho-
wy lalkami przedstawiona”. Otwarta próba 
generalna przedstawienia do tekstu Zbisława 
Janikowskiego – Ośrodek Promocji Kultury 
„Gaude Mater”.

Barbara Strzelbicka
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Tegoroczne 24. Dni Częstochowy zakoń-
czyły się uroczystym koncertem w sali 

filharmonii, w trakcie którego uhonorowano 
nagrodami prezydenckimi kilka zasłużo-
nych dla Częstochowy osób. Ponieważ nasza 
„GALERIA” zajmuje się głównie kulturą, 
przeto sylwetkę laureata w tej dziedzinie 
ośmielam się zaprezentować.

Doktor Mieczysław Wyględowski znany 
jest w Częstochowie przede wszystkim jako 

ceniony – nie tylko w naszym mieście – le-
karz chirurg, ale także jako polityk, bo sena-
tor RP II i III kadencji. Ale żeby w kulturze 
też działał? A jednak. Od lat przecież jest 
znawcą i kolekcjonerem wielu dzieł sztuki, 
a do tego znanym już pisarzem dokumen-
talistą, mającym w swoim dorobku aż 12 
książek. A mianowicie. Jest współautorem 
książki Jubileusz 75-lecia Szpitala Chirur-
gicznego im. L. Rydygiera w Częstochowie 
(gdzie przez czterdzieści parę lat był dyrek-

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY 
W DZIEDZINIE KULTURY  

DLA DR. MIECZYSŁAWA WYGLĘDOWSKIEGO
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torem). To Go zainspirowało do samodziel-
nej pracy literackiej. Powstały więc książki 
i publikacje związane z medyczną Często-
chową: Ochrona zdrowia w Częstochowie 
w XIX i XX wieku, Chirurgia i chirurdzy 
Częstochowy, I Światowy Kongres Polo-
nii Medycznej w Częstochowie, Ochrona 
zdrowia w latach 90-tych XX wieku, Der-
matologia i dermatolodzy Częstochowy, 
Okulistyka i okuliści Częstochowy, An-
estezjologia i anestezjolodzy Częstochowy, 
Stomatologia i stomatolodzy Częstochowy, 
Kalendarium ważnych wydarzeń ochrony 
zdrowia w Częstochowie, Ochrona zdrowia 
w czasie I wojny światowej.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę 
na świetną, moim zdaniem, książkę pt. 
Almanach Lekarzy Częstochowy. Pozwala 
ona zrozumieć, jak duży był wkład tej eli-
tarnej grupy polskiej inteligencji w polską 
i światową medycynę. Ulotność zdarzeń 
i czasu została na kartach tej pięknej książki 
zatrzymana w sposób idealny, a fotografie 
pokazujące twarze lekarek i lekarzy pozwa-
lają na odczytanie, w jakich czasach przyszło 
im pracować i ratować ludzi.

Wśród zestawu wymienianych tu książek 
jest także pozycja autobiograficzna pt: Moje 
wiosny, moje lata, moje jesienie, skąd dowia-
dujemy się na przykład, że ten skromny czę-
stochowianin siadywał ongiś przy jednym 
stole z Margaret Thatcher, a także z Raisą 
Gorbaczową czy Hillary Clinton. I pięknie 
to wszystko zostało opisane.

Wielkie poruszenie wywołał również Al-
fabet Wyględowskiego, stworzony na modny 
wówczas wzór alfabetów Kisiela czy Urbana. 
Wyględowski zrobił to o wiele piękniej, 
bo w sposób ciepły, życzliwy i taktownie 
żartobliwy zaprezentował wiele znakomi-
tych osób związanych z Częstochową

Do tych literackich pasji pana Mieczy-
sława dodać trzeba jeszcze zainteresowanie 

dziełami sztuki. Na temat Jego kolekcji krą-
żą od dawna w mieście prawdziwe legendy. 
Bo kto choć raz odwiedzał Wyględowskiego 
w jego domu, ten już wie, że to mieszkanie 
jest prawdziwym muzeum. Są tu stylowe 
meble i przepiękna ceramika, a także za-
bytkowe zegary, obrazy zapełniające ściany 
i biała broń, szable i pałasze, i kolekcja lasek 
z całego świata. Godzinami można to oglą-
dać. Niektóre eksponaty z tych zbiorów 
wypożyczane są na różne monograficzne 
wystawy. „Bo radością z oglądania wielkiej 
sztuki trzeba się dzielić” – mówi często ich 
właściciel. Dodać do tego należy jeszcze, 
że to zamiłowanie do sztuk pięknych u pana 
Mieczysława odnosi się również do dobrych 
trunków i pięknych kobiet.

Dr Wyględowski jest już na emeryturze. 
To stan tylko pozorny, bo energią i chęcią 
życia imponuje nawet młodym. O sobie 
mówi niechętnie. Ale przez kilka wieczorów 
i na zasadzie wieloletniej przyjaźni udało 
mi się w końcu wydębić od niego kilka inte-
resujących informacji, które tu zamieściłem. 
Z zadowoleniem więc trzeba przyjąć fakt, 
że ta pisarska i kolekcjonerska działalność 
doktora Wyględowskiego została przez wła-
dze naszego miasta dostrzeżona i należycie 
uhonorowana.

O czym do „Galerii” napisał
Andrzej Kalinin
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NAGRODA IM. KAROLA MIARKI  
DLA DR ELŻBIETY WRÓBEL

fo
to

: B
ar

ba
ra

 S
tr

ze
lb

ick
a

Z przyjemnością informujemy, że laureatką 
Nagrody im. Karola Miarki w 2016 r. 

została dr Elżbieta Wróbel.

Elżbieta Wróbel jest doktorem nauk hu-
manistycznych w dziedzinie literaturoznaw-
stwa, adiunktem w Instytucie Filologii Pol-
skiej AJD w Częstochowie, obecnie zatrud-
niona jest w Zakładzie Historii Literatury 
Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej. 

Jest przewodniczącą Częstochowskiego Od-
działu Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza i członkiem Zarządu Główne-
go Towarzystwa. Współpracuje z wieloma 
instytucjami kulturalnymi Częstochowy: 
Teatrem im. Adama Mickiewicza (jako 
członek Rady Artystycznej), Rejonowym 
Ośrodkiem Kultury, Muzeum, OPK „Gaude 
Mater”, Biblioteką Publiczną i z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Kłobucku. W latach 
2000-2010 współpracowała z katowickim 
miesięcznikiem „Śląsk”. Jej zainteresowania 
naukowe skupiają się wokół literatury 1. poł. 
XX w. Jest m.in. współredaktorką kilkuto-
mowego wydawnictwa pokonferencyjnego 
Czytanie Dwudziestolecia (Wydawnictwo 
AJD) i autorką książki Dwudziestolecie znane 
i nieznane. Szkice o prozie międzywojennej 
(Wydawnictwo AJD, Częstochowa, 2012 r.).

Nagroda im. Karola Miarki przyznawa-
na jest od 1983 r. i wręczana każdego roku 
w październiku (z okazji rocznicy urodzin 
patrona wyróżnienia – Karola Miarki) 
za zasługi w upowszechnianiu kultury i nauki 
oraz za wnoszenie trwałych wartości humani-
stycznych do kultury narodowej. Otrzymując 
ją dr Elżbieta Wróbel znalazła się w gronie 
zasłużonych częstochowian, do którego nale-
żą m. in.: Andrzej Kalinin (2003), dr Juliusz 
Sętowski (2007), prof. Dariusz Złotkowski 
(2009), dr Wanda Malko (2010), dr Bog-
dan Wszołek (2013), prof. Elżbieta Hurnik 
((2014).

Serdecznie gratulujemy!
Redakcja
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Od 10 listopada 2016 do 29 stycznia 
2017 w Miejskiej Galerii Sztuki 

w Częstochowie trwa kolejne Triennale Sztu-
ki Sacrum, wydarzenie, które podejmuje, 
poprzez prezentację dzieł różnych dziedzin 
sztuki, najbardziej istotne pytania dotyczą-
ce sytuacji człowieka w świecie. Triennale, 
zainicjowane w roku 1991 przez Wojcie-
cha Skrodzkiego, było zawsze przeglądem 
najciekawszych i najważniejszych zjawisk 
w sztukach plastycznych w Polsce, odwołu-
jących się do sacrum. To odwołanie jednak 
rozumiane jest szeroko, obok dzieł w sposób 
oczywisty dających się określić jako sakral-
ne, na wystawach Triennale prezentowane 
są również takie, które, poprzez ikonografię 
powszechnie uznawaną za świecką, przekazy-

Barbara Major

TRIENNALE SZTUKI SACRUM WSPÓLNOTA, 
WSPÓŁCZUCIE, WSPÓŁCZUŁOŚĆ

wały treści metafizyczne. Stąd wynikają cza-
sami poważne problemy, przed którym staje 
organizator, kurator wystaw, konkursów ma-
jących sacrum w tytule. Czy można mówić 
bowiem o doświadczeniu sakralnym w sfe-
rze profanum? Należałoby zatem zauważyć, 
że formułowanie tak kategorycznej opozy-
cji, odróżnienia świeckiego od świętego, jest 
przecież wytworem pewnej epoki – oświe-
cenia, które dokonało ontologicznej separa-
cji różnych sfer i aspektów życia człowieka, 
wcześniej stanowiących trudno rozróżnialną 
całość. Nierozerwalnym elementem tej har-
monijnej jedności była także sztuka, wcześ-
niej niemal w całości religijna. Jednak wraz 
z postępującą sekularyzacją myśli i praktyk 
człowieka w świecie zachodnim, również 
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i sztuka zyskała względną autonomię. Można 
wskazać jednak szereg dowodów na to, że jest 
w niej silnie obecny rys sakralny, że – jak 
wskazują dwudziestowieczni myśliciele i ba-
dacze, na przykład Martin Heidegger, Gian-
ni Vattimo, Richard Shusterman – pozostała 
w świadomościowym wymiarze łącznikiem 
z transcendencją. Dlatego też z każdą edycją 
hasła programowe Triennale zyskują wymiar 
coraz bardziej uniwersalny i odwołują się 
do doświadczenia człowieka współczesnego. 
Do tej pory były to między innymi hasła: 
Sztuka wobec zła, Dom – droga istnienia, Mu-
zeum wyobraźni, Sacrum/profanum; dla 9. 
edycji Triennale Sztuki Sacrum przyjęto ha-
sło Wspólnota, współczucie, współczułość.

Wystawa 9. edycji Triennale Sztuki Sac-
rum podejmuje trudny temat doświadczenia 
granicznego związanego z bólem. Ból, zarów-
no ten fizyczny jak i psychiczny, rozumiemy 
jako sytuację egzystencjalną, której przeży-
wający ją człowiek doznaje jako rzeczywisto-
ści braku/rozpadu/cierpienia. Ból jest zawsze 
subiektywny, jego istnienie uwarunkowane 
jest odczuwaniem, jeżeli go nie czujemy – 

nie istnieje, jest on również zawsze związany 
z tym konkretnym ciałem, także ten nazywa-
ny bólem istnienia. Ból w intensywnej posta-
ci jest nie-do-wytrzymania, powoduje wyłą-
czenie doznającego go ze świata, doprowadza 
do miejsca całkowitej samotności, pozbawia 
języka, w którym mógłby być wypowiedzia-
ny. Kiedy ból minie, to doświadczenie opiera 
się spójnej narracji, staje się rodzajem pamię-
ci zmysłowej zapisanej w ciele, w jego, często 
nieświadomych, reakcjach: „łączy się z re-
akcjami cielesnymi, które znajdują się poza 
obszarem werbalno-semantyczno-językowej 
reprezentacji”1. Krótko mówiąc, pamięć zmy-
słowa z trudem poddaje się przedstawieniu 
w zdystansowanej reprezentacji, bowiem nie 
sposób nie przyznać słuszności następujące-
mu stwierdzeniu Emila Ciorana: „Jedna myśl 
wyjaśnia inne myśli, ale nie wyjaśnia cierpie-
nia. Gdyż nie ma dla niego wyjaśnienia, a je-
śli nawet istnieje, niczego nie uzasadnia i nie 
czyni go ani trochę bardziej znośnym”2.

Jeśli, według Ciorana, cierpienia nie jest 
w stanie złagodzić analityczna wykładnia, 
jedyną ulgę zdaje się dawać możliwość wy-
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powiedzenia go i podzielenia się doznawa-
nym bólem z Innym. Tylko bowiem współ-
-czujące porozumienie pozwala człowiekowi 
na wyjście z zaklętego kręgu samotności i po-
nowne zwrócenie się ku światu, by uczest-
niczyć w jego życiu. Współ-odczuwanie 
odsłania horyzonty prawdy doświadczenia 
bólu: „prawdę wspólną odnajduje się żyjąc 
wspólnie – stwierdza Nicola Chiaromonte – 
to zgodność z życiem, jakiej żadna idea czy 
forma kultury, żaden pojedynczy człowiek 
nie może nigdy prawdziwie wyrazić czy tym 
bardziej stworzyć”3.

Joseph Ratzinger, rozważając przypowieść 
o dobrym Samarytaninie, zwraca uwagę 
na zawartą w niej wykładnię pojęcia bliźnie-
go. Bliźni nie oznacza bowiem tylko kogoś 
należącego do kręgu wspólnoty rodzinnej, 
narodowej, wyznaniowej itd., pytanie o to, 
kim jest bliźni, ta przypowieść umiejscawia 
na zupełnie innej płaszczyźnie. Samarytanin 
wzruszony cierpieniem innego człowieka 
współ-odczuwa je i tym samym sam staje się 
bliźnim: „nie chodzi już o to, kto jest lub nie 
jest moim bliźnim. Chodzi o mnie samego. 
Ja muszę się stać bliźnim, a wtedy ten drugi 
ma dla mnie takie znaczenie jak ja sam”4.

Wystawa 9. Triennale prezentuje przede 
wszystkim dzieła sztuki, które są ucieleśnie-
niem granicznego doświadczenia, są one efek-
tem zmagań artystów z różnorodnym two-
rzywem, nadawaniem materialnego kształtu 
owym przeżyciom i doświadczeniom. Dzieła 
te są w dużej mierze utrwalonym procesem 
poszukiwania odpowiedniego języka obrazo-
wego umożliwiającego wypowiedzenie cier-
pienia swojego i bliźnich. Dzieła prezentują 
– przedstawiają, przedstawienia zaś są splo-
tem złożonych sieci wzajemnych relacji i do-
świadczenia i pamięci, wszystkie przekazywa-
ne przez obrazowanie. Obrazy – w szerokim 
sensie – ukazują jakąś prawdę na podjęty te-
mat, odsłaniają coś nowego na temat świata, 
w którym powstały. Obrazy posiadają zdol-
ność działania i wywoływania określonych 
efektów, nie re-prezentują, ale prezentują 

i prowadzą w określonym kierunku. Obrazy, 
dzięki swojej zmysłowej naturze, zawierają 
w sobie na najbardziej podstawowym pozio-
mie możliwość bezpośredniego oddziaływa-
nia, ewokowania emocji. Sam proces twór-
czy zakłada już współ-odczuwanie i dążenie 
do porozumienia z Innym.

Wystawa Wspólnota, współczucie, współ-
czułość eksponuje również dzieła podejmują-
ce problem samej wspólnoty, jej rozlicznych 
odmian, ram, które ją budują – kontekstów 
jej przejawiania się. Towarzyszą tym obrazom 
prace odnoszące się do rozpadu wspólnoty, 
zniszczenia podzielanego świata.

Pewnego rodzaju symbolem podjętego 
tematu i samej wystawy są dłonie, ręce, ge-
sty przez nie wykonywane stanowią również 
osobny wątek ekspozycji. Działa tutaj zasada 
pars pro toto, dłoń symbolizuje z jednej stro-
ny obecność Boga, czuły gest innego człowie-
ka, spotkanie z Innym, z drugiej zaś strony 
może ucieleśniać zdradę, zniszczenie: „Wsze-
lako oto ręka tego, co mnie wydaje, ze mną 
jest na stole” (Ew. wg św. Łukasza). W każdej 
sytuacji dłonie pozostawiają ślad we współ-
tworzonym świecie.

9. Triennale Sztuki Sacrum Wspólnota, 
współczucie, współczułość.
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
10 listopada 2016 – 29 stycznia 2017
Kuratorki wystawy:
Barbara Major
Joanna Matyja
Aranżacja wystawy:
Marian Panek

1 Jill Bennett, Wnętrza, zewnętrza: trauma, afekt i sztuka, 
w: Pamięć i afekty, red. Zofia Budrewicz, Roma Sendyka, 
Ryszard Nycz, tłum. Anna Kowalcze-Pawlik, Tomasz Bil-
czewski, Wydawnictwo Instytut Badan Literackich PAN, 
Warszawa 2015, s. 147.

2 Émile M. Cioran, Księga złudzeń, tł. Sławomir Królak, 
Wydawnictwo KR, Warszawa 2004, s. 24.

3 Nicola Chiaromonte, Granice duszy, tłum. Stanisław Ka-
sprzysiak, Czytelnik, Warszawa 1996, s. 299.

4 Joseph Ratzinger (Benedykt XVI), Jezus z Nazaretu, tłum. 
Wiesław Szymona OP, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 
170.
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7 grudnia 2016 roku w sali wystawienniczej 
Biblioteki Głównej Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie odbył się wernisaż 
wystawy upamiętniającej 60 lat działalności 
polonistów zrzeszonych w oddziale TLiAM. 
Obecny zarząd choć w tak skromny sposób 
chciał przypomnieć sukcesy swoich wielce 
zasłużonych poprzedników. Uroczystego ot-
warcia wystawy dokonała pani dr Barbara 
Kubicka-Czekaj, która w 1956 roku, wraz 
z gronem polonistów szkół częstochowskich, 
zakładała oddział i przez wiele lat aktywnie 
uczestniczyła w jego pracy.

Centralną postacią wystawy stał się Józef 
Mikołajtis – inicjator powołania w Często-
chowie oddziału TLiAM. Przez blisko 30 
lat (do roku 1989) pełnił funkcję przewod-
niczącego zarządu oddziału. A przypadają-

Elżbieta Wróbel
NA MARGINESIE WYSTAWY UPAMIĘTNIAJĄCEJ 
60 LAT DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA LITERA-
CKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA – ODDZIAŁU 

W CZĘSTOCHOWIE 

ca również w 2016 roku 25. rocznica jego 
śmierci dodatkowo zadecydowała o przyję-
tej koncepcji wystawy. To właśnie zaanga-
żowanie społeczne i pasja badawcza Józefa 
Mikołajtisa sprawiły, że oddział – zwłaszcza 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych minionego wieku – stał się tak ważną 
„instytucją” życia naukowego i kulturalnego 
w naszym mieście. Poloniści pod kierunkiem 
Józefa Mikołajtisa zorganizowali szereg akcji 
odczytowych poświęconych literaturze pol-
skiej, skierowanych do szerokiej publiczności 
oraz sesje naukowe. Działania te cechował 
rozmach, jakiego mógłby pozazdrościć wów-
czas niejeden akademicki ośrodek, mimo iż 
nie otrzymywali żadnego instytucjonalnego 
wsparcia, opierano się wyłącznie na własnym 
zaangażowaniu społecznym. Dość przypo-

Otwarcie wystawy. Od lewej: dr Elżbieta Wróbel, prof. Agnieszka Czajkowska, dr Barbara Kubicka-Czekaj. 
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mnieć niezwykle uroczyście obchodzony 
w Częstochowie Rok Słowackiego w 1959 
roku, czy międzynarodową sesję naukową 
z okazji przypadającej w 1962 roku 250. 
rocznicy urodzin Jana Jakuba Rousseau; przy 
jej przygotowaniu współpracowano między 
innymi z Ośrodkiem Kultury Francuskiej 
w Warszawie oraz ambasadą Francji.

Józef Mikołajtis był pionierem badań re-
gionalnych w naszym mieście, zajmował się 
kulturą i literaturą Częstochowy i okolic. 
Zwieńczeniem jego działalności badawczej 
stała się wydana w 1982 roku książka Hi-
storia literatury ziemi częstochowskiej1 wciąż 
pozostająca – mimo iż budzi metodolo-
giczne i merytoryczne zastrzeżenia – jedyną 
tego typu publikacją, która całościowo pró-
buje przedstawić rozwój literatury pięknej 
od czasów średniowiecza do pierwszej poło-
wy XX wieku w naszym regionie. Również 
talentom menadżerskim Józefa Mikołajtisa 
zawdzięcza oddział częstochowski TLiAM 
wydawanie własnego periodyku naukowego, 
nazywanego „Komunikatami Naukowymi”, 
który ukazywał się od 1961 do 1992 roku. 
Wyjątkowym posunięciem oddziału stało 
się powołanie do istnienia w naszym mieście 
w październiku 1957 roku Studium Huma-
nistycznego, które z sukcesem funkcjono-
wało do czerwca 1968 roku. Działało ono 
na prawach wszechnicy i przeznaczone było 
głównie dla studentów Politechniki Czę-
stochowskiej pragnących uzupełnić swoje 
wykształcenie w zakresie nauk humanistycz-
nych. Historia tej niezwykłej placówki edu-
kacji humanistycznej stanowią interesujący 
i zupełnie obecnie nieznany fragment dzie-
jów szkolnictwa częstochowskiego.

Przywołanie tylko tych kilku faktów 
z niezwykle bogatego zawodowego życiorysu 
Józefa Mikołajtisa w pełni uzasadnia przy-
jętą przez autorów wystawy merytoryczną 
koncepcję. Wypowiedzi dwóch innych nie-
zwykłych osób, silnie związanych z kulturą 
w naszym mieście, pełniły rolę mott wpro-
wadzających do całości ekspozycji. Autorem 

pierwszego cytatu jest (nieżyjący od kilku lat) 
Tadeusz Gierymski, poeta i publicysta, który 
stwierdził między innymi:

Profesor Józef Mikołajtis pełnił nadto 
jako jednostka rolę nie do powtórzenia 
w społeczności Częstochowy, był fenome-
nem dziś niezwykle rzadko spotykanym. 
Należał bowiem do legendarnego i prawie 
wymarłego już pokolenia humanistów 
o proweniencji jeszcze przedwojennej, dla 
których pytanie czy „być kimś” czy „mieć 
coś” nie było żadnym dylematem. Był 
kimś na pewno i to absolutnie wyjątko-
wym2.
Z kolei Elżbieta Cichla-Czarniawska – 

aktywny członek oddziału częstochowskiego 
TLiAM – wracając wspomnieniach do Czę-
stochowy, napisała:

Oboje z mężem bardzo wiele zawdzięcza-
my Józefowi Mikołajtisowi (stryjecznemu 
bratu litewskiego pisarza, Mykolaitisa-Pu-

Pamiątkowy plakat. foto: Barbara Strzelbicka
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tinasa, w którego wileńskim mieszkaniu-
-muzeum znaleźliśmy się wkrótce po jego 
śmierci), twórcy i prezesowi Oddziału 
Towarzystwa, zasłużonemu profesorowi 
częstochowskich szkół średnich, a szcze-
gólnie Liceum im. R. Traugutta. Przede 
wszystkim jednak urodzonemu działaczo-
wi kulturalnemu od czasów przedwojen-
nych niemal do chwili odejścia. Potrafił 
on nieraz „spod ziemi” wydobyć fundusze 
na owe sesje, odczyty, czasem wycieczki, 
prowadzenie przez wiele lat Studium Hu-
manistycznego – pożytecznej placówki, 
która upowszechniała wiedzę na pozio-
mie ponadmaturalnym wśród społeczeń-
stwa miasta. Cudem zdobywał papier 
na druk Komunikatów. Pozyskiwał nad-
miernie zapracowanych prelegentów i, 
mówiąc dzisiejszym językiem, sponsorów 
tych przedsięwzięć, którzy nie lubili być 
hojni. Częstochowa wiele mu jest winna; 
czy o tym pamięta?3

Współpracownicy Józefa Mikołajtisa 
z pewnością starają się pamiętać o jego zasłu-
gach. O pracy i osiągnięciach Mikołąjtisa pi-
sali między innymi Edmund Łągiewka oraz 
Barbara Kubicka-Czekaj4. W związku z przy-
padającą w 2016 roku 25. rocznicą śmierci 
Józefa Mikołajtisa oraz jubileuszem 60-lecia 
Oddziału Częstochowskiego jego obecny za-
rząd wystąpił z inicjatywą nazwania jednej 
z ulic w mieście imieniem Józefa Mikołajtisa, 
co spotkało się ze zrozumieniem i akceptacją 
obecnych władz Częstochowy.

Oczywiście na wystawie pojawiają się 
także nazwiska wielu innych zasłużonych po-
lonistów między innymi Józefa Wójcickiego 
(wieloletniego wiceprzewodniczącego zarzą-
du oddziału), dr Barbary Kubickiej-Czekaj 
(kierującej oddziałem w latach 1990–2000) 
dr. Edmunda Łągiewki czy Ziemowita Mi-
kołajtisa. Ostatnie szesnaście lat działalności 
oddziału, kierowanego najpierw przez dr. 
Krzysztofa Czajkowskiego, a następnie przez 
dr Elżbietę Wróbel, zostało jedynie „zasyg-
nalizowane”, choć i w tym okresie istnienia 

oddziału nie brakowało sukcesów, co doku-
mentują pokazywane publikacje książko-
we, plakaty i liczne zaproszenia na wieczory 
autorskie oraz spotkania czy programy sesji 
naukowych. Jednak zgodnie z wcześniejszy-
mi uwagami, zamysłem autorów wystawy – 
dr Elżbiety Wróbel i mgr Agnieszki Jońskiej 
(pracownika Biblioteki Głównej AJD) – było 
przypomnienie postaci Józefa Mikołajtisa, 
zakochanego w swoim mieście wyjątkowego 
polonisty….

Wystawę można było zwiedzać do końca 
stycznia 2017 roku.

Elżbieta Wróbel – doktor nauk humanistycz-
nych, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej 
Akademii im. J. Długosza w Częstochowie; 
Zakład Historii Literatury XX Wieku i Lite-
ratury Najnowszej. Zajmuje się prozą i kry-
tyką międzywojenną. Jest autorką szeregu 
artykułów poświęconych życiu literackiemu 
Dwudziestolecia. W zakresie jej badawczych 
zainteresowań mieści się także dwudziesto-
wieczna kultura i literatura Częstochowy. 
Od 2006 r. pełni funkcję przewodniczącej 
zarządu Towarzystwa Literackiego im. Ada-
ma Mickiewicza – oddział w Częstochowie.

1 Zob. J. Mikołajtis, Historia literatury ziemi częstochowskiej, 
Częstochowa 1982. Książka poprzedzona została wcześ-
niejszą pracą: J. Mikołajtis, Dzieje literackie Częstochowy, 
„Prace Naukowe”, T. XXXII, red. J. Mikołajtis i J. Wójci-
cki, Częstochowa 1974/1975.

2 T. Gierymski, Józef Mikołajtis, czyli słowo o człowieku, [w: 
tegoż], Miscelanea literackie, Częstochowa 2005, s. 125.

3 E. Cichla-Czarniawska, Sumowanie znaków (wspomnienia, 
małe prozy, szkice), Lublin 2006, s. 100–101.

4 Zob. E. Łągiewka, Mój Profesor (wspomnienie o Józefie Mi-
kołajtisie), „Komunikaty Naukowe”, t. XLII, red. E. Łą-
giewka, T. Starczewski, J. Wójcicki, Częstochowa 1991; B. 
Kubicka-Czekaj, Udział Józefa Mikołajtisa w sprowadzeniu 
prochów Juliusza Słowackiego na Wawel, [w:] W kręgu wiel-
kich romantyków polskich, red. tejże, Częstochowa 2000.



GOŚĆ GALERII

17galeria 39/40  

Jak już niejednokrotnie się zdarzało z popo-
łudniowej drzemki wyrwał mnie dzwonek 

telefonu. Znowu – jęknąłem wewnętrznie – 
a w podniesionej słuchawce usłyszałem to, 
czego się spodziewałem: przemiłe powitanie 
wypowiedziane po polsku, czyli po naszemu, 
ale z jakimś dziwnym wschodnim zaśpie-
wem. Nie odpowiadałem, tylko zastanawia-
łem się, jaki to język jest tłem tego zaśpiewu, 
czy to ukraiński, czy może białoruski, a może 
zwyczajny ruski. Nad tym rozmyślałem, 
a tymczasem ze słuchawki dobiegało – „chce-
my Pana zainteresować naszą nową inicjaty-
wą realizowaną w ramach budżetu obywatel-
skiego...” Normalnie rzuciłbym słuchawkę, 
dodając rzucone od niechcenia bardzo brzyd-
kie słowo, ale powstrzymał mnie ten kobiecy 
głos, a raczej jego tembr i tajemniczy zaśpiew. 
Zamilkłem i zamieniłem się w słuch.

– Chcemy panu zaoferować nowa for-
mę usługi. Już pierwszego otwieramy wiel-
ki cmentarz dla psów i innych zwierzaków, 
o wdzięcznej i sugestywnej nazwie „Pod zde-
chłym Azorkiem”. Na cmentarzu – oczywi-
ście za odpowiednią, acz umiarkowaną opłatą 
– będzie można pochować swojego ulubień-
ca lub swoją ulubienicę. Zapewniamy pełną 
tolerancję rasową, a także gatunkową, co zna-
czy, że tak jak pies może tam spocząć kot lub 
każde inne zwierzę, czy to krokodyl czy słoń 
albo też świnka morska lub kanarek. Każde 
znajdzie u nas miejsce. Zapewniamy miejsca 
cieniste lub nasłonecznione, romantyczne 
zakątki lub ekstremalne urwiska, imitację 
leśnych polanek, dzikich ostępów lub ocze-
retów i zrekonstruowane miejskie slumsy, 
a nawet wytworne salony. Zaspokoimy każdy 
najbardziej wymyślne życzenie i każdy na-
wet nieprawdopodobny pomysł, a wszystko 
zgodne z charakterem klienta, z jego przy-
zwyczajeniami, a przede wszystkim z możli-
wościami finansowymi jego pana. Kremacja 

Zbisław Janikowski

POD ZDECHŁYM AZORKIEM

niewykluczona, zgodna z życzeniem zlece-
niodawcy, szeroki asortyment urn w prze-
różnych kształtach (np. pokaźnej kości, pu-
dełka czekoladek, butelki po ketchupie itp.). 
Na życzenie dostarczymy Szanownemu Pań-
stwu nasze prospekty, wzór przedwstępnej 
umowy oraz ankietę, w której zamieszczone 
przez Was odpowiedzi pozwolą na dalsze do-
skonalenie naszych usług i uniknięcia niedo-
róbek i nieprawidłowości. Przyjmujemy rów-
nież rezerwację (10% kosztów), wystarczy 
podać nazwisko i imię, imię ojca, dokładny 
adres, pesel i świadectwo moralności, numer 
telefonu zleceniodawcy oraz krótką charakte-
rystykę chowanego osobnika.

Wysłuchałem tego wszystkiego wypowie-
dzianego w tym dziwnym niby to polskim ję-
zyku, wysłuchałem z kamienną twarzą, a na-
wet z kamiennym sercem, przysięgam, nie 
było mi do śmiechu, byłem śmiertelnie po-
ważny. Moja myśl szybowała gdzieś w chmu-
rze, w której spotykają się ludzkie myśli z za-
gubionymi wiadomościami elektronicznymi, 
zderzała się tam z najbardziej absurdalnymi 
i najbardziej prawdziwymi informacjami 
i opiniami, czy myśl moja coś tam zapożyczy-
ła, nie wiem, ale gdy wróciła do mojej głowy, 
w tej głowie zrodziło się jedno pytanie – czy 
ten głos z telefonu i jego akcent, ten zaśpiew, 
który prześladuje mnie nadal, ta zaskakują-
ca propozycja, a równocześnie totalna agre-
sja polegająca na zapanowaniu nad naszymi 
mózgami – czy to już zapowiadana przez mi-
nistra agresja ruskich? A może to tylko wielka 
mistyfikacja, takie wellsowskie słuchowisko, 
jak to o inwazji Marsjan, żart, czy... Czy rze-
czywistość?

Chciałem jeszcze o coś zapytać, niestety, 
w słuchawce zapanowała złowroga cisza, zło-
wroga, bo kryła się za nią jakaś wielka tajem-
nica.

W październiku 2016 r.
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Spotkanie autorskie Janusza Mielczarka 
było podsumowaniem jego jubileuszowego 

roku: 30-lecia pracy pisarskiej (debiutował 
w 1986 r. tomem opowiadań Zanim wyrzucą 
cię z samolotu) i 80-lecia urodzin (czego Jubi-
lat nie ukrywa), a pretekstem do niego była 
promocja książki o optymistycznym tytule 
Szczęściarz i inne przypadki. Nasuwa się spo-
strzeżenie, iż z racji swojego aktywnego życia 
oraz z powodu posiadania licznych talentów 
Janusz mógłby jubileuszami obdzielić kilka 
osób… Spotkanie zgromadziło liczne grono 
znakomitych gości, których nie sposób po-

ROK JANUSZA

dzielić na oficjalnych i prywatnych, więzy się 
bowiem splotły i pomieszały, czego efektem 
była atmosfera przyjaźni i radości. Ze wzglę-
du na to, że trudno byłoby oddać wyjątkowy 
klimat spotkania w jednoosobowej narracji, 
postanowiliśmy zastosować formę wielogłosu. 
Poniżej przytaczamy wypowiedzi tych Państwa, 
którzy przyjęli naszą propozycję. Zapewniamy, 
iż wszystkie wypowiedzi powstały dobrowol-
nie i bez przymusu. Januszowi Mielczarkowi 
gratulujemy wspaniałych jubileuszy i życzymy 
dalszych sukcesów na różnych polach!

Redakcja

Janusz Mielczarek i Katarzyna Bodziachowska, foto: Małgorzata Kozakowska
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W wieczorze autorskim Janusza Mielczar-
ka, podczas którego promowany był 

zbiór opowiadań Szczęściarz i inne przypadki, 
miałem udział niewielki – kilka słów do pub-
liczności o autorze i jego twórczości oraz prze-
czytany na głos jeden fragment odpowiadania.

Sala ratusza wypełniona, atmosfera pod-
niosła – oficjalne pismo prezydenta Krzysztofa 
Matyjaszczyka odczytane przez przewodni-
czącego Rady Miasta Zdzisława Wolskiego, 
pochwalna mowa naczelnika Aleksandra Wier-
nego; ale i swobodna – ballady śpiewane przez 
Macieja Rudlickiego. Prowadzenie wieczoru 
przez Katarzynę Bodziachowską – profesjo-
nalne i pełne empatii. No i Janusz… Janusz 
rozanielony, ale skupiony. Czytający fragmenty 
swych opowiadań i uciekający w dygresje. 
Po spotkaniu długi wąż w kolejce po autograf. 
Jeszcze poczęstunek: ciastka, wino, sok.

Moje słowa z tyłu okładki: „Najnowszy tom 
opowiadań Janusza Mielczarka spina niejako 
cały okres twórczości autora. Mamy tu opo-
wiadania z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
i całkiem nowe. Tym samym zyskujemy wgląd 
w wieloletni proces twórczy i możemy z bliska 
przyjrzeć się jego metamorfozom. Ponadto 
– z czym Autor opowiadań zdążył oswoić 
czytelników – tekstom towarzyszy wysma-
kowana edycja oprawiona w prace plastyczne 
częstochowskich artystów – Arkadiusza Zająca 
i Matyldy Ślosarskiej. Pozostaje nam tylko 
zagłębić się w ten świat i dać mu się ponieść”.

Wieczorna Częstochowa wygląda jakby 
inaczej – trochę według szczęściarza? W głowie 
kołaczą te inne przypadki. Warto było czekać 
na nową książkę Janusza Mielczarka.

Bogdan Knop, w grudniu 2016

Jak to mówią w pięknych bajkach: i ja tam 
byłem i wino piłem. Wypowiedziano wiele 

zasłużenie miłych słów chwalących mistrzo-
stwo słowa Janusza, opisującego świat nam 
znany i nieznany. Nie chcąc ich powielać, 
na inną rzecz zwrócę uwagę.

Dawno nie było w naszym mieście książki 
tak kompletnej w sensie estetycznym. I tu nie 

chodzi tylko o jakość edytorską i artyzm ilu-
stratorów; ale przede wszystkim o przemyśla-
ne w najdrobniejszych szczegółach połącze-
nie wszystkich elementów. Autorzy ilustracji 
– Matylda Ślosarska i Arkadiusz Zając – to, 
przy ich niewątpliwie ogromnym talencie 
i twórczej wyobraźni, dwa światy trudne 
do połączenia. Ten kontrast został świadomie 
wkomponowany. Oniryczne rysunki Arka-
diusza Zająca towarzyszą nam w pierwszej 
części, uzupełniając przemieszany obraz jawy 
i snu nowszych opowiadań. Drugą część – 
przegląd opowiadań powstałych w przestrzeni 
minionych 30 lat – pani Matylda Ślosarska 
potraktowała lekkim pastiszem estetycznego 
brutalizmu. Efekt takiego połączenia – zdu-
miewająco wzorcowy.

Wbijany nam w drodze przymusowej 
edukacji szacunek dla specjalizacji powodu-
je czasem zatarcie intuicji odbiorcy sztuki. 
Wszystko staramy się widzieć oddzielnie: 
tu jest muzyka, tam słowa, tu obraz, ówdzie 
rama. Piękno zaś czasem nie tkwi w szczegó-
le, ale w ogólności. Czytałem nowele Janusza 
w formie wydruku maszynopisu; czytam dziś 
w książce i widzę dwie różne rzeczy. Piękno 
słów, wciągająca głębia nakreślonych obra-
zów; to wszystko niby takie samo bez wzglę-
du na formę edytorską, ale jednocześnie jakieś 
inne, dzięki podświadomie odbieranej opra-
wie ilustracyjnej. Banalnym byłoby twierdze-
nie, że szlachetny kamień zyskuje na oprawie. 
Zyskuje, ale tylko wtedy, gdy oprawa nie 
przesłania, nie zagłusza odbioru klejnotu. 
Kompletność estetyczna książki uwidacznia 
się w tym, że ilustracje nie narzucają inter-
pretacji, skromnie ustępują przed słowem, 
podpowiadają bądź dopowiadają, ale nie de-
finiują.

Muszę tu odważnie stwierdzić: takie wy-
darzenia, jak edycja książki Janusza Mielczar-
ka, są złośliwą szykaną kierowaną pod moim 
adresem, odporem danym moim malkonten-
ckim utyskiwaniom o zaniku kultury w mie-
ście zwanym Częstochową. I bardzo dobrze...

Jarosław Kapsa, pisarz i publicysta
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Moja przyjaźń z Januszem Mielczarkiem 
ma prawie okrągłe 20 lat. Poznaliśmy 

się na mojej pierwszej w życiu wystawie 
(„Dżungla”) w kwietniu 1997 r. w Miejskiej 
Galerii Sztuki w Częstochowie. Janusz, jak 
mówił, zafascynował się niesamowitą treścią 
i formą moich prac rysowanych wprawną 
ręką. Podobne zainteresowania i pewne upo-
dobanie do turpizmu w literaturze i sztuce 
do dziś dają nam pole do dyskusji o wy-
stawach i ogólnie o życiu. Był też wspólny 
sukces: zrobiliśmy razem plakat fotograficzny 
z przerobioną flagą Unii Europejskiej, który 

przyniósł nam srebrny medal na X 
Biennale Plakatu Fotograficznego 
w Płocku w 1999 r. Cieszy fakt, 
że wśród 10 książek, które ilustrowa-
łem, 4 to książki Janusza. Okładkę 
Ciała twojego snu zdobi główny 
fragment chyba jednego z moich 
najlepszych obrazów „Grawitacja”, 
który na wieczorze autorskim Janusz 
opisał jako „mistrzostwo świata”. 
Co do ostatniej książki – specjalnie 
zrobiłem trochę rysunków, użyczy-
łem też pakiet wcześniejszych rzeczy 
– i z zaufaniem powierzyłem je Ja-
nuszowi, dając wolną rękę w kwestii 
formy ich reprodukcji, przyzwycza-
jony już do pewnego poziomu.

Przypomniał mi się jeszcze taki 
szczęśliwy przypadek. Otóż w tym 
samym roku (2013) obaj otrzyma-
liśmy Nagrodę Prezydenta Miasta 
Częstochowy w Dziedzinie Kultury, 
stojąc ramię w ramię w blasku jupi-
terów na scenie filharmonii.

Z nadzieją na dalszą współpracę 
z tą wielowymiarową Osobowością.

Arkadiusz Zając, artysta malarz 
i rysownik

„KILKA SŁÓW” O KSIĄŻCE
Zwrócono się do mnie z propozycją, bym 

napisała kilka słów o najnowszej książce Janu-
sza Mielczarka „Szczęściarz i inne przypadki”. 
Choćby z tej racji, że moje nazwisko znalazło 
się w stopce pod wieloznacznym i być może 
nieco enigmatycznym szyldem: „Redakcja, 
korekta i konsultacje”.

Istnieje jednak kilka formalnych prze-
szkód, z powodu których tego tekstu napisać 
nie potrafię. Po pierwsze o książkach Janu-
sza Mielczarka – czegokolwiek by jeszcze 
nie wydał – napisać „kilku słów” po prostu 
się nie da. Ci czytelnicy, którzy znają jego 
twórczość, wiedzą, że można by na ten temat 
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toczyć wielogodzinne dyskusje, począwszy 
od okładki, poprzez styl i twórczą koncepcję, 
aż po indywidualne odkrycia czy emocje. 
Dlatego uznałam, że mój głos w tej kwestii 
byłby nadużywaniem cierpliwości i niespra-
wiedliwym zagarnianiem pola, które mogliby 
zająć z powodzeniem profesjonalni badacze 
literatury. Sądzę, że proza Janusza Mielczarka 
zasługuje bez cienia wątpliwości na porządne, 
fachowe opracowanie krytyczno-literackie, 
a nawet monografię. Uważam także, że sam 
autor byłby – jeśli nie poczuje się urażony 
dość niezgrabnym wyrażeniem – bezcennym 
źródłem informacji twórczej.

Jeśli mogłabym napisać „kilka słów” 
o książce Janusza Mielczarka, to chciałabym 
skoncentrować się właśnie na samym pojęciu 
„książka”. I to jest kolejna przeszkoda. Bo dość 
przekornie będę musiała napisać o czymś, 
za co odpowiadałam (vide: stopka redakcyj-
na), a więc narcystycznie poświęcę te „kilka 
słów” sobie.

Z reguły sięgamy po książkę powodowani 
własnymi, określonymi motywami, choć 
tym najważniejszym jest przecież czytanie, 
ta ulotna chwila, kiedy nie należy się do sa-
mego siebie.

Ale sięgamy po przedmiot. Zanim po-
wstanie, ktoś musi go wymyślić – ktoś musi 
policzyć straty i zyski. Więc wykonujemy gest, 
ruch ręki. Pierwsze wrażenie jest wyczuwane 
w dłoni. Książka ma własny, fizyczny ciężar 
i format. Kolor i gramaturę papieru. Fakturę 
strony. Wreszcie krój czcionki i jego optykę. 
Biel papieru wyostrza czerń druku – na „sa-
tynowym kremie” szara czcionka wydaje się 
mdła, nawet wtedy, gdy zwiększy się jej zakres 
do osiemdziesięciu procent… Antykwa Pół-
tawskiego prezentuje się dostojnie, lecz nieco 
anachronicznie wobec tematów poruszanych 
w opowiadaniach, a więc jakim krojem wydru-
kować całość, by nie zakłócać odbioru sensów? 
Bodoni? Garamond? A może bezpretensjonalna 
Tahoma? Krój z „szeryfem” w tekście ciągłym, 
krój „bezszeryfowy” w tytułach i na paginach, 
numeracja stron – nieparzysta, wreszcie grafiki 

– ze spadem czy bez? Kto napisze posłowie? 
Kto notę na „skrzydełko”? Okładka twarda czy 
miękka, szyta czy klejona. Obwoluta? Nie dość 
wyrazisty odcień błękitu… I numer ISBN… 
I korekta. Wielogodzinne wertowanie kartek, 
w tę i z powrotem, w poszukiwaniu zagubio-
nego przecinka, „zjedzonej” litery, braku spacji 
– najpierw na pierwszej, niemal odręcznej wer-
sji, potem na „szczotce” roboczego wydruku. 
Konsultowanie zmian, uzasadnianie racji, do-
konywanie wyborów i skupienie całego sztabu 
ludzi na przeobrażeniu abstrakcji w konkretny 
przedmiot. Wreszcie drukarnia. Od tej chwili 
książka już nie należy do samego autora teks-
tu, choć jego nazwisko na okładce wyraźnie 
wskazuje na pierwszeństwo w uznaniu zasług. 
To także ta chwila, kiedy autor wycofać się już 
nie może z raz powziętej decyzji o wydaniu 
dzieła. To próba odwagi i odpowiedzialności. 
Od najdrobniejszej pracy tak wielu osób zależy 
byt jego książki.

Dlatego w tych „kilku słowach” pragnę 
wyrazić mój podziw i uznanie dla wszystkich 
osób, które wspierały Janusza Mielczarka 
w powstaniu książki „Szczęściarz i inne przy-
padki”. Zaiste, jest piękna. I za szczęście należy 
uznać, że tylu ludzi włożyło w nią swoje serce 
z przyjaźni dla Janusza. Bo i ukrywać nie 
trzeba, że Janusz w swoim pisaniu może i jest 
szczęściarzem, ale na pewno jest perfekcjonistą 
i na fuszerkę sobie nie pozwala – co najwyżej 
na inne przypadki.

Olga Wiewióra

Janusz Mielczarek, Beata Brodowicz-Szymanek,  
Maria Nasińska, foto: Małgorzata Kozakowska
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LAUDACJA
Taką pozę ostatnio przyjąłeś
(a trwało to pół godziny),
niczym świątek przydrożny
„Janusz Frasobliwy”.

Póki do zmiany poglądów
nikt nas siłą nie zmusza,
póty cenić będziemy
Mielczarka Janusza.

Czasami kogoś walnąć
mocnym słowem muszę –
– bez tego nie byłbym
Mielczarkiem Januszem.

A kto nie widzi w tym geście
żadnej czasu odnowy,
temu zaproponuję
rekolekcje Mielczarkowe.

Kto dla naszej „Galerii”
jest jak cenny podarek?
Odpowiedź – bez kokieterii:
imć Janusz Mielczarek!

Dla kogo czasem goryczy
do wypicia jest czarka?
Dla tego, co się nie zgadza
z wizją Jot Mielczarka.

Bywa, że to, co powie
nas wkurza albo wzrusza
i za to tak cenimy
Mielczarka Janusza.

Jest jak po morzach bezsensu
pływająca arka –
– tak pogodna jest twórczość
Janusza Mielczarka.

Gdyby świat Cię, Januszu,
nagrodził dużym czekiem
(jesteś bowiem dla wielu
wspaniałym człowiekiem)!

Bo czasy takie mamy,
że do obłędu w nich blisko –
niektórzy z czeku powodu
nazwą Cię czekistą.

Nie trwa w naszej kulturze
żadna pustka ni głusza,
od kiedy w niej obecność
Mielczarka Janusza.

Słyszałem nową wersję
tego, co było dość stare:
Panu Bogu świeczkę,
a diabłu – Mielczarek.

Większość je przetworzyła –
– co nietrudne jest wcale:
diabłu dajcie świeczkę,
a Bogu – Mielczarek.

Wielu Tobie zazdrości,
Mielczarku Januszu,
talentów mnóstwa i weny,
i życia animuszu.

Po „Szczęściarza” promocji
będę Twoim fanem
i niech mi tak pozostanie
na wieki wieków – amen.

A może za swój dorobek
Nasz drogi Janusz Mielczarek
dostanie od prezydenta
z herbem miasta – zegarek?

GalerJan (Jan Ciesielski)

Janusz w moim życiu ma szczególne miej-
sce... Gdybym Janusza nie poznała, moje 

życie byłoby, jak – ściana bez obrazu... zupa 
bez głodnego... sznur bez wisielca…

Małgorzata Kozakowska, fotografka
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37. OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI  
IM. HALINY POŚWIATOWSKIEJ

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im. Haliny 

Poświatowskiej jurorami byli: prof. Przemy-
sław Czapliński, literaturoznawca i krytyk 
literacki oraz dwoje poetów, parających 
się także pisaniem o literaturze: Agnieszka 
Wolny-Hamkało i Krzysztof Siwczyk, znany 
również z tytułowej roli w filmie „Wojaczek”. 
Jury zakwalifikowało 275 zestawów wierszy, 
spełniających wymogi regulaminu i nagrodziło 
następujących autorów:
w kategorii „Debiut” –
I nagrody nie przyznano,
II – Ida Haszkiewicz,
III – Paweł Kondratowicz,
wyróżnienia otrzymali Iwona Młodawska-
-Waterson i Marcin Mokry.
W kategorii „Po debiucie” nagrody otrzymali:
I – Marcin Królikowski,
II – Rafał Baron i Piotr Macierzyński,
III – Jerzy Fryckowski i Janusz Lisicki,
wyróżnienia – Jolanta Nawrot i Mariusz Ce-
zary Kosmala
oraz wyróżnienie honorowe – Piotr Macie-
rzyński.

Przyznać należy, iż finał Konkursu był – jak 
zwykle – imponujący. Składał się z kilku im-
prez, trwających od 17 do 19 listopada, a jego 
zwieńczeniem była uroczystość ogłoszenia wy-
ników poetyckich zmagań i wręczenie nagród 
laureatom – nie bez powodu odbywająca się 
w Teatrze im. Adama Mickiewicza, albowiem 
na zakończenie mieliśmy przyjemność obej-
rzeć głośny spektakl w wykonaniu Jana Peszka 
„Scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwe-
go aktora instrumentalnego”. Wcześniejsze 
propozycje spotkań, mające częściowo cha-
rakter poetyckich konfrontacji, nie znalazły 
należytego odzewu i pomimo ich wysokiego 
poziomu nie przyciągnęły zbyt licznego grona 
uczestników. Dotyczy to zwłaszcza spotkania 

autorskiego Krzysztofa Siwczyka, prowadzo-
nego przez Przemysława Czaplińskiego oraz 
warsztatów poetyckich, prowadzonych przez 
Agnieszkę Wolny-Hamkało. Wydaje się, 
że to syndrom współczesności – małe zainte-
resowanie tym, co inni mają do powiedzenia. 
Zjawisko można zaobserwować również 
na konferencjach naukowych, na które część 
uczestników, zwłaszcza młodego pokolenia, 
przyjeżdża jedynie w celu wygłoszenia refe-
ratu, pośpiesznie wpadając na salę i równie 
pośpiesznie ją opuszczając. Szkoda, bo treści 
powstające w dialogu nie mają szansy objawić 
się w samotności…

Plonem konkursu jest tomik, zawierają-
cy wszystkie nagrodzone zestawy utworów, 
poprzedzone wstępem Agnieszki Wolny-
-Hamkało. Publikacja jest dostępna także 
na stronie www.rok.czestochowa.pl Poniżej 
przedstawiamy sylwetki laureatów tego jed-
nego z najstarszych konkursów poetyckich 
w Polsce, prezentując inne ich utwory oraz 
krótkie noty biograficzne. Nie wszyscy byli 
zainteresowani współpracą z nami, tym 
bardziej jesteśmy wdzięczni tym, którzy się 
na nią zgodzili. Kontakt nawiązaliśmy dzięki 
uprzejmości Organizatora Konkursu, dyrek-
tor ROK w Częstochowie Małgorzaty Majer 
i Doroty Musiał, koordynatorki konkursu. 
Naszym Czytelnikom życzymy, by lektura tych 
niezwykle ciekawych tekstów była inspirująca.

Barbara Strzelbicka
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Spacer zimowy

skórą i kością zamarzam bez
bodaj części zimowego stroju –
kute zimnem kościoły stale
dygoczą zmarzłymi dzwonami

oziębłe na stagnację stałą
w lodzie czy największym upale;
znieczulona na wypadki tkanka
ubrań noszona na własne

zakreślenie granic nieczucia
stwardniała mrozem bita
na swój własny upadek;
ewangelista patrzy z uśmiechem

kiedy toczysz siebie, worek
wypadkowy i spadkowej już
temperatury, będąc głazem
jak ta figura nad głową zawisła

ewangelista noszony dzwonami;
już mróz chwyta, dłonie bez siły
stężały, nogi biją skałą bruk i
niesiony tak, odczuwasz serce

że bije, to znaczy – wciąż jest?

Oby teraz

Tkwimy zaparcie w teraźniejszości,
która uchwytna, lecz wciąż zbyt ulotna,
żeby się nad nią pochylić choć trochę,
jak nad przekształtną, odbytą przeszłością.

W głowach stawiamy swoje własne kina,
myślimy co jeszcze nas w życiu nie spotka,
lepiej czujemy myśl skorą do złudzeń
i w męce wierzymy, że jest ona trwała.

Cóż – piękno obok przechodzi nam nosa,
gdy nieważne wzrasta do rangi wszechświa-
ta.
Wiemy, nie wiemy, że nawet w podróżach
do głębi czaszki, zawsze swojej własnej,

biletem uparcie jest nam teraźniejszość.
To ona jedna otwiera możliwość
realnej zmiany w czuciu i widzeniu,
i zatrzymaniu się, choćby na chwilę,

w trudzie złapania istnienia momentu.
Teraźniejszość bawi się z nami w podchody.
Jest jak obecność odciskiem po dłoni
pozostawionym na płachcie poduszki.

Patrzymy wokół – i zgadujemy –
kto, kiedy i czemu zostawił ten odcisk.

KATEGORIA: DEBIUT
IDA HASZKIEWICZ

II nagroda
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Być i nie być na przemian

być i nie być – na przemian

na jawie i w sennym mroku
zaklętym w czasie pomiędzy
powiek ołowiem a budzika
  dźwiękiem;
tak być
uparcie, lecz poddańczo –
cieniem pod okiem dywersje
wieńczone, ruchem ciężkim
i myślą zmętniałą;

być i nie być – na przemian
nieświadom tego co z snem
nas mija, budzeni po krótko
trwałej klinicznej śmierci
    zmęczeni;
tak być
do przegranej zmuszeni –
przeklęci brakiem wyboru
co noc oswajani z stanem
niebycia pełnego –

Przedwiośnie

Na horyzoncie
topniejące śniegi.
Ujawniają się,
polegli w bitwie,
śmiałkowie darniowi.

Eter wdech bierze –
zimno chce spłoszyć.
Słońce,
jak gdyby czekało,
wnet niebo szturmuje.

Już słyszę: „Przedwiośnie”.
W przygotowaniach –
odmrażanie serca.
Zamarzłe na kość,
jak ość w gardle stoi.

Wszystek pragniesz świat obmyślić

Dziś się ciszą kryję niczym kocem,
Formą prostą ścielę, cnym milczeniem.
Kładę warstwy dalsze – niemo wołam,
Tą niemową swoją duszę grzebię.

Słuchaj, świecie dniem ginącej w mroku,
Wśród przeżartych tłumu głów amokiem.
Uśmierz chłodem, świecie trudno-wrogi,
Stałą stwórz mi noc – grobową.

Zbyt dalece wiem, że czas wnet milknie,
Dławiąc ciała udręczone myślą.
Świecie, uracz lodem zwłoki stygłe,
Umysł tępo rzuć i stań – bezruchem.

Nic, że wszystek pragniesz świat obmyślić, 
Gdy jesteśmy marni głów więźniowie.
Nigdzie dotrzeć naszą myślą wątłą,
Możliwości naszych czas nie zmieni –

Wiedzieliśmy i wiemy nadal, że nie wiemy.

Ida Haszkiewicz – ur. 6 czerwca 1995 r. 
w Rybniku, studentka drugiego roku filolo-
gii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.
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Białe

„Z małego pokoju na pole droga długa, zawiła”,
trzy kominy, mlecze, dwóch opasłych mleczarzy,
w tym miejscu jezdnia złoży ich białe ciuszki.

„Z małego pokoju…”, ojciec przestawił krowę, zaplamiony wór,
ten ażurowy most zakasłał, rozlane mleko rozkwasiło mu nos,
kilka słomek zgięło się na tym obrazie, mleczarze odeszli.

Kominy strząsnęły z siebie mrówki, mgła opadła.

Droga daleka, droga zawiła, przytakuję,
po przejściu przez jezdnię ten „zmięty owad”,
jak ten mleczarz, ugniatał kość, strasznie cuchnie
ten neseser pod słupem telegraficznym, odepchnął rudego psa.

Dom

Przebiegło, natarło z kożuchem na kozę,
i narzuta, a może natłuszczone usta,
jak beształa kota, zakwitły i zjedliśmy pączka.

Psy, buda, płyty długogrające,
sekretarzyk wchodzi chwiejnym krokiem do salonu.

Dom pijący w krzakach,
wężykowaty ruch komina, pociera stalówką
o baldachim, zbieg, z podbitym okiem,
nadkruszona statua indyka,
ostentacyjnie wylewa na ganek szklankę lemoniady.

PAWEŁ KONDRATOWICZ
III nagroda
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Woda

Dzieje się, kąpiemy się.

Zaognia się sytuacja. Od kiedy tamta piana w baseniku,
od kiedy upchnął agawy do walizki, od kiedy agawy
na płaskim zapięciu aktówki poraniły mu ręce...

Ale to nic, kąpiemy się.

Należy teraz do morza, mówi,
morska katedra pociągnęła go za palec, tłumaczy mu stale,
że dopiero nadejdzie, jak łódka stanie w poprzek i się wykaszle,
a ten brudny piach w barometrze,
rekin natarczywy,
zdziwiony, że zgasł.

Od kiedy kąpiemy się…
Z terkoczącym wozem, rozjechał nas,
kołyszą się nanizane na sznurek odłamki skały.

Lis czy pies?

Nie je, nie gra,
uderzaj w pianinko,
w bębenki pod fałdem skóry.

Nie spodziewam się zobaczyć ogień,
ale kość rozchodzi się promieniście.

To lis, żwawy i smukły,
czy pies, posępny i gruby?

Obelisk po lewej stronie łapy,
gdy naciąga skórę,
jak zerwana ze sznura bielizna.

Kukły na tle umorusanego pyska,
wybierają jagody z koszyka.
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Poczwara w ogrodzie

Mama wyciera łzy, indyk wysechł, wyciekł sok.

Indyk wysechł, nie wyschnie szybko koc złożony w kostkę.

Indyk kuleje na jedną nogę,
taki pojedynczy włos w przełyku,
kiedy odmykał drzwi garażu,
i biegł pod palmami,
i łapał świetliste śledzie pod gontem,
a sos wsiąkał w podłogę,
taki pojedynczy włos w garażu,
ojciec wtedy podkładał jej lód pod stopę, w ogrodzie.

Poczwara w ogrodzie,
bębni palcami w pulpit,
wciera mydło w deski podłogi,
wsuwa mydło pod deski podłogi,
ten indyk, bawi się lalkami, kiedy garaż bierze potężny haust powietrza,
jest całkiem wysuszony

Paweł Kondratowicz – ur. w 1980 r. 
w Warszawie. Wielbiciel Faulknera i ang-
ielskiej piłki nożnej. Lubiący przekorę, tak 
w życiu, jak i pisaniu. Marzy o podróży 
po amerykańskim południu.
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Legenda

Niepogodzona ze swoim ciałem
naskórkiem
który gubi
prawie bezwiednie
z czerwonymi dziećmi
których nie rodzi
posyła je 
w głąb ziemi
zastygłe czekają
jak rubiny
jak lawa
czekają rok za rokiem

Krucza Góra 

Ostatni 
dzień roku 
chwila 
odbita 
w oczach kruka 
dom usypany 
z sosnowego igliwia 
mężczyzna 
na którego 
postaram się zasłużyć 
grzejemy się w słońcu 
pod stopami 
odmarza ziemia
obraca się Ziemia

IWONA MŁODAWSKA-WATERSON
Wyróżnienie

Podobno mieszkasz 

Podobno mieszkasz
nad zimnym morzem 
gdzie obserwujesz 
zardzewiałe kutry 
ich puste sieci 
słuchasz jak 
głosy syren wplątują się 
w śruby 
kotwica wchodzi w skórę 
tatuaż i narkotyk 
gdziekolwiek pójdziesz 
będziesz widział już tylko 
dno 
na nim niedbale 
rozrzucone kości

Niemantra 

Naprawdę 
powinnam już 
zacząć
ją oswajać 
szare nitki 
wyciągnąć z grzebienia 
zabrać na kawę 
śmiać się 
z jej złych żartów 
przerwanych objęć 
nie żałować 

gdy mi się śni 
że umierasz 
wpadam do 
czarnej studni 
ginie 
mój głos
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Tak wyglądasz 

Amisz 
nie użyje photoshopa  
nie będzie pstrykał 
do setnego razu 
ale i on 
ma swój dowód 
czarno na białym 
oto najpiękniejsza kobieta 
świata 
w czepcu 
z twarzą wykrzywioną 
bólem albo gniewem 
w ciąży 
stojąca przy zlewie 

Iwona Młodawska-Waterson – ur. 
w 1973 r. w Krakowie. Studiowała filolo-
gię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz nauczanie języka angielskiego na Even-
dine College i przekład na The University 
of Westminster w Londynie. Debiutowała 
na łamach „Kwartalnika Powiatu Olkuskie-
go” i jej utwory ukazały się w dwóch nume-
rach tego czasopisma. Uczestniczy w projek-
tach prezentowania poezji na żywo, takich 
jak krakowskie „Poezje i herezje” czy „Lite-
rackie Ruminacje”. Pisze wiersze, opowiada-
nia, recenzje i teksty piosenek. Jest również 
tłumaczem języka angielskiego.
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pokazanej biedy. U nas

To co na Zachodzie można pokazać tu jest zakazane. Fotograf prasowy w Iranie
musi na każdym kroku zmagać się z cenzurą. Wzruszający obraz naszej gościnności. Przejmujące

świadectwo pracy dziennikarza, który uciekł. Czytamy o serii zdjęć. To było latem.
Codzienne życie robotników. Młody Afgańczyk pracujący w zakładzie krawieckim.

Nie miał na sobie koszuli. Dowiaduję się, że zdjęcie usunięto. Spytałem wydawcę dlaczego.
Odpowiedział że przez konfigurację. Zdjęcia Chomeiniego, irańskiej flagi, półnagiego robotnika

i pokazanej biedy. U nas do czegoś podobnego nigdy by nie doszło. Na szczęście.
Niczym nie przejmujemy się tak bardzo, jak tym, że został wyrzucony z pracy Clarkson.

Opuścić. Czuły

Obcinamy sobie organy, żeby zapewnić życie. Przyzywamy na pomoc
badania i rzeczywiście chcemy żyć. Powołując na prawo, którego nie potrafmy wyrazić lepiej

aniżeli tym, jak bardzo sobie samym życzymy, żeby długo. W zdrowiu i chorobie. Śmiech.
Wszystko na to wskazuje, że życie nas poślubiło a my chcemy dochować wierności.

Świętować. Z roku na rok. Wiemy jak szczera jest nasza miłość. I bezwarunkowa.
Tracimy głowę. Kupujemy sobie prezenty, jak czynią to zakochani. Nie dopuszczamy

do siebie myśli, że druga strona mogłaby nas zdradzić. Opuścić. Czuły dotyk
gorącego piasku na zboczu dawno wygasłego wulkanu. Ciało.

Tyle planowaliśmy nasze wakacje. Chodziliśmy
z synem na basen żeby mógł z nami pływać

w oceanie spokojnym. Na to
nie byliśmy gotowi.

36 lat.

ekspresy. I pociąg

Otóż. Były maszyny parowe, co zamiast kół miały ręce. To była historia wzięta we własne ręce. 
Proste

i wielkie. Jesteśmy teraz wdzięczni za te okropności. Dzięki wielkiej przemocy może ujść trochę 
złości. Dzięki. Dziś są

ekspresy. I pociąg wielki. Nie wiemy co z nim zrobić. Jest taki prosty i wielki.
Nie wie Agnieszka Maciąg a rozwiązanie jest proste. Ciąg.

Wpierw rosły grzyby i wierzby. I było niezbyt.
Rosły przędzalnie w Łodzi. To pojawił trądzik.

Urosła Manufaktura. Trzecia tura. Maść
ze szczura. Kładziesz na noc. Gładka skóra.

Nie licz. Policz. Poprzewracaj. Trochę zimy. Sra ta ta ta.
Pędzi pociąg. Gwizdek. Gwizdek. Lewandowski, Tusk i Piszczek.

MARCIN MOKRY
wyróżnienie
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prezent święta boże narodzenie

prezenty z okazji narodzin dziecka
prezenty na narodziny dziecka
prezent z okazji narodzin dziecka dla mamy
prezent z okazji narodzin dziecka dla żony
prezent z okazji narodzin dziecka dla taty
prezent na narodziny dziecka allegro
prezent na urodzenie dziecka dla mamy
prezent z okazji narodzin dziecka allegro
prezent na narodziny dziecka dla żony
prezent na święta dla dziewczyny
prezenty na święta dla chłopaka
prezenty na święta bożego narodzenia dla chłopaka
prezenty na święta bożego narodzenia dla dzieci
boże narodzenie prezenty
prezent na boże narodzenie
prezenty na gwiazdkę dla dzieci
tanie prezenty na boże narodzenie dla rodziców
własnoręczne prezenty na urodziny 
ręcznie robione prezenty na boże narodzenie
pomysł na prezent boże narodzenie
oryginalny prezent na boże narodzenie
pomysły na prezent na boże narodzenie
tanie prezenty pod choinkę
upominki świąteczne
upominki z okazji narodzin dziecka
narodziny dziecka prezenty
upominki boże narodzenie

Marcin Daniel Mokry – ur. 10 stycznia 1980 r. w Gliwicach na Górnym Śląsku, nauczy-
ciel etyki i poeta, syn Henryka Mokrego i Haliny Górzyńskiej. W 1998 r. rozpoczął studia 
na politechnice w Gliwicach, które przerwał. Studia filozoficzne ukończył 2006 r. na UŚ. 
Od 2006 r. uczy etyki w szkole ewangelickiej w Gliwicach. W 2013 r. poślubił Agnieszkę 
Baczyńską. Od 2015 r. organizuje wydarzenia literacie na Slot Art Festivalu. Jego wiersze 
drukowane były w czasopismach: „Rita Baum”, „Arterie”, „Topos”. W 2016 r. otrzymał Na-
grodę Specjalną w XXII OKP im. Jacka Bierezina, II nagrodę w XI OKPP im. W. Sułkow-
skiego oraz wyróżnienie w 37 OKP im. H. Poświatowskiej.
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Zodiakalny Warszawiak
(Pantum Verde)

Jakżeś wlazło? — pytam,
a tu tylko otwarte dziuple i gałąź rozchwiana po ptakach.
— No jak? — Teraz świst powietrza, cętki powidoków po lotkach
jaskółek, potem gęsia skórka, i dusza przetarta w kolanach
już sypie się ze mnie jak czas w klepsydrze, jak miałki piach plaż.

Jak miałki piach plaż, jak czas w klepsydrze
wykruszam się z ciała, pode mną złuszczone liszaje chodnika
nabrzmiałe pancerze pękających płyt, mości się w kościach
pierwotny bruk miasta, rosnę na rynku, rynek rośnie we mnie
otwiera się przestrzeń i świszczą jaskółki, zamykam oczy.

Zamykam oczy i świszczą jaskółki, rynek rośnie we mnie.
Już wiosna, już czas się odrodzić w pierwotnej lokacji.
Jakżeś wlazło tutaj, jakżeś wlazło całe, jak ci się udało
w tak ciasne ubranie? Ziemia wybrzusza się ze mnie,
kruszy kostkę Bauma, wypluwa na bruk. I mości się miasto.

I mości się miasto. Wypluwa na bruk, już z niego wyrastam,
już w tętnie mam rzekę, pulsuje jak krew, a kiedy chcę krzyczeć,
wycieka mi z ust, więc szepczę — Wisło, kokardko czerwona,
a ona wije się we mnie, oplata ramiona jej mokry szal mgieł,
i miękko mnie kąsa jak głodny niemowlak.

Jak głodny niemowlak, tak miękko mnie kąsa,
dziąsłami bez zębów łaskocze i ssie, powoli mnie wciąga
w swój skłębiony nurt. — Jakżeś tu wlazła? Jakżeś wlazła
we mnie, ty niespokojna, niegrzeczna, rzeko niedorzeczna.
- No jak? — pytam, a tu tylko wiry, i woda i piach.

Getto brutto — getto netto

Dzisiaj znów mój dyżur w getcie.
Może tym razem uda się ocalić
różę kwiat albo Różę Singer.
A może przypomnę sobie inną
delikatność i znów wrócę z kwiatem

KATEGORIA: PO DEBIUCIE
MARCIN KRÓLIKOWSKI

I nagroda
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paproci złożonym w nadpalonej
chustce, w kieszeni, na sercu.

Dzisiaj znów mój dyżur.
Zabiera mnie tam pani Piecykowa,
będziemy ocalać, a może szabrować.

Kobieta spod szóstki jęczy całą noc.
Ja też się źle czuję, jestem przecież nowy.
— Daj mi szansę kobieto — mówię do niej
przez ścianę, daj mi się urządzić, ale ona tylko
mocniej natęża swój lament i wali pięściami.

Jestem pewien, że robi to na złość, wie że jestem młody,
że na świeżo zakochany w aryjskiej Paulinie,
która mogłaby przywrócić porządek w rozszczekanych
bramach, gdyby wyszła na spacer z owczarkiem alzackim,
o oczach tak wściekłych, że można od nich odpalać cygara.

Znów mam siedemnaście lat,
znów mój dyżur w getcie.
Znów mnie zaraziła
swoim snem sąsiadka.

Ostatni dom po Pawiej (71)

Stara brama splunęła, wypadłem jak pestka
w jar ulicy, w ostańce kamienic, te i tamte kwietnie.
Nie cierpię być w gościach, a ona mnie
gościć. Moja ciotka. Jej pamięć utknęła w soczewce
judasza już wtedy, gdy pięścią zamiast wybić oczy
wbili ją jeszcze głębiej w drzwi.

Nie ma ciekawszych okolic.
Teraz skwer getta prawie jak letnisko
bezleśne, bezwodne, niedorzeczne.
Landszaft z bazaru na Kole,
tak to widzę:
na ramy starych nałożono nowe
okna, miasto na przepalone fundamenty.

Sczerniałe studnie podwórek dokładniej
zagruntowano nowym, lepszym niebem.
Żaden cień nie wyjdzie spod ciężkich nawarstwień,
pęknięć na murach, śladów po odpryskach.
Starzy ludzie w bieliźnie strzegą kąpieliska,
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w którym zamiast wody stężał mdlący asfalt,
ruch pod olejną farbą, wciąż skaczą z balkonów.
Znów drobna korekta i prawie nie widać,
jak kręgi po skoczkach rozchodzą się w trawie.

Już można się nie bać, można wyjść zza szafy.
Siny liszaj po zmarłych można jak tatuaż
zetrzeć słońcem, wywabić spod tynków drapanie zegara,
zanim hejnał straż wezwie. Ta strugą sikawki
w zburzone koryta wpuści nowe rzeki.

Rzeki statyczne, jeśli się upierać,
chociaż wciąż się po nich kręci
odwieczny cień trwogi.
Znamy go na pamięć,
karetka na sygnale,
sam sygnał karetki.

Ogród rozkopów miejskich
Tryptyk muranowski

I

Sprute chodniki wzdłuż ulic Solidarności czyli dawnej Leszno,
Jana Pawła czyli dawne getto wykasłują gruz, październik sypie
w nie własne kruszywo, witraże różnorakich liści, papierów, śmieci.
Chłodny czwartek szkli się w glinie kryształkami szkiełek, szybek, butelek,
kości prawdopodobnie zwierząt − prawdopodobnie − powtarzam
po trzykroć, kiedy widzę gotyckie napisy na kombinezonach robotników.
Obok wykopu przystanęła wycieczka starozakonnych, wpatrują się,
mówią poruszeni, gestykulują rękoma jakby coś w nich wybuchało.
Kiwają się, a robotnicy podejrzliwie patrzą, zrównani poziomem oczu
z poziomem ich czarnych butów, doczyszczają rowy, wciąż sypią
piach, niby to przypadkiem, na ich lśniący lakier ––
te buty przypominają trumny.

II

Te prace przypominają manipulację historią,
nerwowe poszukiwania, rowy sondażowe w miejscu zbrodni,
zacieranie śladów, w celu podmiany szczątków na świeże tworzywo.
Nieczyste sumienie wciąż szuka, pod pretekstem wymiany rur,
bunkra Mordechaja, chce do końca wyleczyć miasto z próchnicy,
wie jakie postępy poczyniono w kryminalistyce, wie że można po zapachu
spalenizny odnaleźć sprawcę sprawców,
ściągnąć czyste prochy choćby z Argentyny.
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III

Wycieczka nie spuszcza oczu z rowów,
robotnicy w rowach oczu z wycieczki,
prucie chodników jest zawsze o krok
przed czarnymi krukami w chałatach.
Widać determinizm w nerwowym działaniu,
dziwna logika każe wciąż uciekać
wzdłuż dawno zatartych ulic,
prace nie mogą od lat się wydostać
poza obrys nieistniejącego getta.

Anus mundi

Kiedy już przewidział, wdrożył w życie i wyśmiał
wszystkie tragedie narodów,
po cichu przysiadł się do sędziów w Norymberdze,
chichocząc udawał dziennikarza,

robił zdjęcia,
przeprowadzał wywiady,
zbierał w teczki opasły materiał,
by inni mogli zająć się oskarżeniem.

Siódmego dnia wreszcie odpoczywał,
płodził syna.

Marcin Królikowski – rocznik 1974. Zo-
diakalny warszawiak. Jego pasją jest histo-
ria Warszawy, wycieczki po dawnej twier-
dzy Warszawa i Modlin, kolekcjonowanie 
i konserwacja pamiątek, rysunek, muzyka, 
szczególnie nurt Thrash Metal. Jego wzo-
rem literackim niezmiennie pozostaje Arthur 
Rimbaud. Ma dorosłą córkę, pracuje w bran-
ży bankowej.
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Ty, który jesteś

rzucony na pastwę porannego chłodu, niedomkniętych snów,
smrodu ze zsypu, krzywego spojrzenia dozorcy, bolesnych skoków
ciśnienia (jakby ktoś postawił ci dwie ołowiane płyty na skroniach
i wylądował na nich z impetem), przesadnie klimatyzowanych biur
i supermarketów, nagłego ukłucia po lewej stronie, niepewności
czy jesteśmy czystą energią, która odrodzi się w innej formie,
eksplozji reklamówek po otwarciu skrzynki, wezwań do zapłaty,
podejrzanych świstków awizo, przeszłości, która czasem powraca,
ważnych słów, które więzną w gardle i chrome płoną w początkach
zapalenia krtani, złych wyników posiewu, przeczucia, że jednak
ktoś pisze scenariusz do wszystkiego, niewiedzy, kto rozpylił sarin
w Syrii, znużenia, pytań o kolor spódnicy, odpływów weny, wysokości
długu publicznego, znużenia, przyjaciół z Orange, niechcianych
zaproszeń, znużenia, awarii urządzeń, zaległych emaili, coraz droższych
alkoholi, znużenia, opadających oczu, słuchania, ale tak naprawdę
dryfowania daleko, znużenia, przysypiania w pociągach i poczekalniach,
znużenia,

spójrz jakie to niezwykłe – jesień zagarnia ulice i podpala miasto.
Czerwień, wszędzie czerwień rozcieńczona deszczem. Wsiąka
w ciężkie burzowe chmury i powódź z opadających liści – tuż,
za szybą – lecz zupełnie jakby to wszystko działo się daleko,
w innym świecie. Tam, gdzie ciebie nie ma.

Wiersz

Ten wiersz nie ocali mnie przed światem, głodem i chłodem
jego spojrzenia, nawałnicą historii : przed Armią Czerwoną
wkraczającą do przygranicznego miasteczka, niedobitkami Wehrmachtu,
jedynymi słusznymi koncepcjami na plenum, potem nieomylną
i świętą strategią korporacji.

Ten wiersz nie uchroni mnie przed powodzią pikseli, która zalewa
kolorową kakofonią obrazów w JPG, PDF i MPG, obłędnym galopem
krajobrazów kanałów zmienianych wprawnym kciukiem na pilocie.

Ten wiersz nie ocali mnie przed chorobami; tętniakiem aorty,
jaskrą i grypą, przed suchością w gardle, gdy siedzę w klimatyzowanym
pomieszczeniu biurowca, a wykresy sprzedaży lecą w dół, na łeb
i połamaną puentę.

RAFAŁ BARON
II nagroda
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Ten wiersz nie da mi schronienia w słowach, w ich zakamarkach
i podwójnych znaczeniach, w przyjemnych zawiłościach historii
podmiotu lirycznego, w cieniu wersów i strof. Ten wiersz nie będzie
pęcherzem z tlenem, w którym mógłbym się ukryć
jak w małej, prywatnej światłości.

Ten wiersz jest ze świata ; zakamarki między jego zdaniami
prowadzą mnie na pole bitewne, między chaszcze, gdzie mały chłopiec
klucząc próbuje umknąć. Przerzutnie wyrzucają mnie
pod meblościanką, w bloku z wielkiej płyty, a metafory
zmieniają w Józefa K.

Wystarczy, że go napiszę, a będzie we mnie tkwić
jak drzazga, odłamek pocisku w mięśniu, nieznośny obraz,
który prześladuje mnie w nocy. Wystarczy, że go napiszę,
a wyda mnie na świat.

I stanę się ciałem
poranionym przez rozdwojony, szorstki język.

Porady dla podróżnych

Zacznij pakować się już teraz, póki nie ma wezwań ze strony ciała,
ani żadnej chorej części, która jego będzie. Ani wycia duszy zdeformowanej
tabletkami na depresje, lęki i dwubiegunowość. Pakuj się spokojnie
nie popędzany przez nagłe ataki bólu. Ani wnioski z rozpaczliwych
refleksji nad celem podróży. Pakuj się rozważnie. Weź tylko dobre
wspomnienia, złe mogą ulec zniekształceniu i zostać zwielokrotnione,
więc lepiej je odrzuć. Weź tylko te widoki, które chciałbyś oglądać
z okna przedziału. Żadnych narzuconych landszaftów, jeleni na rykowisku
ani Paryżów (dopiero teraz odkryłeś, że uliczki Łomży
są bardziej interesujące niż mdłe Champs-Elysees?)
Pamiętaj tylko tych, których naprawdę kochasz (był kiedyś jeden,
który pamiętał dosłownie o wszystkich, ale to zupełnie inna historia, poza tym
i tak nigdy nie miałeś zamiaru go naśladować). I nie szukaj wszędzie
diabła, jak robiłeś to dotychczas, sycząc po wszystkim z triumfalną
miną : ‘A nie mówiłem, że tu się schował?’ Przypominasz wtedy węża,
a węże, z dobrze ci znanego powodu są niemile widzianymi współpasażerami
w tej podróży. Zresztą, jeśli chcesz, to go znajdziesz – całą jego robotę.
Chociażby dzisiaj, w wieczornym wydaniu wiadomości.

Pakuj się, ale nie bierz zbyt dużo. Nie przywiązuj się
do wróbli w locie. Do pięknych liści. Do szumu wiatru.
Bagaż nie może ciążyć
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Rafał Baron – mieszka i pracuje w Gdańsku. 
Laureat konkursów poetyckich, m.in. im. 
K.K.  Baczyńskiego, R. Wojaczka, K. Rato-
nia, Z. Herberta, H. Poświatowskiej, o Laur 
Czerwonej Róży, Krajobrazy Słowa, Połowy 
Poetyckie, Tyska Zima Poetycka; dwukrotnie 
nominowany do nagrody głównej OKP im. 
Jacka Bierezina (2009 i 2010 r.). Publikacje 
m. in. w „Autografie“, „Obrzeżach“, „Arka-
dii“, „Frazie“ i antologiach pokonkursowych. 
Autor dwóch tomów wierszy – Listy do nie-
narodzonego dziecka (2011) i Film (2013).

Wycieczka dzieci do Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

…i nagle są w ciemnej ładowni, chłoną rewolucje, przywódców, systemy,
nasiąkają tym jak szmatki, pęcznieją, twardnieją, rosną, jeszcze chwila
i będą zbyt wielcy, by przejść przez igielne ucho, zbyt wielcy by je zobaczyć,
więc powiedzą, że ono nie istnieje, a rewolucje, przywódcy i systemy
są wszystkim co istnieje. Być może kiedyś, w ostatniej godzinie
zdziwią się że tak mało potrzeba było, by przezeń przejść, lecz teraz mają dużo
słów, historii, opowiadań o rewolucjach, przywódcach i systemach,
więc piszą o nich po ścianach, na kartkach, powtarzają wszystko na głos,
bo jeśli nie będą powtarzać, bawić się nimi, żonglować, ewentualnie pisać
wierszy o ich stracie, to znikną jak perseidy na nocnym niebie,
albowiem istnieją dlatego, że istnieje światło, są po to by je zaciemnić
opowieściami o rewolucjach, przywódcach i systemach, są po to,
by panowała równowaga. I nie wyjdą już na zewnątrz, bo są zbyt ciężcy,
zapadają się w słowach, opisach, historiach, zapadają się jak ten okręt,
w który powoli wpływa coraz więcej wody… 
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DO INKI

Mogłaś być moją matką
dzieliły was tylko dwa miesiące
pochowałbym cię w łososiowej sukience
w butach wybranych kilka dni wcześniej
gdy rak jeszcze pozwalał odróżniać banknoty

Paliłbym znicze we wszystkie rocznice
i kruszył opłatek na grobie razem z zamarzniętymi łzami
które z pierwszym wiosennym oddechem zamienią się w parę
i dadzą wiarę mrówkom budującym własny kopiec

Może kiedyś rzuciłabyś palenie
i za pierwsze zaoszczędzone pieniądze
kupiła mi konia na biegunach
bym wyrwał się z biedy i pogalopował
gdzie błyskawice odbierają mowę z zachwytu
nad pierwszymi krokami

Biegłabyś do mnie w każdy ostatni piątek czerwca
by cieszyć oczy świadectwem z paskiem
o barwach tak bardzo ci bliskich
którymi zdobiłaś ramię

Kiedyś podarowałbym ci bezsenną noc
jak Matkę Boską przybił do szyby kuchennego okna
które zapłonie w modlitwie bym wrócił cały i zdrowy

Przedstawiłbym ci kobietę
która zabierze mi wszystkie pozostałe dni
i nie opuści aż do śmierci

Mogłaś być moją matką
wystarczyło podać kilka nazwisk

KOBIETA O NIEBIESKICH PALCACH

Dogasza sierpień na poboczu drogi
zmusza do łamania przepisów najnowsze modele aut
i te wysłużone pijące paliwo jak smok
opaleni turyści jeszcze wczoraj skąpani w słońcu

JERZY FRYCKOWSKI
III nagroda
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widzą zza okien jak niewiele ma do zaoferowania
kobieta na poboczu

Jej twarz zmięta niczym partyjna gazeta na strajku
odrzucana w kąt tyle razy
ma jeszcze ślady męskich palców
skaleczonych gwoździem lub nabitych na drzazgę
gdy przyszło ukraść z lasu wigilijną jodłę

W jej oczach ciągle bawią się dzieci
przyklejają do szyby zadarte nosy
umorusane piaskiem plaży i lepkie od lizaków

Nie zapamiętałem jaką miała sukienkę
czy zakrywała jej kolana 
była w grochy czy polne kwiaty

Pamiętam tylko jej palce
niebieskie od jagód
w których teraz gubię usta

***

będzie taka uroczystość
że ubierzemy te same koszule
i wcale nie będą brunatne
będą białe jak alba
gdy po raz pierwszy kosztowaliśmy ciało Chrystusa

kiedy stanie się ciemność
podpalimy pochodnie
naostrzymy noże i uzbieramy kamienie
przedłużymy ramiona kijami bejsbolowymi
z wypaloną kotwicą

w miejskim parku rozrywki i kultury
spalimy stare podręczniki
i szczając na popioły wyprostujemy historię

ze stopionych koronek naszych wrogów
wykujemy odznaki przynależności
i złote krzyże zasługi za wierność 

na koniec znajdziemy wśród nas
żyda
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LIST JERZEGO POPIEŁUSZKI DO MATKI

Matko
moja kaplica zmniejszyła się
do rozmiarów samochodowego bagażnika
wiem Chrystus już tu był
między lewarkiem a kołem zapasowym
nie mogę oddychać
szmata do czyszczenia felg
smakuje ostatnią drogą

Padam kolejny raz
nie ma Weroniki
kamień u szyi ciężki jak krzyż
Szymon też jest daleko

Matko
zawsze ci mówiłem
że Golgota leży nad Wisłą
zamiast dzidy kłuje mnie w bok esbecka pałka
na ocet już ich nie stać

Nie biegnij Matko
nie zdążysz
tafla wody już się zamknęła
dno jest muliste i niepewne jak ich wiara

Coraz mniej powietrza
brakuje mi tchu
aby przesłać ci ostatnie pożegnanie od syna

Matko
to tylko kamień
wystarczy odwiązać
a pofrunę
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DROGA DO SKARSZEWA

Pies zabrał mnie na spacer drogą do Skarszewa
tam, gdzie wierzby jak wdowy załamują ręce.
Bunt owocem granatu w krwi mojej dojrzewał,
że nigdy nie przybiegniesz tu w krótkiej sukience.

Pies z nosem tuż przy ziemi tropił zapach zwierząt,
ja stawałem przy sosnach, patrząc jak urosły.
Omijały nas cienie tych, co jeszcze wierzą,
którzy szli do kościoła pożegnać się z postem.

Potem przyszedł ten starzec, czuć go było moczem.
Jąkając się zapytał, czy może mam ogień,
bo tej zimy pod mostem takie chłodne noce.
Wziął pudełko zapałek i rzekł: „Zostań z Bogiem”.

I zostałem na drodze z Bogiem i psem moim,
który skomlał jak nigdy, bojąc się obcego.
A On, kiedy odchodził, w moich łzach się dwoił
i nie zostawiał śladów w topniejącym śniegu.

Jerzy Fryckowski – ur. 16 lutego 1957 r. 
w Gorzowie Wielkopolskim, polski poeta, 
krytyk literacki, dziennikarz, redaktor, 
zajmuje się także teatrem i twórczością 
satyryczną (m.in. uzyskał tytuł Króla Łgarzy 
w Bogatyni w 1991 r.). Pracuje jako nauczyciel-
polonista w  Dębnicy Kaszubskiej  koło 
Słupska. Jego wiersze znajdują się w ponad 320 
almanachach i antologiach, są tłumaczone 
na angielski, niemiecki, francuski, hindi, 
litewski, czeski, serbski, słoweński, węgierski, 
ukraiński, rosyjski, esperanto i grecki. Laureat 
wielu prestiżowych konkursów literackich. 
Debiutował  w 1989 r.  tomem Cierpliwość 
ubogich, dotychczas wydał 18 tomów poezji.
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W życie
 
Kąpiel w życie, po brzegi ciała.
Ziarna dostają się wszędzie: w uszy,
w oczy, w skarpetki, w dziury
w spodniach. Drażnią suchą skórę.
 
To się nazywa peeling. Ziarna
przelewają się nam przez palce.
Worki stoją niedaleko. Rodzice
chcą nimi objąć żyto, zamknąć
 
w mocnym uścisku. Pomagamy im
zawiązywać więzi z tym, co zmienia
swoją postać. Przy okazji bawimy się
świetnie. Dzień się kończy i żyto
 
też, jest już płytko i twardo.
Słyszymy coraz głośniejsze brzmienie
ciała: powieki skrzypią zawiasami,
mięśnie drą się jak materiał
 
rozdzierany na szmaty. Czas jest
i można go dotknąć jak brudne ubrania,
które lądują w pralce, nieprzytomne.
Świat im wiruje, ostatnie ziarna wciskają się
 
we włókna.

JOLANTA NAWROT
Wyróżnienie
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Wieczorem obok siebie
 
Wieczór. Pies na nieogrodzonym podwórku
przed zaśnięciem obwąchuje niewidzialną granicę.
Nie oświetlają jej gwiazdy i księżyc
zajęte patrzeniem w rozszerzone źrenice wsi.
 
Bierze ona kości kiedyś znalezionych:
krów, świń, gęsi, kóz, które wtedy były
szczątkami dinozaurów, i przetwarza w opowieść
o dzieciństwie działającą jak narkotyk.
 
Pies czuje, jak przechodzę obok siebie i słucham.
Dom dziadków wystawia pod drzwiami nowy język
wycieraczki. Wycieram nim stare wiersze,
żeby nie zbutwiały, umiały chodzić na boso
 
po ściernisku. Dzisiejsze odmiany zbóż
mają coraz krótszą słomę. Nie ukryją się
w nich sarny, zające ani dzieci. Bydlęta
jedzą paszę, ale czym im pościelić? Śpią płytko
 
i twardo, we własnych zwierzęcych koszmarach.
Pies zagania mnie z nawrotem do wiersza.
Chce się wreszcie położyć w spokoju, wykurzyć
zalegającą w kątach pamięci tęsknotę.

Y
 
Nie wiem, co mieści się w przerwie pomiędzy tobą a mną.
I jak ją zająć w całej jej wysokości i szerokości, nieprzepuszczalności
niczego, co nie byłoby dotykiem na pół palców.
 
Nie wiem, dlaczego nie przyjmuje mocniejszego nacisku,
próby przebicia się na drugą stronę powietrza. Kiedyś wystarczał
nam do bliskości powolny, głęboki oddech, oczyszczający przerwę
 
z niedopowiedzeń. Teraz jednak naciskamy na siebie silniej,
gwałtowniej, chcąc ją zmiażdżyć, ale nie możemy. Jest elastyczna,
zawsze wraca do tego samego kształtu naszych ust.
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Najmłodszy człowiek świata
 
Najmłodszy człowiek świata
czuje się w świecie jak ryba w wodzie.
Może i jest odrobinę niedorozwinięty,
ale rozumie, co to bezgraniczna miłość,
co to znaczy płynąć pod prąd,
jak czerpać z życia to, co najlepsze.
 
Co roku pobija swój rekord,
ale nie docierają do niego światła reflektorów.
Jest człowiekiem skromnym i prostym,
choć od czasu do czasu miewa zachcianki:
czekolada, kiszone ogórki, śledzie, cytryny,
dotyk kogoś, kto jest blisko, ale nigdy
nie porozmawiało się z nim w cztery oczy.
Poza tym marzy mu się głośny, szczery płacz.
 
W sumie nie potrzebuje wiele, aby być.
Boi się jednak jednego:
tego, że jak tak dalej będzie,
to w końcu wyrosną mu skrzela i płetwy,
a potem nagle zostanie wyrzucony
z wody na piasek bezludnej wyspy.

W
 
Jeden z nielicznych dni, które są
za nami, a nawet przeciw nam. W mieście
wyją syreny o godzinie, której nie ma.
Odyseusze słuchają ich, wracając z samotności
 
do wspólnoty wędrujących. Zarzucają kotwice
w falującym tłumie demonstrującym polskość.
Syreny kuszą młodych wiedzą o czasie
płynącym w Warszawie odbudowanymi ulicami,
 
żyłami mieszkańców i turystów. Mają pióra bielika,
oczy Basi Baczyńskiej. Zanurzyć się w nich po język,
który wypowiedziałby 63 dni bez zachłyśnięcia się
grudami patosu i polityki historycznej. Po ciepło,
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Jolanta Nawrot – ur. w 1992 r. Doktorantka 
w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Laureatka 
Konkursu Poetyckiego im.  Klemensa 
Janickiego (2015), którego pokłosiem jest jej 
debiutancki tomik  Płonące główki, stygnące 
stópki. Otrzymała za niego wyróżnienie w XII 
Konkursie Literackim im. Artura Fryza „Złoty 
Środek Poezji” na najlepszy poetycki debiut 
książkowy roku.  Publikowała w „Wakacie”, 
„Autografie”, „2Miesięczniku. Piśmie 
ludzi przełomowych” i  w  „EleWatorze”. 
Mieszka w Gółkowie i w Poznaniu.

o które walczą ginący powstańcy – wracający
po zimnym kompromisie do wynajmowanych mieszkań.
„Czy to miało sens, czy to ma sens” – fruwa gołąb,
szukając stałego lądu, zielonego drzewa, kawałka chleba.
 
Walka o pamięć toczy się latami i nigdy nie kończy,
pochłania wielu. Tłum opada, wysusza się asfalt. Czyjś zegarek
ześlizguje się ze starczej ręki i wpada do kanału.
Przestaje chodzić, zatrzymuje sobie na zawsze oślizgłość ścian
 
tętnicy.
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* * *

wylew mózgu na papier skończył się
czerwonym kleksem atramentu
pod nim kurczyła się biel
trzepocąca jak skrzydła gołębia

aż dziw że mogło się to stać po sutym
posiłku zakrapianym ciemnym winem
który milcząc spożywaliśmy
w cieniu starej werandy

reumatyzm

zamiast narzekać,
że reumatyzm wykrzywia mi kolana i łokcie
dłubię dziurę w ścianie

to dla ptaka
który każdego ranka
gra srebrną melodię

coś w rodzaju pieśni kościelnej
dla nowożeńców
bez dudniących zbyt głośno organów

Hipolit

obdarzony impulsywną seksualnością
wpakował się do wiersza, którego nie 
planowałem

to przez niego w co drugiej zwrotce
zamiast metafory
pojawiają się dziewczyny o dużych biustach
rozpychających granatowe sweterki

zachęca mnie
by było ich więcej
by tłumnie przechadzały się
pod każdym tytułem

Tadeusz Chabrowski

WIERSZE ZZA OCEANU

nie lubię takich zmyślań w pościeli
chorobę nieśmiałości
można leczyć własną kreatywnością

ludzie są tacy i owacy

tym owakim wydaje się,
że chodzenie do kościoła
i uprawianie kapusty
ochroni ich przed złem i nieszczęściem

ich uczucia biegną prosto jak elektryczne 
linie
kiedy się z nimi spotkacie, powiedzą wam
co i dlaczego wolno wam lubić

wyglądają trochę jak dwunożne krety
z plastikową torbą na zakupy
zawieszoną na ramieniu

tym takim, którzy mogą mieć z pół funta
zdrowej duszy i osobowość
którzy obserwują życie z bliska i z dystansu
i nie odmawiają sobie zmysłowych 
przyjemności
los układa się inaczej

mogą pójść do kina i do opery
sądzą także, że liczenie gwiazd ma sens

ludzie są tacy i owacy
wszystko zależy
jakie chrząstki mają w głowie
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 Zawsze w pamięci… Tato.

*
Cichym świadectwem
jest konanie
bez blasku i splendoru
świata
ostatni oddech
jak wołanie
przywrócić chce
minione chwile.

Gdy w progu
stanie ostateczna
nicość ubrana w śmierci
szatę
cichym świadectwem
jest konanie
pod koniec życia
na brzegu lata.

Jak kat co
jakby od niechcenia
ostrym toporem
głowy zmiata
cichym świadectwem
jest konanie
stracone
dla naszego świata.

**

Zawsze w pamięci
będę miała
te wszystkie wspólne
dobre lata
codzienne słońce
wiejska chata
majowa łąka tak pachniała
gdy piękne kwiaty tam
zrywałam.

Małgorzata Franc 

TRENY BARDZO OSOBISTE

Zawsze w pamięci
mały domek
i w opowieściach
trudu znoju
do szkoły kilka kilometrów
w deszczu i śniegu nieustannie
a wszystko
w ciągłym niepokoju.

Zawsze w pamięci
to co proste
i często trudne jak pod górę
słoneczny dzień
w gradową chmurę
zamieniał się
aż nazbyt często…

i te ostatnie chwile które
jak sztylet ostre
jak przekleństwo.
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***

Oprócz łez
nie mam już nic
tylko one są moją obroną
i te łzy mogą
znaleźć drogę
oddaloną niepewną
słoną.

Oprócz słów
nie mam już nic
dzięki nim żyję choć bolą
zbieram dni
jak kamyki zgubione
przygnieciona
niedolą.

Oprócz nas
nie ma już nic
odgłos kroków gdzieś tam
w oddaleniu
Ty odszedłeś na zawsze
gdzieś w jasność
Ja zostałam tu
w cieniu.

****

Nie wypłakała oczu
kiedy nadszedł
okrutny czas rozstania
pod przymusem
zabiła w sobie ból
i ukryła skrzętnie
bolesny grymas twarzy
pod luksusem.

Nie dała sobie czasu
na żałobę choć
czerń stała się wtedy jej kolorem
nie znała przyczyny
kir który ją okrył
nie dotarł do wnętrza
i stał się czymś w rodzaju
odkupienia winy.

Nie wykrzyczała duszy
i cały świat milczał
w zimnej niemej przestrzeni
schowała swój smutek
by się nie przedostał
bo pod makijażem
ukrywała swe serce
a nie tylko twarze.

13. XII. 2016 r.
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***

czerwone welony
zachodu
suną
wolno w dół
szafir stoi i drzwi
za plecami
ma czerń
noc
odpoczynek
ciała
umęczonego
życiem

Dzień dobry

przebudzona
Częstochowa
pulsuje
dźwiękiem
dzwonów
jeden
drugiemu
kłania się
brzmieniem
jak uniesionym
kapeluszem
uśmiechem
serdecznym
wita
nowy
rześki
poranek

Izabela Ptak

CZĘSTOCHOWIE
Odyseusz
Zbyszkowi Wołczyńskiemu

Powrót twój
gdzie twoje miejsce
gdzie
grube korzenie dębu
gdzie nocą – Bogurodzica
i światło na wieży

gdzie piszesz

w domu
starym
przytulnym
poczciwym
własnym

Wiersz – dla ś.p. Janusza Gniadkowskiego

pozornie dąb
rozłożysty

życie kruche
kruche ciasto
znikają
maleńka Ewo

i wracają
jak obłok
jak... „Apasjonata”

***
Coraz mniej miasta
w miejscu napęczniałym ludźmi
zmęczonymi

Śpiesząc
patrzymy
na tłumy
pielgrzymów po cud,
który się
często chowa

15. 12. 2016 r.
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MOJA  ULICA

Moja ulica, którą kochałam,
Była piaszczysta, dziurawa,
Po jednej stronie zabudowana,
Po drugiej - pola i trawa.

Po jednej stronie mojej ulicy
Za płotem domy się kryły,
Mało widoczne pośród konarów,
Bo przecież niewielkie były…

Po drugiej stronie, gdzie rosło zboże,
Niebieskie chabry mrugały,
Żeby im jednak nie było smutno
Wśród żyta maki wzrastały.

Moja ulica – to również dzieci,
Które się ze mną bawiły,
Które mieszkały przy tej ulicy,
Które się tu urodziły.

Po każdym deszczu stały kałuże,
W których się dzieci taplały,
Lecz najprzyjemniej było po burzy,
Promienie słońca nas grzały.

Ależ zabawy się odbywały
Wtedy na naszej ulicy!
Graliśmy w klasy, rzucali piłką,
Tych zabaw nikt nie policzy…

Latem kamyki stopy raniły,
Gdy się na boso biegało,
Zimą ślizgawką była ulica,
Gdy było mroźno i biało.

Moja ulica - długa i wąska
Nieraz pożalić się chciała,
Bo gdy ktoś na nią popiół wysypał,
Szarością się okrywała.

Anna Jędryka

ULICE MOJEGO MIASTA

Dwa razy dziennie jechał samochód,
Zwany potocznie „garbusem”,
Ciekawe dzieci za nim patrzyły -
Samochód bywał luksusem.

Kiedy ulicą sąsiad przechodził
Dzieci go głośno witały,
Nikt nie był obcy, każdy tutejszy,
Dzieci każdego tu znały.

Gdy na rowerze jeździć zaczęłam,
Mych stłuczek nikt by nie zliczył,
Rozbitych kolan, otartych łokci -
Wszystko na naszej ulicy.

Moja ulica bzami pachniała
Albo rozkwitłym jaśminem,
Czasem różaną woń roztaczała -
Zwłaszcza w wieczorną godzinę.

Zaraz po zmroku nasza ulica
Robiła się całkiem czarna
I nie pamiętam, by na niej kiedyś
Świeciła jakaś latarnia.

Moja ulica - dziś znacznie szersza
Jest nadal piaskiem pokryta,
Nie ma już przy niej drzew owocowych,
Nie ma tu pola i żyta.

Kiedy odwiedzam moją ulicę -
Nie jest już dla mnie znajoma,
Bo inni ludzie tutaj mieszkają
W wysokich, wygodnych domach.

Dziś nowe domy ją otoczyły -
Ich widok mnie nie zachwyca,
Ale na zawsze w sercu zostanie
Moja Legnicka ulica…

20. 04. 2013 r.
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NIE-MOJA ULICA

Moja ulica jest dzisiaj inna:
nie znajdziesz na niej kałuży,
twardą nawierzchnię właśnie zyskała -
nie musi lękać się burzy.
Nie można na niej pisać patykiem,
na boso brodzić po wodzie
ani grać w piłkę, ani grać w klasy,
ani się ślizgać na lodzie.
Ludzie nie brudzą drogi popiołem, 
bo równać nie ma już czego,
dziur nie uświadczysz, ulica gładka -
nabrała piękna nowego.
Po obu stronach chodniki biegną
i rosną już drzewka młode,
trudno opisać jest w zwykłych słowach
ulicy całą urodę.
Domy wysokie strzegą ulicy,
z ich okien ludzie zerkają,
z zachwytem patrzą na swoją drogę -
z pewnością już ją kochają.
Ruch tu się zrobił teraz ogromny,
pojazdów nikt już nie liczy,
któż by pomyślał, że takie zmiany
zajdą na mojej ulicy. 
A mnie jest smutno, a mnie jest przykro,
że na ulicy brak dzieci,
że nie rozlega się śmiech wesoły,
choć słońce jak dawniej świeci.

W zamożnych domach ludzie zamknięci -
tylko z widzenia się znają,
codziennie rano biegnąc do pracy,
bez słowa siebie mijają.
Trudno dziś mówić: ,,moja ulica”-
tylko z niej nazwa została,
dawne me ślady asfalt już pokrył,
Legnicka nową się stała.

03. 09. 2016 r.

LISINIECKI CMENTARZ

Na cmentarzu parafialnym miejsca już 
niewiele,
spoczywają tutaj drodzy,  moi przyjaciele.

I rodzina - ta najbliższa: ciocie i wujkowie;
gdzie są teraz i co robią, nikt z nas się nie 
dowie.

Babcia obok córki leży - jedną tylko miała,
i gdy żyła, wtedy także przy córce mieszkała.

Tu rodzice pochowani w osobnych 
mogiłach;
wierzę jednak, że złączyła ich niebiańska siła.

Gdy odwiedzam znany cmentarz i liczę 
mogiły,
natłok myśli się pojawia - chyba niezbyt 
miły.

Na cmentarzu lisinieckim ciągle groby 
świeże,
stoję przy nich i za dusze odmawiam 
pacierze.

Patrząc na te nowe groby - refleksja się 
rodzi:
czy ja żyję już za długo, czy oni za młodzi?

05. 11. 2016 r.
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MINIATURY

*
Wszystko rozumiem
– wszystko niczego nie tłumaczy
walą mnie po łapach
stawiają do kąta
a ja
uporczywie uczęszczam
na lekcje
życia

*
Z chaosu w chaos
innej drogi nie ma
tylko
gdzieś pomiędzy jesteśmy
ludźmi

*
Powiedz mi TY
któremu usta zalali żółcią
skąd jej tyle
w nich samych

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

*
Już to wiem –
mężczyzna jest sejfem
do którego brak szyfru
przy każdej próbie otwarcia
wyje alarm

Elżbieta Jeziorowska-Wróbel

PIOSENKI O PRZESZŁYM

*
Pobożnie ulegli
na zgiętych kolanach
pokorni
potulni jak baranki
rozglądają się trwożnie
bo a nuż
ktoś rozpozna w nich
wilki
w skórach czasu dobrego
dla owiec

*
O ile coś jest prawdą
to wciąż się to zabija
– świat się przewrócił
przygniótł Boga
i wypiął się na niego
złotymi pośladkami
mamony

*
Na kompostowniku masa gnoju
fermentuje
więc żyje
gnoi się gnojąc ziemię
suto już zgnojoną przez nas
gnój ma rację bytu
i coraz go więcej

POWRÓT SENTYMENTALNY
pamięci Matki

Widzisz Mamo
miasto odwiedzam twoich śladów szlakiem 
–
ze starych Domagalskich przez plac 
Biegańskiego
do ryneczku
na Wałach Dwernickiego a później
zbaczam z Alei deptaku i wbiegam 
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na Krakowską
po chleb pachnący wiatrem
mijam Katedrę
z jej wieżyc na mnie patrzą gołębice słońca
przysiadam na ławeczce jeszcze jakby
płonąca dotykiem twojego ciała
któremu zanim odeszło
wyznać zdołałam całą do ciebie miłość
widzisz Mamo
miasto przemierzam jak ty kiedyś
widzę cię na Waszyngtona na Focha
i wciąż na Najświętszej Maryi Panny cień 
twój
dostrzegam a kiedy
do Warszawskiej dobiegam z wiatrem
pod rękę zawracam na Jana Pawła
na Jasnogórską później wprost na Rocha
i
w ciszę Jasnej Góry wnikam
do murów się przytulam
dzieckiem szlocham
wracając do domu uśmiech kołyszę
w pamięci serca któremu
nikt tęsknić nie zakaże i wiem
jestem pewna że zawsze cię odnajdę
w miasta naszego
krajobrazie

PIOSENKA O PRZESZŁYM

Na placu Biegańskiego
defilad już nie ma
nie ma Wańki-wstańki
na smukłym cokole
opryskany farbą
(jak krew nasza czerwoną )
poległ po raz drugi
zwalony przez tłumy
z historii wyrzucony przez miasto
które teraz
(w czasy inne wchodząc )
pijąc coca colę
gryzie hamburgera
na placu Biegańskiego
w nadwarciańskim grodzie
tańczy z Walentynkami

amerykański chichot
a co z nami
gdzie się rozminęliśmy
(korzeniami zrośnięci )
z Piastem
i Rzepichą

* * *
Jeszcze mnie kocha powietrze
– bo usta całuje
jeszcze mnie lubi słońce
– bo głaszcze po twarzy
jeszcze wiatr ze mną tańczy
po zielonej plaży trawnika
i ziemia mnie nosi na rękach
wystarczy mi tych czułości
więcej nie oczekuję
innych
nie pamiętam

CZĘSTOCHOWSKI KLOSZARD

Mówili o nim –
znowu Aleją idzie ten kloszard

a on uśmiechał się wstydliwie
i wiatr przytulał do ramienia
czerwienią wina lichego płonąc
mocno od wewnątrz
mówili szeptem –
z pejzażu Alei odszedł kloszard

a on się skulił z ciszą przy piersi
ustami ziemi zasmakował jak
schabowego za którym
tęsknił pustym żołądkiem
szeptali o nim
szeptać przestali
już im nie śpiewa pieśni żebraczych
– czy ktoś go kochał
gdyby tak było
żyłby inaczej
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Ciemna scena, tylko z lewej jej strony odrobina pojawiającego się światła, przebijającego 
się przez szyby okien. Za ścianą niewyraźne głosy trwającej sprzeczki. Głośne, znudzone 
westchnienie i po dłuższej chwili pojawia się światło zapalonej lampki nocnej i obraz 
łóżka z leżącym pod kołdrą pięćdziesięcioletnim M ę ż c z y z n ą. Na środku sceny stolik, 
a na nim bałagan: papiery, szklanka z wodą, popielniczka nieopróżniona niedopalonych 
petów. Obok trzy puste krzesła. M ę ż c z y z n a, leżąc na wznak ze splątanymi na piersi 
dłońmi, patrzy w sufit. Hałas zza ściany w końcu milknie. Po raz drugi Mężczyzna 
głęboko wzdycha.

– Oczy otwarte, oczy zamknięte i znów otwarte i sufit widzę. Chyba trochę brudny. 
Trzeba będzie pomalować na brąz. Brązzzz. Znowu noc bezsenna. Myśli w głowie 
się kotłują. Pieprzenie. Co do oczu, to nie wiem, czy one odpowiadają za sen? Czy 
to, co w nim widzę, jest oczami, czy też wyobraźnią, może ona ma własne oczy, 
o których nic mi nie wiadomo. Więc co śni? Ona? Czy świadomość? Dzięki oczom 
widzę ciebie, ciebie i ciebie. Czuję, jak na mnie patrzą. Widzę ich różność w wy-
rażaniu uczuć. Śmiech widzę. Płacz widzę. Widzę wasze kłamstwa i nienawiść. 
Widzę obrzydzenie, głód, pożądanie i drogę do domu. Lewe oko. Prawe oko. Oko 
na Maroko. Lewe ucho. Prawe ucho. Cisza…

Krzyczy: – Cisza!!!

Ktoś puka za ścianą.

Szeptem: – Cisza... Słyszę ciszę. Niedorzeczność. Czy można słyszeć ciszę? Ciszy nie 
ma. Nie istnieje. Słyszę oddech. Słyszę pisk w głowie. Cisza boli i nie boli. Wrzask 
boli. Szef w pracy krzyczy. „Panie Romanie, znowu się pan spóźnił!!! Nie dokończył 
pan wczorajszego zlecenia!!! Mam już pana powyżej uszu!!!

Ponowne pukanie w ścianę.

– Będzie tam cicho! Kurwa, spać nie dadzą, elementy! No tak. Przed kwadransem 
kłócili się na pół bloku, a teraz do mnie się przypierdalają. Tak więc szef ma mnie 
powyżej uszu, a ja mam go poniżej, na wysokości bioder. Co jeszcze można powie-
dzieć o uszach? Że są małe, duże, odstające. Że słyszą to, czego nie powinny słyszeć, 
że nie słyszą tego, co powinny. Że ucho wirtuoza albo że słoń nadepnął mu na ucho… 
Ucho gumowe… Ucho gumowe to jest ciekawe ucho. Ciekawe przez swą ciekawość 
rzeczy otaczających. Taki ktoś ma uszy na tym samym miejscu, ale inaczej. Jego uszy 
są nie skonspirowane. Myślę, że są małe, a jednak posiadają talent lepszego słyszenia. 
Takie uszy nie mrugną oczami, kiedy są podejrzewane. One udają, że nie słyszą.

Jacek Gierasiński

ZMYSŁY I POPEŁNIENIA
Monodram
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M ę ż c z y z n a obraca się na prawy bok. Nerwowo mruga oczami.

– Gumowe ucho to jest ewenement. Ma charakter notowania wszystkiego dla swoich 
wyobrażonych potrzeb. No tak, trzeba uważać na takie uszy, które wszystko zaniosą 
na języku do następnych uszu. Język… Z językiem jest inaczej, bo jest samotnikiem. 
On jest jeden, ale ten to dopiero potrafi narozrabiać. Niejednemu chciałoby się go 
odciąć. Miałem przyjemność w swoim życiu poznać wiele klepiących języków. Ich 
głowy, miały różne oczy, różne uszy. Były bardziej lub mniej zrozumiałe. Język jest 
genialnym wymysłem Boga. Potrafi: przeklinać, prosić, wyzywać, przepraszać, do-
nosić, kłamać, żałować, skamleć i jeszcze wiele więcej, ale, co ciekawe, potrafi też 
całować. Odczuwać smak drugiego języka. Język lubi mięso. Mogę ugryź się w język. 
Mogę zapomnieć go w gębie. Mogę się nim podlizywać. Mogę z nim wyczyniać, 
co zechcę. Mogę nawet ci go pokazać. Tylko po co? Pokazywanie języka jest brakiem 
jakichkolwiek argumentów.

M ę ż c z y z n a wysuwa powoli swój język. Próbuje go obejrzeć. Dotyka go palcami.

– Przez język wyrażam myśli i uczucia. Potrafię nim tak operować, że współgrając 
ze strunami głosowymi tworzy słowa. Dodając do nich odpowiedni ton, tworzę 
odpowiedni przekaz, który… nie do wszystkich potrafi trafić. Aaa... Eee...Uuu... 
Iii.... dupa.

M ę ż c z y z n a wstaje z łóżka. Podchodzi do ściany i zapala światło. Na scenie po-
jawia się obraz całego pokoju. Mężczyzna rozgląda się po nim i zaczyna spacerować 
z splecionymi z tyłu rękami. Spogląda na sufit, patrzy na krótki segment, który pojawił 
się w tle i mrucząc coś pod nosem, podchodzi do okna. Patrzy w nie długą chwilę nie 
odwracając wzroku.

– Tam jest różność. Różnorodność. Często tam wychodzę, ale tylko wtedy, gdy 
jestem do tego zmuszony. Zakładam gacie, koszulę, marynarkę i buty… Buty… 
Taki but to ma kupę do przejścia, może nawet w nią wdepnąć. Poniewiera się to tu, 
to tam. Musi uważać na dziury w chodnikach. Omijać kałuże. Przynależąc do od-
powiedniej nogi, zawsze wyprzedza lub jest wyprzedzany przez drugi aż do pozycji 
stojącej. Wypastowane, stoją w kącie jak narowiste konie, gotowe do drogi. Może 
kiedyś w nich daleko zajdę. Niebo dzisiaj chmurne… Już trzecia, a ja nie śpię. Usnę 
pewnie nad ranem i spóźnię się do pracy.

M ę ż c z y z n a odwraca się od okna. Podchodzi do stolika. Odsuwa krzesło. Długą 
chwilę nim kołysze, po czym siada, energicznie zakładając nogę na nogę.

– A jak się spóźnię, to wiadomo… Oczy… Język… Uszy… Kiedyś odzyskam 
wolność. Trudno mi sobie ją przypomnieć, ale wspomnienie o niej jeszcze gdzieś 
się we mnie poniewiera. Kiedy mogę powiedzieć; kiedy chcę, komu chcę, co chcę, 
bez poniesionych później konsekwencji. To jest bliskie określeniu jej sensowności. 
Posiadając pełną niezależność finansową, można jej zasmakować. Można nią od-
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dychać. Oddychać… Nos... Zapach... Smród... Pachniesz przed tym. Śmierdzisz 
potem. Potem, czyli później.

M ę ż c z y z n a zaczyna przerzucać kartki na stoliku. W końcu w całym bałaganie 
odnajduje zapisaną długopisem kartkę. List. Długi czas go wącha. Znów nerwowo mruga 
oczami. Wsadza palec do ucha i powoli w nim grzebie.

– Nie pachnie. Albo inaczej. Pachnie lub śmierdzi papierem. Jak kto woli. Mogła się 
postarać i pokropić perfumami. Ale po co, skoro temat śmierdzący?

M ę ż c z y z n a patrzy na kartkę, po czym zaczyna czytać.

– „Drogi Romku! Długo myślałam i wymyśliłam, że nasza znajomość nie ma sensu”. 
To najkrótszy list, jaki w życiu dostałem. Co do sensu, to się nie wypowiem, bo to nie 
mój sens. Chociaż sens jest często bez sensu. Sens, każdy nosi w swojej głowie jako 
wyrocznię. I czy to ma sens? To imaginacja czekająca na potwierdzenie własnej 
racji. Twój sens nijak się ma do mojego, ale jeżeli znajdziemy wspólny język, to jest 
sensowne? Sens to zadawanie pytań. Dlaczego? Sens ma na początku i na końcu „S”.

M ę ż c z y z n a macha kartką. Podnosi ją do góry i przygląda się wnikliwie. Nerwowo 
mruga oczami.

– Papier potrafi boleć. Mając wiele zastosowań w życia padole. Papier jest do dupy, 
chociaż jest fajny. Mogę sobie na nim rysować kółka i kwadraty. Pisać skargi i od-
wołania. Anonimowe donosy. Prośbę o…, ale to i tak nie ma sensu, bo odpowiedzą 
odmownie. Gdybym miał talent, pisałbym na nim książkę, a tak upycham go 
w szczeliny okna na zimę. Papier pieniądz. Papiery wartościowe. Papierowe twarze 
gazet. Papier mogę spalić. Co jeszcze mogę z papieru?

Dłuższa chwila zastanowienia. Znowu nerwowe mruganie oczami, a po chwili: eureka!, 
uśmiech na twarzy i mężczyzna zabiera się do składania z papieru najprostszego samo-
lotu. Po chwili, ucieszony jak dziecko, przygląda się swojemu dziełu. Wstaje z miejsca 
i trzymając papierowy samolot wysoko w górze, drobnymi kroczkami biega po scenie, 
wydając dźwięki lecącego samolotu. Podbiega do widowni. Zatrzymuje się i całując 
samolot, rzuca go w kierunku widowni. Stoi chwilę wpatrzony w jego lot, a jego uśmiech 
blednie i zamienia w smutek. Opuszcza głowę. Odwraca się i wolnym krokiem idzie 
w stronę łóżka. Siada na jego krawędzi i patrzy na swoje stopy. Mija dłuższa chwila.

– A może by już teraz umyć nogi? Rano będę miał to z głowy. Nogi myję dwa razy 
dziennie, żeby nie śmierdziały. Trudno wytrzymać w towarzystwie osób, którym 
śmierdzą nogi. Nie można się skupić na rozmowie. Człowiek zaczyna przesiąkać 
tym smrodem i nie potrafi zachować trzeźwości w temacie. Czyli smród działa jak 
alkohol, tylko mniej przyjemnie. Wszystko ma swój zapach, ale nie jednakowo działa 
na zmysł powonienia.
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M ę ż c z y z n a wstaje, podchodzi do drugiej części pokoju. Podnosi plastikową miednicę 
z podłogi i nalewa do niej wodę. Z wieszaka zdejmuje ręcznik i przewiesza sobie przez 
ramię. Do miednicy wrzuca mydło. Wraca do stołu i stawia miednicę na podłodze. 
Wiesza ręcznik na oparciu krzesła. Siada i wkłada stopy w wodę.

– Weźmy chociażby takie perfumy. Jakże różny mamy gust do ich zapachów. Ja lu-
bię delikatne, zmysłowe, ty zaś mocne, tajemnicze i w tej kwestii się uzupełniamy, 
dostosowując do partnera, obwąchując nawzajem. Ja wącham ciebie, a ty mnie. 
Obwąchujemy się jak psy. Zaczynamy się poznawać, oceniając naszą higienę.

M ę ż c z y z n a schyla się nad miednicą i zaczyna z uwagą myć jedną stopę. Robi 
to z pietyzmem i przesadną dokładnością. Trwa to chwilę. Po czym sięga po ręcznik 
i wyciera dłonie. Opiera się o oparcie krzesła, przechylając głowę do tyłu, splata ręce 
na potylicy i patrzy w sufit.

– Ładnie pachniesz! Ty też ładnie pachniesz! Mogę cię pocałować? Sama nie wiem... 
A później to już jakoś samo, tak bez planowania. I tylko pozostaje ten zapach, który 
koduje się w pamięci. I chodzisz z tym zapachem i uśmiechasz się do niego. Tak... 
Zapach ma tajemną moc!

Znów się schyla i zabiera się za mycie drugiej stopy. Trwa to nieco dłużej. Nuci coś cicho 
pod nosem. Wyciera dokładnie nogi i odnosi miskę na miejsce. Staje przy oknie i wpa-
truje się w nie tępo. Podnosi rękę i wskazującym palcem zaczyna rysować coś na szybie. 
Nieprzerwanie nuci coś pod nosem.

– Mówią, że jestem dziwny. Że jestem samotnikiem. Cały mój świat żyje w niezgo-
dzie z rzeczywistością. Często czuję się jak ktoś..., a właściwie jak „Nikt”, od którego 
wymaga się zbyt wiele.

M ę ż c z y z n a odrywa palec od szyby. Podchodzi do stołu. Sięga po szklankę z wodą 
i wypija z niej połowę. Idzie w stronę meblościanki i siada na podłodze, opierając się 
o nią plecami.

– Czy ktoś zastanawiał się nad swoją małością? Bo ja tak. Taka mała śrubka, do-
kręcana przez bezczelne śrubokręty, a one z kolei w czyichś brudnych łapach i tak 
po kolei, aż do wielkiej głowy. Schemat ucisku zafajdanej codzienności. „Panie Ro-
manie, niech pan myśli nad tym, co pan robi!”. Nie, żebym mógł myśleć, co mi się 
rzewnie podoba, tylko to, co im potrzebne. Mam być wpasowany w całą tą strukturę 
obcego myślenia. W dupie mają, co mi leży na sercu. Mam być wkomponowany 
w ogólny schemat pracującej maszyny. Bunt jest niemile wdziany. Taki ktoś burzy 
porządek. Staje się niewygodny. Niebezpieczny. Może zagrozić czyjejś egzystencji. 
Może zakłócić czyjś spokój.

M ę ż c z y z n a podkula nogi i opiera się przedramionami na kolanach, opierając 
na nich głowę.
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– W pracy. W przyjaźni. W miłości. Tam wszędzie musisz się wpasować. Nie być 
sobą. Poruszać się umiejętnie, odpowiednio do ich oczekiwań. Musisz się uśmiechać 
bezwzględnie zdrowymi zębami. Koniecznie musisz mieć w oczach uśmiech, bardzo 
przekonywający, bo inaczej się poznają. A to już aktorstwo. Niektórzy nie potrafią 
zakamuflować w oczach fałszu. Uciekają gdzieś wzrokiem. To się zauważy. Z taką 
osobą trudno prowadzić konwersację. Czujesz dyskomfort. Zawiesinę w powietrzu. 
Widać, jak ktoś się miota, męczy się. Chciałby już zakończyć spotkanie. Chciałby 
już odejść. Taki ktoś ma zazwyczaj coś na sumieniu, ale widać, że boryka się z tym, 
skoro nie potrafi ukryć – w przeciwieństwie do tych, którzy są już wyrachowani.

M ę ż c z y z n a podnosi głowę. Wstaje z miejsca. Podchodzi do krzesła i zaczyna robić 
przysiady. Zza ściany słychać ostry terkot budzika i przytłumiony głos:- „O, Jezu!”.

– Czwarta. Ktoś tam wstaje o tej godzinie. Nawet ich nie znam. Mieszkają klatkę 
dalej, za ścianą. Słyszę ich częste awantury. Czasami się kochają. Ich łóżko skrzy-
pi. Świetnie działa to na moją wyobraźnię, więc się onanizuję. To chyba jedyna 
uciecha, która mi jeszcze została. Wspominam wtedy byłe kobiety albo koleżanki 
z biura. Niewygoda w tym, że robię to w łóżku i trzeba uważać z nasieniem, żeby nie 
poplamić pościeli. Dojść do zlewu i umyć ręce. Zauważyłem, że świetnie wpływa 
to na mój sen. Zasypiam spokojny. Nawet potrafię postarać się o uśmiech. A śnią 
mi się ręce. Bardzo często w moich snach, pojawiają się ręce. Chcą mnie dotknąć. 
Biegną za mną. Chcą mnie złapać. Nie widać postaci, tylko wyciągnięte do mnie 
ręce. Nie wiem, czy się boję. Uciekam. Ale to tylko sen.

M ę ż c z y z n a podchodzi do łóżka. Poprawia pościel. Patrzy z góry na nie. Idzie 
do wyłącznika głównego oświetlenia. Wyłącza światło. Zostaje tylko zapalona lampka 
nocna. Siada na łóżku i po chwili się kładzie. Gasi lampkę nocną. Głęboko wzdycha.

– Czwarta. Mam jeszcze dwie godziny snu. Prawe oko. Lewe oko. Sen ma prawo 
istnieć. Uzbierałem w sobie już tyle snów… Mają kolor, zapach, smak i dotyk. 
To z nimi wstaję i staram się przypomnieć. Co się śniło. Co się śniło?... Sny są na-
dzieją na lepsze. Czasami w nocy zapisuję je na przedramieniu, żeby nie zapomnieć. 
Bo kiedy wstanę, może obudzę ich realia. Może jeszcze raz opowiedzą siebie. Jeszcze 
raz ich doświadczę odpowiednio. Moje sny. Na potrzebę marzeń, spełnień i ich 
osiągnięć. I tylko te ręce we śnie niepotrzebne. Kleista ich świadomość.

M ę ż c z y z n a przykrywa głowę kołdrą. Na ścianie pojawia się hologram mózgu 
i oka. Oko ma do siebie przyklejony mały obraz mózgu, z kolei mózg do siebie duże 
oko z zamkniętą powieką. Pojawia się konwersacja między okiem a mózgiem.

Oko z rozbawieniem:
– Ja ciebie nie widzę, więc nie istniejesz. To ja płaczę i gniew swój mrużę. 
To we mnie są oczy. To dzięki mnie ślinka i radość do serca. Gdzie jesteś, głupi, 
jeżeli jesteś?
Mózg ze śmiechem:
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– Ha, ha, ha! Jestem, gdzie jestem, lecz nie tobie we mnie zajrzeć. Przymruż oczy. 
To nie twoja rzeczywistość. To nie twoja, tylko moja wartość myśli. Jam tu pan 
wszystkiego. Choćby i twój… U mnie w pamięci, wszystko, coś ty widziało. Głupie 
oko, zamknij dziób!
Oko:
– Hi, hi, hi! Kiedy ja przymrużę oczy, nie odróżnisz dnia od nocy. Gdy nie zamknę 
swoich powiek. Nie doświadczysz snu.
Mózg:
– Przecież nie śpię. Bacząc, byś co rano wstało.
Oko:
– A co będzie, gdy oślepnę?
Mózg:
– Nic… Zapamiętam. Nie zapomnę tych obrazów, coś widziało. Śpij.

Hologram zostaje wygaszony. Przez okno zaczyna wpadać coraz jaśniejsze światło, 
które rozjaśnia pokój. Za oknem słychać odjeżdżający samochód. Chwila ciszy i ktoś 
na podwórzu mówi głośno wiersz:

nie mnie decydować
nie mnie
uwikłanego
w każdy poranek
choćbym tysiące
modlitw powiedział
odklęczał
wieczorów płakanie
nie zaznam litości bo
ty snu nie popełnisz
choćby na tą
marną chwilę
co bym umierał
spokojnie i prędko
co bym umierał
chociaż szczęśliwie

Dźwięk budzika. Ostre białe światło.

KURTYNA
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Drogi Tadeuszu, minęły już z górą cztery lata 
od ostatniej Twojej wizyty w Częstochowie. 
Rozmawialiśmy wtedy i wywiad z Tobą 
ukazał się w „Alejach 3” – nieistniejącym 
już periodyku literackim. Co się zmieniło 
w Twoim życiu od tego czasu i jak to się 
przełożyło na Twoją twórczość literacką, 
w tym zwłaszcza poetycką?
To już cztery lata? Dziś czas upływa szybciej niż 
kiedyś… W moim życiu, które było spokojne 
i raczej jednostajne, zmieniło się ostatnimi czasy 
bardzo wiele. 10 września 2015 roku umarła 
moja żona, Zofia Pyszyńska. Byliśmy ze sobą 
49 lat, a zważywszy, że Zosia była inżynierem 
po Politechnice Warszawskiej, nasze małżeń-
stwo – poety i inżyniera – było niezwyczajne. 
I ta niezwyczajność, a zarazem nadzwyczaj-
ność, była czymś, co utraciłem bezpowrotnie. 
Przez wiele miesięcy nie mogłem pogodzić 
się z myślą, że jestem sam. Dom, w którym 
mieszkam, był zbudowany i zaprojektowany 
w najdrobniejszych szczegółach przez Zosię. 
Czegokolwiek dotykałem – przysłowiowej 
klamki, obrazu na ścianie, wieszaka z wiszą-
cym nań płaszczem, biurka z komputerem, 
które ustawiła tak, by było dobrze oświetlone 
– wszystko to przywoływało jej obecność. Nie 
miałem ochoty wychodzić z domu. Zdawało 
mi się, że nie powinienem wypuszczać jej 
ukrytej ręki ze swojej.

A jednak pojawiłeś się ponownie w naszym 
mieście i – jak widzę – z zapałem do życia.
W połowie kwietnia mój syn Tomasz powie-
dział: „Tato, siedzenie w domu nie polepszy 
twojego nastroju. Tu jest karta kredytowa, kup 
sobie bilet i jedź do Polski albo do Meksyku, 
żeby przewietrzyć głowę i wrócić do życia”. 
Wyjazd do Polski był najbardziej logicznym 
pomysłem. Ze Związku Pisarzy Polskich 

ZMAGANIE SIĘ Z KRNĄBRNĄ MATERIĄ SŁÓW. 
Z TADEUSZEM CHABROWSKIM ROZMAWIA MARIAN PANEK

na Obczyźnie, do którego od lat należę, przyszła 
w tym czasie wiadomość o planowanej obec-
ności brytyjskiej grupy na Międzynarodowych 
Targach Książki w połowie maja w Warszawie. 
Jednocześnie w wydawnictwie ATUT we Wroc-
ławiu miało się lada chwila ukazać drugie 
wydanie Nitki nieskończoności – tomu wierszy 
religijno-filozoficznych, wybranych przez Iza-
belę Barry z moich tomików wierszy wydanych 
wcześniej. Pokusa wyjazdu była więc ogromna.

Wiersze z Nitki nieskończoności były oma-
wiane na spotkaniu z Tobą w Ośrodku 
Promocji Kultury „Gaude Mater” w Często-
chowie. Towarzyszyła temu spotkaniu oży-
wiona dyskusja. Przypuszczam, że wśród 
współczesnych poetów zajmujących się 
tematyką religijną, a jest ich legion, nie po-
mijając przynajmniej tuzina znanych księży 
poetów, jesteś w tej tematyce najbardziej 
szczery i konstruktywny. Prof. Zbigniew 
Mikołejko w posłowiu do książki nazwał 
Twoje wiersze „modlitwą u kresu drogi”.
Nie spieszyłbym się z tego rodzaju pochwała-
mi. Nie uczyniły tego do tej pory katolickie 
uniwersytety w Polsce po wydaniu pierwszego 
wydania Nitki nieskończoności, które ukazało 
się w LSW w Warszawie w 2014 roku. Ale 
miło mi słyszeć pochlebną opinię.

Nie uczyniły, bo książka była mało nagłoś-
niona, a Ty nie pojawiałeś się przez kilka lat 
w Polsce. Tymczasem już podczas spotkania 
widać było, że te wiersze trafiają do zgroma-
dzonej publiczności. Widać było, że obecni 
pilnie wsłuchiwali się w śmiały styl, którego 
używasz, próbując dotrzeć do stref często 
pomijanych w religii.
Religii nie trzeba ciągle zdobić białymi 
obrusami, świeczkami i bukiecikami. Raczej 
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należy ją wprowadzać w kręte uliczki współ-
czesnej rzeczywistości, odszukiwać te miejsca, 
gdzie uwidacznia się wrażliwość na potrzeby 
człowieka, bez zastraszania jego uczuć. I świa-
domości. Moralność nie musi być tragiczna, 
a cnota – łzawa.

Czy miłość do świata i do ludzi pomaga 
w kreacji? Czy poszukiwanie własnej praw-
dy o świecie jest wpisywaniem się w prawdy 
uniwersalne?
Pytasz o miłość do świata? Tydzień temu wy-
brałem się z moją pięcioletnią wnuczką Chloe 
na Manhattan, by obejrzeć arabską opowieść 
o Alladynie. Podczas wspaniałego spektaklu 
oboje fruwaliśmy na zaczarowanym dywanie 
pod sufitem. Po wyjściu z teatru na gęsto 
zatłoczoną 41. ulicę przeżyliśmy moment 
grozy czekając na tatę Chloe i samochód, 
którym miał nas zabrać do domu. I to jest to, 
co nam naprawdę na co dzień pokazuje życie: 
wybujały miraż i lęk, że za chwilę coś groźnego 
się wydarzy.
Jesteśmy skazani na poszukiwanie własnego 
modelu życia, własnych definicji określają-
cych naszą wiarę lub niewiarę. W ten sposób 
próbujemy się wpisać w otaczający nas świat. 
Mój wysiłek pisarski – mam nadzieję – zmierza 
nie ku temu, by wyjaśniać i opisywać prawdy 
uniwersalne, ale by przekazywać tropy, które 
czytelnikowi wskażą przynajmniej przybliżony 
kierunek. Każdy musi na własną rękę do nich 
dotrzeć.
 
Czy literackie interpretacje tych prawd, 
powiązane w Twoim przypadku w dyskurs 
z Panem Bogiem, otwierają nowy, osobisty 
horyzont dla mistycznych doświadczeń, 
czy też są tylko jeszcze jedną liryczną pró-
bą zobaczenia świata przez pryzmat wiary 
i zwątpienia?
Mistyczne doświadczenia polegają na bezpo-
średnim kontakcie z rzeczywistością pozama-
terialną, nieuzależnioną od rytuałów i obrząd-
ków religijnych. W takiej niezdefiniowanej 
przestrzeni, której horyzont nie jest do końca 

wyznaczony, moja imaginacja poetycka czu-
je się najwygodniej. Poszczególne systemy 
religijno-filozoficzne, które ongiś studiowa-
łem, pomogły mi przyzwyczaić się do myśli, 
że spotkanie z Bogiem przekracza intelektu-
alne rozumienie świata i że tak naprawdę nie 
chodzi tu o jednostkowe doświadczenie, ale 
o ciągłą i nieskończoną transformację, pro-
wadzącą do jedności z Bogiem.
Jako poeta chcę być wolny i zdany tylko 
na własne siły podczas wspinaczki po drabinie 
do świetlistej wyrwy w niebie. Zmaganie się 
z krnąbrną materią słów, którymi próbuję 
opowiedzieć, co dzieje się w mojej głowie, 
jest dostatecznym trudem. Mistykom często 
brakuje środków do opisania swoich prze-
żyć, są one niewyrażalne. Poezja pozwala 
użyć symbolu, metafory, niedopowiedzenia 
i może opowiadać o świecie w taki sposób, 
który w mistycznym uniesieniu nie miałby 
racji bytu.

Twoja poezja jest bardzo osobista – utka-
na z życiowych prawd, poszukiwań sensu 
istnienia, zachwytu nad logiką natury, 
ale też upodobań literackich, wpisuje się 
w konwencję własnego stylu, pomysłu 
na utwór, na cykl wierszy. Opowiedz o tym 
zawieraniu się jednego w drugim.
Dobrze, że zwróciłeś uwagę na wiązki wierszy 
poukładane w cykle. Nie przypominam sobie, 
bym planował tak je układać. Zwykle działo 
się to w mojej podświadomości i dopiero 
przy składaniu wierszy do druku pojawiała 
się odpowiednia klamra, którą można było 
je spiąć. Tytuły poszczególnych książek zwykle 
określają ich tematykę, jeśli były religijne: 
Madonny, Dusza w klatce, Miasto nieba i zie-
mi, Kościół pod słońcem, ten ostatni w trzech 
odsłonach: Zmyślanie Boga – Zmyślanie siebie 
– Zmyślanie świata. Zielnik Sokratesa pojawił 
się trochę z przypadku. W 2003 roku przy 
karczowaniu z chaszczy i zarośli świeżo zaku-
pionej działki w Pensylwanii uświadomiłem 
sobie, że wrzucane do paleniska gałązki zło-
śliwego poison ivy, czyli parzącego bluszczu, 
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zachowują się bardzo dziwnie. Usłyszałem 
jakby ptasie kwilenie i skargę. To spowodo-
wało, że zacząłem się uważniej przyglądać 
badylom i chwastom bujnie rozpychającym 
się na dwuakrowej działce. Dominowały oset, 
perz i wspomniany już bluszcz. Na działce 
byłem sam, a po pracy sam w pustym domu. 
Przywiozłem ze sobą do czytania Dialogi 
Platona i jak to zwykle bywa, wieczorem 
zabierałem się do pisania. Przy wystukiwaniu 
wyrazów na maszynie moje ostatnie doznania, 
czyli karczowanie badyli i dialogi, w których 
potężny głos Sokrates ciągle we mnie wibro-
wał, zaczęły ze sobą współgrać. „Oset” zaczął 
nagle skarżyć się, jak to często czynili jego ucz-
niowie, na swoją ubogą egzystencję i na to, że

„równowagę między badylem i aniołem
utrzymuję w sobie stojąc
całymi dniami na jednej nodze”

Kolejne wiersze powstawały też pod patro-
natem Sokratesa, a ja, jak jego pilny uczeń 
Platon, próbowałem tylko nadążyć za szybką 
narracją.

Myślę, że poezja, a zwłaszcza Twoja poezja, 
jest reprezentacją witalności, potencjałem, 
który promieniuje zjawiskową realnością 
na styku mistycznych dotknięć Opatrzno-
ści i codziennej zwyczajności. Myślę, że nie 
mijam się z prawdą, ale może dla Ciebie 
poezja jest jeszcze innym bytem?
Dla mnie jest ona rozległym fragmentem 
życia, z którym nie umiem sobie poradzić. 
Zamiast polonistyki studiowałem w klasz-
torze ascezę, filozofię i dogmaty. Często 
podczas pisania bronię się, by moje zwrotki 
nie przypominały liturgii, żeby klasztorne 
diabły nie przeszkadzały mojej wyobraźni. 
Rytm – wolę, by był racjonalny, a poetycka 
argumentacja – na ile mnie stać – precyzyjna. 
Kosmosu własnoręcznie i tak nie uporządkuję, 
ale dość często sprawdzam, co się dzieje nad 
chmurami. Autor Apokalisy pisze, że słyszał 
tam „głosy wielu aniołów i zwierząt, i star-

ców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące 
tysięcy”. Ze względu na mój wiek staram się 
codziennie ulepszać mój słuch, by dosłyszeć, 
jak wiatr strąca z gałązki suchy liść i dostrzec, 
jak błyskawica srebrzy się nad ranem.

Masz niezwykłą umiejętność łączenia 
sacrum i profanum w swojej poezji. Zwy-
czajność miesza się  z niecodziennością. 
Powiedz więcej o swojej metodzie twór-
czej. Jak powstawały Twoje cykle wierszy, 
co ważnego, szczególnego towarzyszyło 
ich kreacji?
Myślę, że nie mam takiej specjalnej metody, 
że pewnie nie wyrobiłem jej w sobie. Długo-
letni pobyt w klasztorze spowodował, że obie 
te płaszczyzny – sacrum i profanum – prze-
niknęły się w jakimś stopniu. Nie pozwalam 
sobie na to, by zmieszały się zupełnie, próbuję 
utrzymać oddzielność każdej z nich, ale to co-
raz trudniejsze. Staram się dbać o bogactwo 
sacrum, chronić jego transcendentość, ale 
widzę, jak profanum nieubłaganie wkrada 
się, coraz silniej atakuje i zawłaszcza sacrum. 
I to napędza moją wyobraźnię.

Jakie są Twoje najbliższe plany wydaw-
nicze? Kiedy powtórnie spotkamy się 
w Częstochowie, by kontynuować naszą 
rozmowę?
Moja trzecia książka prozatorska, która jest 
rodzajem dziennika, jest już prawie na ukoń-
czeniu. Trzeba będzie znaleźć wydawcę. A po-
tem? No cóż, ciągle wydaje mi się, że mam 
coś do powiedzenia. Powrót do Częstochowy 
planuję na drugą połowę września, by pocho-
wać prochy mojej żony w rodzinnym grobie. 
Przy tej okazji będę mógł zaprezentować 
najnowszy tom wierszy Dom w chmurach, 
wydany w Bibliotece „Toposu”. Mam nadzie-
je, że będzie on dostateczną okazją do naszej 
następnej rozmowy.

W imieniu własnym oraz Czytelników 
„Galerii” dziękuję bardzo za tę rozmowę 
i niecierpliwie czekam na następną!
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Piszesz i mówisz o sobie jako o poetce, choć 
bardziej znana jesteś jako autorka powie-
ści – zwłaszcza Pamiętnika narkomanki, 
wznawianego już kilkadziesiąt razy. W tym 
roku wyszły Twoje Wiersze zebrane1 – to 14 
tomów poetyckich. Co dla Ciebie znaczy – 
być poetką?
Co dla mnie znaczy być poetką? To jest kreacja 
całej mojej egzystencji! Jestem wychowana 
na poetach anglosaskich, konfesyjnych – Syl-
via Plath, Anne Sexton, Robert Lowell, wszy-
scy popełnili samobójstwo, a także na poetach 
polskich – Stachura, Wojaczek, Poświatowska, 
oni wbijali mi trzon egzystencji tak mocno, 
aż przesiąkłam klimatem depresji. To też 
styl życia i „szalonej” egzystencji. I prawda, 
w prozie mogę zmyślać, wiersze odkrywają 
moją prawdziwą duszę. Często na spotka-
niach z młodymi czytelnikami pytają mnie, 
co jest prawdą, a co nie w mojej prozie, wtedy 
odpowiadam – czytajcie moją poezję. Mam 
smutną duszę poety, depresyjną, to pozwala 
w wierszach uwolnić emocje, które mogą 
zatruwać psychikę, uwolnione i przetworzone 
w wiersze, dają siłę na dalsze przetrwanie. Jako 
romantyczka uważam, że bycie poetą to jakaś 
misja, dotarcie do zagmatwanej duszy młode-
go człowieka, który gdzieś zabłądził i nie widzi 
wyjścia z sytuacji.

Podmiot liryczny ma wiele wspólnego 
z Barbarą Rosiek, autorką, pojawiają się 
jej nazwisko, inicjały, zdrobnienia imie-
nia. Są też nazwiska i imiona ludzi, nazwy 
miejsc, mających swoje pierwowzory 
w świecie realnym. Jednak jest to ciągle 
kreacja, świat przedstawiony, rządzący się 
własnymi prawami. W związku z tym po-
jawiają się pytania:
Czy nie czujesz się obnażana i obnażająca?
Od początku mojej twórczości zarzucano 

POEZJA STRUMIENIA NIEŚWIADOMOŚCI.
Z BARBARĄ ROSIEK ROZMAWIA BARBARA STRZELBICKA

mi psychologiczny masochizm. Najpierw 
zaprzeczałam, potem się temu przyglądałam. 
Kocham to, kocham drażnić się z czytelni-
kiem, a poza tym przez taką prawdę wielu 
osobom pomogłam, wielu pojęło, dlaczego 
choruje. Miałam odwagę pokazać najciem-
niejsze zakamarki duszy człowieka. Tak jest też 
w poezji, tnę bez znieczulenia, bo to sprawia 
mi ogromną frajdę, a jak mi się uda kogoś 
wkurzyć, to dopiero jest to! Nie odczuwam 
tego na własnej skórze, jest to podmiot lirycz-
ny, który żyje własnym życiem.

Czy nie obawiasz się, że Twoje ży-
cie staje się tworzywem pisarskim? 
Pomijając to, że już powstało wiele prac 
magisterskich i jest pisany doktorat o mojej 
twórczości, to ja sama jestem takim tworzy-
wem pisarskim dla samej siebie. Lubię to, 
jestem skrajną introwertyczką, analizuję jako 
psycholog kliniczny swoją podświadomość. 
To mnie bardzo zajmuje i nigdy nie nudzi. 
Książki poszły w świat i żyją własnym życiem, 
teraz tak będzie z moją poezją.

Jak funkcjonujesz w tych dwóch świa-
tach, które się wzajemnie przenikają? 
Od początku mego istnienia żyję podwójnym 
życiem: w realu i w świecie fantazji, a teraz 
dodatkowo w świecie bohaterek mojej prozy 
i poezji. A także wtedy, gdy jako psycholog 
pomagam innym. Jestem schizofreniczką 
i taki stan jest dla mnie naturalny, jest moją 
normą. Przechodzę bardzo swobodnie z jed-
nego do drugiego i z powrotem. Jest to mój 
teatr przeklęty, który bywa też piękny, gdy 
kogoś mi się uda uratować od nałogów czy 
samobójstwa. Ktoś kiedyś nazwał moją duszę 
labiryntem, bo ciężko jest mnie rozszyfrować. 
W miłości jestem autentyczna i jestem sobą, ale 
w zależności od tego, gdzie wędruje moja dusza.
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Kim jest podmiot liryczny Twoich wierszy? 
Najbardziej chyba wstrząsające wyznanie 
to: „Jestem córką szatana”.
Piszę w pierwszej osobie, więc utożsamiam się 
z podmiotem lirycznym. W przeciwieństwie 
do prozy, w poezji „przyznaję” się do wszyst-
kiego. Rozszczepiona w chorobie psychicznej 
i w depresji, szukam siebie we własnej poezji. 
Staram się zaistnieć w rzeczywistości poprzez 
urojenia i halucynacje. Szatan towarzyszy 
przez „stulecia” mojej egzystencji. Teraz nie 
jestem już córką szatana, jestem nim samym 
– w totalnej sprzeczności, bo nie można być 
„dobrym” szatanem, za jakiego się uważam, ale 
w chorobie sprzeczność w myśleniu i odczu-
waniu jest normą. Mówią mi – jesteś dziwna, 
kontrowersyjna, szokująca. I o to chodzi, tak 
idę przez życie, tak jest w mojej twórczości.

Twoja twórczość poetycka to liryka skrajnie 
subiektywna, osobista, wręcz konfesyjna. 
Wyrażane uczucia są pełne sprzeczności 
– jest to balansowanie pomiędzy wiarą 
i bluźnierstwem, żarliwą miłością i nihili-
zmem, kreatywnością i destrukcją i w końcu 
między życiem i śmiercią. Piszesz emocjami. 
Czy jest to zapis stanów świadomości, czy 
też kreacja?
Sądzę, że jedno i drugie. Bawię się słowem, 
obrazem, emocją, objawami chorobowymi. 
Materia słowa jest przeogromna, a poparta 
doświadczeniami i wiedzą psychologiczną, 
wreszcie samym życiem, daje mieszankę wy-
buchową. Nie ma dla mnie tematów tabu. 
Uwielbiam kąsać czytelnika, droczyć się z nim, 
szokować. Moja walka pomiędzy życiem 
i śmiercią ma źródło w domu rodzinnym. 
Tam musiałam od dziecka stale walczyć o prze-
trwanie, uciekając w alkohol i w narkotyki, 
paradoksalnie ratowałam się przed samoza-
gładą. Wiersze nie mogą być inne. Poza tym 
moi pacjenci stale mi mówią o samobójstwie, 
chorobie, agresji.

Jeśli jest to kreacja, to stajesz się patronką 
odmieńców, mamy bowiem w Twoich wier-

szach przegląd wszelkich nieszczęść i zapis 
wielkiego cierpienia, często wynikających 
z poczucia odmienności i braku akcepta-
cji. Dlaczego wybierasz tematy, tak trudne 
w czytelniczym odbiorze?
Patronka odmieńców? Tematy trudne w od-
biorze? Z racji zawodu – psycholog kliniczny 
– stale obcuję ze schorzeniami psychicznymi, 
do tego dochodzą moje własne. Życiorysy 
moich pacjentów mieszają się z moją historią. 
Stale czytam maile o uzależnieniach, gwał-
tach, samobójstwach, autoagresji, cięciu się, 
nienawiści itp. Te tematy są poruszane w pry-
watnej korespondencji, a ja tylko je pokazuję 
w świetle dziennym. I często słyszę pytania, 
dlaczego tak mało jest takich ludzi, jak ja, 
takich książek, jakie ja piszę, bo ludzie nie 
mają odwagi się przyznać do swoich słabości 
na forum publicum – i słusznie, bo staliby się 
ofiarami. Ja potrafię się obronić, oni nie. Poza 
tym moje życie to stała walka o przetrwanie, 
naznaczona depresją i samobójstwami. Taką 
postać najłatwiej jest mi wykreować, bo za-
lega moje wnętrze. I jak poczytam te maile, 
to się zastanawiam, czy na świecie są jeszcze 
normalni ludzie. No i za te trudne tematy 
mnie kochają i nienawidzą… Sama będąc 
sprzecznością, z tym większą przyjemnością 
chłonę te wyznania.

Traktując Twoje wiersze jako zapis sta-
nu świadomości i czytając je w układzie 
chronologicznym, można zaobserwować 
pewną ewolucję. O ile na początku uczucia 
są bardzo silne, gwałtowne, spolaryzowane, 
to potem stają się coraz łagodniejsze – aż 
do pochwały przyjaźni i radości z istnienia. 
Co sprawia, że następuje taka przemiana? 
Jakie są jej efekty dla życia i dla twórczości?
Wiersz prawdę ci powie. Moje wiersze ewolu-
ują, bo ja się rozwijam – intelektualnie, emo-
cjonalnie, duchowo. I najważniejsza sprawa, 
którą opisałam w prozie Poganiacze chleba 
– książka najmniej znana, ale najważniejsza: 
tam w szpitalu psychiatrycznym ponownie 
się rodzę.
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Pytają mnie czytelnicy, co to znaczy – ponow-
nie się urodzić? Odpowiadam im: to wybaczyć 
sobie i innym, pozbyć się obsesyjnego poczu-
cia winy, wyzbyć się irracjonalnego lęku, polu-
bić siebie, poznać przyczynę swego zgubienia 
i dorosnąć. NAJTRUDNIEJSZE! A czy moje 
wiersze to zapis stanu świadomości? Mnie się 
zdaje, że często to moja podświadomość je pi-
sze za mnie. Po narodzinach trzeba się nauczyć 
chodzić, mówić, żyć. A co z twórczością? Te-
matyka się nie zmieniła, tylko piszę mocniej-
sze, bardziej świadome teksty, panuję mocniej 
nad emocjami mojej bohaterki, kontroluję 
tekst, nie wczuwam się tak mocno w jej życie 
i przeżywane emocje. Jestem już świadomym 
twórcą. A dla życia? Moja rodzina i przyjaciele 
mnie odzyskali.

Podmiot liryczny Twoich wierszy prowadzi 
grę: z terapeutami, lekarzami, pielęgniar-
kami, ale także z Bogiem i ze śmiercią. Czy 
Barbara Rosiek prowadzi grę z czytelni-
kami? Jaka jest w niej funkcja kolokwia-
lizmów, pojawiających się nieoczekiwanie 
w wierszach (upierdliwy, niesamowity itp.)?
Kolokwializmy to po prostu jej,  czyli mój, 
styl pisarski. Już wśród polonistów działa 
określenie – styl Barbary Rosiek. Trochę jest 
z języka młodzieżowego, bo obcuję cały czas 
z nastolatkami, pomagając im. I wtedy czuję 
się młodziej. Cały czas prowadzę grę z czytel-
nikami, a najbardziej mnie bawi pytanie o to, 
co jest prawdą, a co nie. Wtedy mówię, że albo 
napiszę autobiografię, albo zabiorę tajemnicę 
do grobu. Uważam, że życie to swoista gra 
teatralna, gdzie w zależności od sytuacji za-
kładamy różne maski ochronne. W moich 
książkach bywa podobnie, ale bywam szczera 
aż do bólu, tylko tego nie komentuję, nie 
odkrywam. To też rodzaj gry.

Jaki jest odbiorca Twojej poezji, do którego 
adresujesz wiersze?
Najczęściej i najchętniej czytają moje wiersze 
ludzie, którzy już znają prozę. Często też 
mailowo dostaję od nich ich wiersze, niektóre 

zamieszczam w swoje prozie. Poezja jest dla 
każdego, jest i o miłości, i o Bogu, o umieraniu 
etc. Sądzę, że każdy, kto kocha czytać wiersze, 
coś znajdzie dla samego siebie. Dotykam 
jednak, jak w prozie, smutnych tematów 
codzienności, choroby, uzależnienia, depresji. 
To już młodsi, w okresie dojrzewania, zaczytu-
ją się nimi. Ja po prostu piszę wiersz, a kto go 
odbierze, trudno przewidzieć. Nie wyobrażam 
sobie konkretnego czytelnika, piszę o wnętrzu 
człowieka, a to interesuje wielu ludzi.

„Moje Miasto”, „Święte Miasto” – ta figu-
ra pojawia się często w Twoim pisarstwie. 
Częstochowa jest na pewno ważna dla 
Ciebie, skoro często o niej piszesz i uży-
wasz wielkich liter. Jaki jest Twój stosunek 
do Częstochowy?
Urodziłam się tutaj, prawie na Jasnej Górze, 
bo tam niedaleko kiedyś był szpital położ-
niczy. W świecie nie jestem z anonimowego 
Miasta, od razu wiadomo, że jest tutaj klasztor 
z cudownym obrazem. Dlatego często piszę: 
Święte Miasto. Kocham je i nienawidzę go, 
co u mnie jest normalne. Kocham jak matkę 
i uderzam w jego niedoskonałości. Kiedyś 
napisałam, że nigdzie indziej w świecie nie 
potrafiłabym cierpieć. A cierpienie to moje 
drugie imię. I tutaj dorastałam, szalałam, 
zdawałam maturę, by tu powrócić po studiach 
do pracy. Tu są moi przyjaciele, rodzina.
Kiedyś myślałam o emigracji, ale nie umiała-
bym gdzie indziej tworzyć.

Jest kilka motywów, którym pozostajesz 
wierna w swojej poezji. Wiele z nich to mo-
tywy charakterystyczne dla poezji: miłość, 
samotność, śmierć, Bóg. Jednak Twoje ich 
ujęcie jest skrajne. Przywołujesz nazwiska 
poetów i pisarzy, którzy pisali podobnie. 
Dlaczego fascynują Cię silne emocje?
Bo takie miałam życie. Najpierw dom ro-
dzinny wyzwalał agresję i autoagresję, którą 
przelewałam na papier. Były też maską przed 
zdrowymi, bo paradoksalnie, jak walczyłam 
o swoje, byłam postrzegana jako osoba sil-
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na. Na skraju przepaści, z odbezpieczonym 
granatem w kieszeni – tak mnie określano. 
Niskie bodźce nie karmiły mojej duszy. Jako 
psycholog orzekałam w sprawach morderców. 
Moi pacjenci też kogoś zabijali. W domu ro-
dzinnym zabijano moją duszę. Musiałam się 
nastawić na totalną walkę, a to budziło skrajne 
emocje. Moi pacjenci popełniali samobójstwa, 
kilka razy musiałam wzywać policję i ich 
ratowano. Koło Baśki eR. nie da się przejść 
obojętnie, moje pisanie wywołuje też skrajne 
emocje. To daje power do dalszej walki o siebie. 
Jestem typem samobójcy, dlatego tak to skraj-
nie wyrażam, na depresję choruję od dziecka. 
Stale czułam wokół siebie emocje, związane 
z zagrożeniem życia. To mobilizuje do obrony.

Inne wątki, charakterystyczne dla Twojej 
poezji, to na przykład szpital psychiatrycz-
ny – jako metafora rzeczywistości?
To także. A może cały świat już jest „domem 
wariatów”? To było moje realne życie, tam 
funkcjonowałam, tam pisałam wiersze jako 
pacjentka i byłam przekonana, że tam już 
pozostanę.
Obecnie uważam, że tam może się łatwo zna-
leźć każda zwykła osoba – przy tym tempie 
życia, gdzie stres coraz silniej uderza, gdzie 
coraz trudniej się porozumieć w codziennych 
sprawach z bliskimi. Mam dużo pacjentów 
z depresją z powodu utraty pracy, mobbingu, 
uzależnień.
Czasami mam wrażenie, że ludzie po terapii 
lepiej funkcjonują w realnym świecie, są bar-
dziej świadomi swej egzystencji duchowej. 
Stale u nas są jeszcze piętnowani jako „waria-
ci”, a przecież każdemu, jak im, nagle może 
się zawalić cały świat. Oni szukają pomocy 
u psychologa albo popełniają samobójstwo.

Nóż, rozcinanie, blizny – czy to metafora 
odcinania się od czegoś?
Jestem po 7 operacjach chirurgicznych, 
po dwóch stomiach, byłam miesiąc w śpiączce 
farmakologicznej, pół roku byłam karmio-
na pozajelitowo. To real. A w psyche – chęć 

porzucenia rzeczywistości, zamknięcie się, 
odejście w nieznane, odcięcie się od zwykłej 
egzystencji. Niestety – ku śmierci. Odcięcie 
się całkowite od życia, samobójstwo.

Ptak egzotyczny, czasem uwięziony – czy 
to metafora poczucia odmienności?
Moja papuga, Gucia, ma syndrom złotej klatki 
– nawet przy otwartych drzwiczkach nie jest 
w stanie z niej wyjść. Czasami mam ochotę 
ją wypuścić na wolność, ale wiem, że od razu 
by zginęła. Miałam podobnie, byłam w takiej 
psychicznej klatce, uwięziona przez traumy, 
które zafundowali mi dorośli, gdy byłam 
dzieckiem. Teraz czuję swoją odmienność 
inaczej, jako twórca, z ogromnym dorobkiem, 
specjalista od psychopatologii, ale i poetka, 
która sama siebie nie zawsze pojmuje.

Wilk stepowy z tytułu powieści Hermana 
Hessego – czy to metafora samotności?
Tak, czuję ogromną samotność wewnętrzną, 
chyba wielu twórców tak ma, pogrążona nad 
tekstem, żyjąca w nierealnym świecie swej 
duszy. Ma to wymiar pojedynczości w prze-
żywaniu świata dookoła. Poczucie braku 
zrozumienia, lęk przed odrzuceniem nasilają 
to uczucie. Dlatego wolę samotnie iść do kina, 
na drinka do kafejki, jeździć na wycieczki 
do różnych krajów. I nocne umieranie nad 
wierszem – jakże samotne!..

Ogród – pisany wielką literą – który po-
jawia się wtedy, gdy coraz rzadziej piszesz 
o szpitalu psychiatrycznym – czy to także 
metafora rzeczywistości?
W moim ogrodzie pod świerkiem często piszę, 
zwłaszcza dziennik. Sam Ogród w psychologii 
i filozofii ma wymiar boskiej egzystencji. Raju, 
gdzie za chwilę ktoś tak zgrzeszy, że będzie 
potępiony przez Stwórcę. Jest też ucieczką 
przed rzeczywistością, można tu się schować 
przed światem. W nim jest zapisany rytm dnia 
i nocy, pór roku, zakazanych owoców.
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Otrzymałaś Medal Zasłużony Kulturze 
„Gloria Artis”. Jakie znaczenie ma dla Cie-
bie to odznaczenie?
Ogromne! Doceniony został mój wkład 
w kulturę, 30 lat na rynku wydawniczym, 
liczne spektakle, prace magisterskie, po-
wstałe w oparciu o moje utwory. Pamiętnik 
narkomanki to lektura szkolna. Oprócz tego 
miłość i nienawiść czytelników, popularność. 
To moje osiągnięcia, ciężka praca latami przy 
maszynie do pisania, często kosztem zdrowia , 

przyjaciół, samotności. Ale to kocham. Jestem 
szczęśliwa, że otrzymałam to odznaczenie! 
Żeby jeszcze Święte Miasto to doceniło…

W imieniu Czytelników „Galerii” i włas-
nym gratuluję Ci odznaczenia! Dziękuję 
Ci za rozmowę i życzę, żebyś poczuła się 
doceniona przez Rodzinne Miasto!

1  B. Rosiek, Wiersze zebrane, Mawit Druk, Warszawa 2016

Z MUZYKĄ W ALEJACH. 
Z JAROSŁAWEM WOSZCZYNĄ ROZMAWIA ELŻBIETA GOLA 

Częstochowa, po stracie statusu miasta 
wojewódzkiego, jakby zmalała i przy-

lgnęła do grupy miast prowincjonalnych. 
Zauważyły to, na szczęście, władze miasta 
i za sprawą przychylnego ciekawym inicjaty-
wom prezydenta – Krzysztofa Matyjaszczyka, 
zainaugurowały cykl imprez o charakterze 
kulturalnym, dając częstochowskim Alejom 
nowe życie. Od czterech lat, wśród wielu 
propozycji spotkań z ludźmi kultury i sztuki, 
pod hasłem „Aleje, tu się dzieje”, funkcjonuje 
letnia scena, a nosi nazwę: Muzyczny Punkt 
Spotkań Jarosława Woszczyny.

Elżbieta Gola: Jarku, skąd u ciebie mu-
zyka, która zawładnęła Twoim życiem?

Jarosław Woszczyna: Moja droga 
życiowa jest związana z rodzinną 

tradycją i jak wieść głosi, jestem 
szóstym pokoleniem muzyków. 
Męscy przodkowie w rodzinie 

od wielu pokoleń byli muzykami. 
Pradziad grał w carskiej orkiestrze 

na klarnecie, a jego ojciec był skrzyp-
kiem. Dziadek był cenionym akordeonistą, 
a mój tata, Mieczysław Woszczyna, przez 30 
lat grał w Filharmonii Częstochowskiej. Tak 
jak on, gram na klarnecie i na saksofonach. 
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Niestety, tradycji chyba nie stanie się zadość, 
moja córka nie gra, przejawia za to talenty 
poetyckie, pisze bardzo ciekawe wiersze.

Wybór mojej drogi życiowej, związanej 
z muzyką, właściwie był przesądzony i choć 
trzeba było ćwiczyć i więcej się uczyć, nie 
było to dla mnie przykrym, narzuconym 
obowiązkiem. Kiedy rówieśnicy jeździli 
na rowerach, grali w piłkę i dobrze się bawili, 
ja musiałem iść do szkoły muzycznej i spędzać 
czas z instrumentem, ale wkrótce okazało się, 
że nastolatkowi muzyka świetnie rekompen-
suje tamte przyjemności.

Pierwszym moim instrumentem było ku-
pione przez dziadków pianino Calisia, które 
mam do dziś. Początkowo moją muzyczną 
edukacją zajmowali się dziadek i tato, potem 
w przedszkolu muzycznym miałem zajęcia 
z panem K. Klosiem i panią E. Kamkow. 
Do szkoły podstawowej chodziłem na Wy-
czerpach Górnych (gdzie mieszkam do dziś), 
ale jako kilkuletni malec do szkoły muzycznej 
przy ul .Jasnogórskiej miałem za daleko. Tak 
więc musiałem przerwać muzyczną edukację. 
W domu dziadek i ojciec byli czynnymi 
muzykami, więc cały czas miałem kontakt 
z muzyką.

W wieku trzynastu lat dostałem od taty 
klarnet i zacząłem naukę w Państwowej Szko-
le Muzycznej I stopnia u pana K. Przybyloka. 
Program tej szkoły opanowałem w  ciągu 
roku, tak więc po wakacjach byłem już 
w średniej szkole muzycznej. Wtedy jeszcze 
nie było liceum muzycznego, gdzie zdaje się 
jedną maturę, godziłem więc naukę w LO 
w Rudnikach ze szkołą muzyczną w Czę-
stochowie, co nie było łatwe i bardzo czaso-
chłonne. Niestety, w okresie „burzy i naporu” 
na rok przed dyplomem przerwałem naukę 
w szkole muzycznej.

Nie mając ukończonej średniej szkoły 
muzycznej, po maturze mogłem kontynuo-
wać naukę tylko na kierunku Wychowanie 
Muzyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Częstochowie. Po ukończeniu tych studiów 
na szczęście uzupełniłem brakujący dyplom 

średniej szkoły muzycznej i rozpocząłem 
wymarzone studia na Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu, gdzie po czterech latach 
otrzymałem dyplom magistra sztuki w klasie 
klarnetu u prof. Mieczysława Stachury. Po-
dwójne studia przyniosły mi wiele korzyści. 
Ciągle doskonaliłem grę na instrumentach, 
zyskałem niezbędną wiedzę i doświadczenie, 
a dzięki zaliczeniom ze studiów na WSP mo-
głem więcej czasu poświęcić na naukę i grę 
z zespołami oraz koncertowanie po całym 
kraju.

Mając już uprawnienia, przez rok uczy-
łem w Szkole Muzycznej w Radomsku. 
Równocześnie grałem z zespołem T.Love, 
z zespołem Daab, także w Teatrze Współ-
czesnym i Teatrze Kalambur we Wrocławiu. 
To był bardzo aktywny rozdział w moim 
życiu. Nawiązałem wówczas wiele kontaktów 
z różnymi muzykami, m.in. jazzowymi, blu-
esowymi, klasycznymi. Procentuje to do dziś 
wspólnymi projektami.

Gościłeś w tym roku w Alejach znakomi-
tych gości.
Udało mi się zaprosić interesujące osobowości 
z muzycznego świata: Włodzimierza Nahor-
nego – ikonę jazzu polskiej muzyki rozryw-
kowej, który m.in. skomponował niezwykłą 
muzykę do tekstu Jonasza Kofty „Jej portret”- 
utwór uznany został przez ZAiKS za naj-
piękniejszą polską piosenkę. Nahorny przez 
wiele lat współpracował z zespołem Breakout 
i z wieloma innymi ważnymi wykonawca-
mi. Aktualnie promuje swoją nową płytę 
„Hope”, podczas koncertu zagrał w duecie 
ze skrzypkiem Tomaszem Muchą. Ciekawym 
wydarzeniem był koncert zamieszkałego 
na Słowacji zespołu o węgierskim rodowo-
dzie, który mimo wielu przeciwności losu 
dotarł do nas na czas. Muzycy z tej grupy, 
na czele z Belą Gyorgy, grającym na cymba-
łach, są absolwentami Akademii Muzycznej 
w Budapeszcie. W ich repertuarze muzyka 
jazzowa łączy się z węgierskimi klimatami. 
Atrakcją dla częstochowskiej publiczności 
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był koncert muzyki rosyjskiej, z  pieśniami 
Wysockiego, Okudżawy i melodiami ludo-
wymi z Rosji, Białorusi, Ukrainy. Tak więc 
był to z pewnością sezon międzynarodowy.

W ramach Muzycznego Punktu Spotkań 
miał również miejsce koncert piosenek Ag-
nieszki Osieckiej „Miasteczko Cud”, w któ-
rym wystąpiła Emilia Hamerlik, studentka 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Emilii 
akompaniowałem wspólnie z Dariuszem 
Jarosem, doskonałym pianistą i kompozy-
torem. Koncerty operetkowe każdego roku 
przyjmowane są z wielką sympatią i cieszą 
się dużą popularnością. W tym roku w tym 
repertuarze wystąpiła Monika Rajewska – 
solistka Teatru Muzycznego z Gliwic. Wiele 
uznania i huczne oklaski zdobyła Często-
chowska Kapela Biesiadna Grupa Romana, 
prezentująca folklor miejski. Znane melodie 
porywały widzów do tańca i wspólnego 
śpiewu. W czasie jednego z koncertów jazzo-
wych, wraz z Tomaszem Muchą i Bartkiem 
Staromiejskim, na rzadko spotykanych 
organach Hammonda grał Kajetan Galas. 
Organy szczególne brzmienie zawdzięczają 
oryginalnej konstrukcji z wirującymi głośni-
kami, są bardzo ciężkie, mało mobilne, przez 
co właściwie nie można ich „na żywo” posłu-
chać. Niezwykle ciepło publiczność przyjęła 
specjalnie zaaranżowaną muzykę filmową, 
hity z musicali oraz utwory Mozarta, które 
z maestrią i poczuciem humoru wykonywało 
trio BaClaFlu, czyli Trio nieco klasyczne.

Który z muzyków podbił Twoje serce?
Największym przeżyciem było dla mnie spot-
kanie z Włodzimierzem Nahornym. Bardzo 
go szanuję jako muzyka, który rozpropagował 
jazz i muzykę rozrywkową w naszym kraju. 
To muzyk najwyższej klasy. Cały dzień czu-
łem obawę, presję i na koniec dumę, że kon-
cert dobrze się udał, że deszcz przestał padać 
i nikt nie zawiódł. Tak, to było największe 
muzyczne przeżycie. Miło wspominam ubie-
głoroczny koncert Haliny Benedyk i Marco 
Antonellego. Włoski repertuar zgromadził 

w Alejach rekordową widownię – ponad 400 
osób, a pani Halina po raz pierwszy wystąpiła 
w naszym mieście.

Czy już wiesz, kogo będziemy gościć 
w Alejach w 2017 roku?
Mogę zapewnić, że tak jak zawsze będą 
to ciekawi wykonawcy na dobrym, muzycz-
nym poziomie. Mam kilka pomysłów, także 
na muzykę teatralną, chociaż warunki nie 
bardzo temu sprzyjają: mała scenka, brak 
możliwości oświetlenia i... niewielki budżet... 
Muzycy w zasadzie występują grzecznościo-
wo, ale bardzo mnie cieszy, że chętnie tutaj 
wracają, chwalą publiczność i pomysł na let-
nie plenerowe koncerty.

Czy Twoja letnia muzyczna scena dorobiła 
się stałej publiczności?
Śmiało mogę stwierdzić, że Muzyczny Punkt 
Spotkań Jarosława Woszczyny ma już stałą 
grupę odbiorców i że pojawiają się ciągle 
nowi.

Należąc do grupy Twoich fanów, obser-
wowałam, jak przechodzący ludzie i całe 
rodziny zatrzymywali się na chwilę, 
a zostawali do końca koncertu. Nawet 
najmłodsze pokolenie bardzo żywo reago-
wało na muzykę z Twojej estrady.
Obserwowałem te zdarzenia z wielką przy-
jemnością. Zainteresowanie, żywa reakcja 
i spontaniczne oklaski publiczności utwier-
dziły mnie w przekonaniu, że warto te 
koncerty organizować, choć wydawać by się 
mogło, że idą pod prąd tego, co modne 
i co możemy obecnie słyszeć w radiu i te-
lewizji.

Jarku, kto jest Twoim muzycznym guru?
Jest wielu wspaniałych muzyków, których 
podziwiam, ale najbliższymi memu ser-
cu są dwaj są dwaj amerykanie – Dawid 
Sanborn i Michael Brecker oraz norweg Jan 
Garbarek. I choć wszyscy improwizują, robią 
to zupełnie inaczej. Ten pierwszy, pomimo 
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doświadczenia z chorobą polio, jest szalenie 
przystojnym i eleganckim mężczyzną. Jego 
brzmienie można rozpoznać po zaledwie 
kilku dźwiękach. Gdy po raz pierwszy od-
wiedziłem Nowy Jork w 1989 r., kupiłem 
jedenaście jego płyt, czyli wszystkie, jakie 
były w sklepie! Spotkałem go potem dwu-
krotnie we Wrocławiu na festiwalu Jazz nad 
Odrą. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, 
razem z moim uczniem byliśmy jedynymi 
słuchaczami na próbie przed koncertem. 
W kompletnie pustej i zaciemnionej sali 
wysłuchaliśmy kilku utworów, można było 
odnieść wrażenie, że grał tylko dla nas! 
Potem uścisnąłem mu rękę, rozmawiali-
śmy chwilę, mamy wspólne zdjęcie. Byłem 
wtedy najszczęśliwszym uczestnikiem jego 
koncertu. Podziwiam także – niestety, nie-
żyjącego już – Michaela Breckera, muzyka 
o  polskich korzeniach, który zarówno dla 
mnie, jak i dla wielu wspaniałych muzyków 
wciąż jest niedościgłym wzorem. Jak nikt 
inny potrafił czarować pięknym dźwiękiem 
i popisywać się wirtuozowską techniką. Grał 
w sposób niedościgły do dziś na saksofonie 
elektronicznym EWI. Zupełnie niezwykłym 
artystą jest Jan Garbarek i jego muzyka. Nie 
da się w kilku zdaniach opisać tego, jak gra 
i jakie emocje wzbudza. Kilka lat temu grał 
w  Częstochowie i miałem okazję usłyszeć 
go na żywo.

Jaki jest Twój ulubiony sposób koncer-
towania?
Każda okazja do występu i kontaktu z pub-
licznością daje mi wiele radości, niezależnie 
od składu zespołu i wykonywanej muzyki. 
Najbardziej chyba lubię jednak grać z duży-
mi składami, z orkiestrą. Choć partie solowe 
są najbardziej efektowne, to zależy mi też 
na harmonijnej współpracy z innymi wyko-
nawcami i idealnym współbrzmieniu całego 
zespołu. Czuję się wtedy jego integralną 
częścią, nie muszę być solistą, by z grania 
czerpać wiele satysfakcji.

Jarku, gratuluję Ci pomysłu Muzycznego 
Punktu Spotkań i udanej realizacji kon-
certów dla tak szerokiego kręgu często-
chowskich odbiorców. Koncertów różno-
rodnych tematycznie i muzycznie. Bardzo 
starannie je przygotowujesz, a prowadzisz 
z wielką swobodą i kulturą. Jesteś popu-
larnym, lubianym i chętnie słuchanym 
muzykiem, dla porządku przypomnę, 
w jakich m.in. zespołach jeszcze grałeś: 
T.Love Alternative, Daab, Ya Hozna, 
Formacja Nieżywych Schabuff, Sami Swoi 
Orchestra Zb. Czwojdy, Ewa Błaszczyk, 
Orkiestra Alex Big Band Aleksandra 
Maliszewskiego, Darek Koszałka, w Gli-
wickim Teatrze Muzycznym, w Teatrze 
Współczesnym we Wrocławiu. Występo-
wałeś na Festiwalach w Jarocinie, Opolu, 
Sopocie, na Famie. W 2013 r. otrzymałeś 
nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy 
za całokształt działalności kompozytor-
skiej i wykonawczej, a w 2014 r. od Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
B.  Zdrojewskiego „Honorową Odznakę 
Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Gratulu-
ję Ci dorobku, kreatywności i oddania się 
muzyce. Życzę wspaniałych kompozycji 
na nową płytę oraz wielu jeszcze sezonów 
Muzycznego Punktu Spotkań Jarosława 
Woszczyny, a także, by władze miasta nie 
szczędziły środków na realizację Twoich 
muzycznych planów.

Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich 
melomanów i zapraszam na kolejne koncerty.



SZKICE, ESEJE, RECENZJE

73galeria 39/40  

Szkic ten dotyczy okresu po II wojnie świa-
towej, kiedy w Częstochowie powstały 

pierwsze w czasach współczesnych wyższe 
uczelnie. Tło ich powołania oraz szczegółowe 
uwarunkowania sięgające czasów okupacji 
hitlerowskiej pozostawiam historykom, 
natomiast moje wystąpienie ma charakter 
wspomnienia na temat przejawów życia kul-
turalnego, w którym uczestniczyłem, a które 
dotąd nie doczekało się obszerniejszego opra-
cowania. Pragnę tylko na wstępie podkreślić 
ważne dla tego okresu fakty:

– Powstanie w roku 1946 w Częstochowie 
prywatnej Wyższej Szkoły Administracyj-
no-Handlowej, następnie uspołecznionej 
i przemianowanej w roku 1950 na Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną, proces likwidacji 
której rozpoczął się w roku 1956, a za-
kończył w 1960;
– Powstanie w roku 1949 Szkoły Inży-
nierskiej, która uchwałą Rady Ministrów 
we wrześniu 1955 przemianowana została 
na Politechnikę Częstochowską1.
Od roku 1954 byłem studentem Wyż-

szej Szkoły Ekonomicznej i z racji swoich 
zainteresowań mogłem z bliska obserwować 
podejmowane w tym środowisku inicjatywy 
kulturalne. Dotyczyły one głównie utworze-
nia chóru i sceny teatralnej, jednak skończyły 
się w sferze zamiarów. Sądzę, że działo się 
tak dlatego, ponieważ około 90% studen-
tów uczelni stanowiła młodzież napływowa, 
często z małych miejscowości i terenów odle-
głych od Częstochowy, jak np. z południowo-
-wschodniej części Krakowskiego i Rze-
szowszczyzny. Sprawą dla niej podstawową 
było odnalezienie się w nowym środowisku 
i niełatwe w tamtych czasach sprawy bytowe. 
Wspomnę, że dzisiejszy budynek Akademii 
im. Jana Długosza, w którym mieści się 

Janusz Mielczarek

POCZĄTKI DZIAŁAŃ W KULTURZE STUDENCKIEJ 
W CZĘSTOCHOWIE

Instytut Filologii Polskiej, budowany był 
właśnie w roku 1954, a młodzież wprowadziła 
się do niego już w pierwszych zimowych mie-
siącach roku 1955. Był to pierwszy i jedyny 
akademik studentów WSE w Częstochowie.

Skupię się zatem przede wszystkim 
na inicjatywach i działaniach kulturalnych 
w Szkole Inżynierskiej i Politechnice Czę-
stochowskiej, ponieważ w tym środowisku 
– dzięki osobistym przyjaźniom z czasów 
licealnych – przyszło mi działać w bardzo 
ważnym dla mojego przyszłego twórczego 
życia okresie od 1958 do 1964 roku.

W przeciwieństwie do pasywności w dzia-
łaniach kulturalnych studentów Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej, w Szkole Inżynierskiej 
już w trzecim roku akademickim istniały 
zespoły: taneczny, recytatorski, chór i kwar-
tet smyczkowy, uczestniczące w przeglądach 
wojewódzkich. W roku 1954, w czasie III 
Festiwalu Studenckich Zespołów Świetlico-
wych, zespoły uczelni: chór, zespół taneczny, 
żeński tercet wokalny, orkiestra i recytatorzy 
zajęli w ogólnej klasyfikacji pierwsze miej-
sce, wyprzedzając znacznie większe ośrodki 
akademickie ówczesnego województwa sta-
linogrodzkiego. Warto zauważyć, że w roku 
akademickim 1954/1955 Zespół Pieśni 
i Tańca Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie 
liczył sobie aż 170 osób, a programem „Suita 
polska” zdobył pierwsze miejsce na elimina-
cjach wojewódzkich i wyróżnienie na impre-
zie ogólnopolskiej w Łodzi.

Te rozbudowane i angażujące dużą grupę 
młodzieży działania kulturalne na młodej, 
choć ważnej dla statusu społecznego i go-
spodarczego miasta uczelni, miały wkrótce 
zaowocować nowymi faktami w kulturze. 
Poprzez swoją dynamikę i różnorodność 
propozycji na przełomie lat pięćdziesiątych 
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i sześćdziesiątych budziły podziw i szacunek 
w dużych, posiadających bogatą tradycję 
ośrodkach akademickich w Polsce.

Istotnym impulsem działań były prze-
miany Października 1956. W Częstochowie 
ich motorem był założony już w kwietniu 
1956 roku na wydziale Metalurgicznym, 
Rewolucyjny Związek Młodzieży Studen-
ckiej „Awangarda”. Przewodził mu Ryszard 
Dziurka, a tworzyło 30 osób. Program, poza 
radykalnymi hasłami politycznymi, nawo-
ływał także do niesienia pomocy ludziom 
poszkodowanym i dyskryminowanym przez 
władzę ludową. Zasługą „Awangardy” był 
bardzo śmiały przebieg częstochowskiego 
Października, który z protestów na uczelni 
przekształcił się w kilkutysięczną manife-
stację w centrum miasta, szokując nie tylko 
przerażone sfery partyjne, ale również tłam-
szone politycznie społeczeństwo.

„Awangarda” związana była z utworzo-
nym na fali przemian 1956 roku w Często-
chowie Klubem Dyskusyjnym Inteligencji. 
W tym samym roku powstał Dyskusyjny 
Klub Filmowy Studentów i Inteligencji, 
któremu przewodniczył student Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej Garczyński. W marcu 
1957 zaczęło wychodzić w mieście pismo stu-
dentów i młodej inteligencji „Lewary”, które 
redagowali między innymi: Maria Czaja, 
Aleksander Rowiński, Tadeusz Gierymski.

Nie bez wpływu na powstające później te-
atrzyki i kabarety studenckie był, utworzony 
pod skrzydłami Dyskusyjnego Klubu Inteli-
gencji, pierwszy po wojnie kabaret literacki 
„Pif-paf”. Warto przypomnieć, że z programu 
tego kabaretu ostał sie w almanachu polskiej 
muzyki rozrywkowej przebój Kasztany, 
do którego tekst napisała aktorka Teatru im. 
A. Mickiewicza, Krystyna Wodnicka, a mu-
zykę skomponował również aktor, urodzony 
w Częstochowie Zbigniew Korepta.

Gdy umilkł kabaret „Pif-paf”, rozpoczął 
działalność Studencki Teatrzyk Satyryczny 
„Bambino” przy Politechnice Częstochow-
skiej2. Jego pierwszy program nosił tytuł 

Białe na czarnym. Premiera miała miejsce 16 
marca 1958 roku w salce Domu Studenckiego 
nr 2 przy ul. Kilińskiego. Sądzę, że do grona 
osób, które najwięcej wnosiły do zespołu 
w jego okresie organizacyjnym i w czasie 
przygotowywania pierwszego programu, 
należeli: Jadwiga Placek, Jan Łaskawiec, 
Andrzej Bińkowski, Andrzej Żelazny i Ry-
szard Uklański. Ja doszedłem do grupy już 
w okresie prób (sporo namieszałem, ale mam 
nadzieję, że z dobrymi efektami).

Od początku mieliśmy problemy z cen-
zurą. Dlatego podpadające politycznie teksty 
lub ich fragmenty miały przeważnie dwie 
wersje, oficjalną, tę przekazaną do zatwier-
dzenia cenzurze, i tę dla publiczności. 
Po poważnej wpadce miejscowej pani cenzor, 
która nie wyłuskała zakamuflowanej w jed-
nej ze scenek „wrogiej socjalizmowi” treści, 
przed kolejnymi premierami wizytował nas 
cenzor z Katowic. Różne wersje tych samych 
tekstów były powodem nieporozumień. 
Jedno z nich miało miejsce w czasie występu 
w Będzinie, gdzie wykonywałem własny 
tekst pt. Piekielne dialogi, oczywiście w wersji 
nieocenzurowanej. W przerwie przyszedł 
do mnie za kulisy młody mężczyzna pytając 
grzecznie, dlaczego wykonywałem monolog 
nie tak, jak jest napisany. Niczego nie prze-
czuwając, odpowiedziałem dość szorstko, 
że jako autor wiem o tym najlepiej. Wówczas 
ów jegomość powiedział, że moich tekstów 
musiał uczyć sie na pamięć na kursach cenzo-
rów jako przykładów kamuflowania wrogich 
ustrojowi Polski Ludowej treści politycznych. 
Przeraziłem się. Na szczęście, jako że on też 
był jeszcze studentem; studiował w systemie 
wieczorowym na jednej ze śląskich uczelni, 
skończyło się przestrogami na przyszłość.

Białe na czarnym wystawiane było – poza 
środowiskiem akademickim – przy nadkom-
pletach publiczności w sali Domu Kultury 
„Stradom”, a w ciągu następnych kilku 
miesięcy również w Katowicach, Gliwicach, 
Bytomiu, Zawierciu, Radomsku, Będzinie, 
Porębie i Sosnowcu. Spektakl został wyróż-
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niony przez Radę Teatrów Studenckich przy 
Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów 
Polskich.

W tym samym roku, 29 i 30 listopada, 
odbył się w częstochowskim teatrze Ogól-
nopolski Przegląd Studenckich Zespołów 
Tanecznych. Triumfowała grupa Politechniki 
Częstochowskiej kierowana przez Grzegorza 
Lipowskiego (później, w latach 1982-1990, 
wojewodę częstochowskiego). Nagrodą 
dla tancerzy był dwutygodniowy wyjazd 
do Francji na Międzynarodowy Festiwal 
Zespołów Studenckich w Grenoble. Trzeba 
pamiętać, że w tamtych czasach wyjazd 
za „żelazną kurtynę” był czymś nadzwyczaj-
nym. Z kronikarskiego obowiązku notuję, 
że w Zespole Akademii Górniczo-Hutniczej 
z Krakowa wyróżniał się pięknym głosem 
student Wiesław Ochman, później gwiazdor 
scen operowych.

W tym samym roku akademickim 
1958/1959 – 25 stycznia 1959 – w Domu 
Studenckim nr 2, adaptowanym z części 
tzw. pokoi do nauki, powstał Klub Studencki 
„Filutek”. Od początku stał sie on miejscem 
spotkań studentów i przybyszów z miasta. 
Mógł pomieścić zaledwie 60 osób, ale prze-
ważnie, a zwłaszcza w soboty i w niedziele, 
były nadkomplety. Poza prawie codziennymi 
spotkaniami „teatralników” i twórców rodzi-
mych wszelkiej maści, gościli w „Filutku” 
znani polscy aktorzy, dziennikarze i literaci.

W pierwszym okresie istnienia „Filutka” 
najdłużej, bo od wiosny 1959 do 1962 roku, 
czyli do wyjazdu z Częstochowy na etap 
swojego zawodowego życia, klubem kierował 
Andrzej Żelazny. „Filutek” był pierwszym, 
po czasach świetlicowych, klubem w Czę-
stochowie i jednym z pierwszych klubów 
studenckich w Polsce.

W marcu 1959 roku odbyła się kolejna 
premiera STS „Bambino” pt. Uśmiech na raty. 
A że to był śmiech zaprawiony ironią i go-
ryczą, niech świadczą słowa rozpoczynające 
spektakl (wymawiać należało fonetycznie):

Lades and gentelmenes,
Mesdames et monsieurs,
My nie som z paryskiego Saint Germain 

de Pres,
Ani nawet ze stołecznej „Stodoły”
My som z miasta, w którym po wypusz-

czeniu
pierwszego sztucznego satelity ziemi
ruszył pierwszy tramwaj!

Poświadcza to także fragment Ballady 
mojego autorstwa, wykonywanej przez cały 
zespół:

Ludzie o czystych sumieniach,
Zapadniętych podbrzuszach,
Ludzie z pustą kieszenią
O nieupaństwowionych duszach.

Po tym programie zostałem przyjęty 
w skład Rady Teatrów Studenckich, w której 
były już takie indywidualności – nie tylko scen 
studenckich – jak: Andrzej Jarecki i Jerzy Mar-
kuszewski (STS Warszawa), Jan Słowikowski 
(„Pstrąg” z Łodzi), Andrzej Cybulski („Żak” 
z Gdańska), Bogusław Litwiniec („Kalambur” 
z Wrocławia).

Z programem w czasie wakacji przemie-
rzyliśmy Karkonosze, dając w tamtejszych 
miejscowościach szesnaście występów.

Wyjątkowość roku 1959 w częstochowskiej 
kulturze trwała nadal. Jeszcze przed wakacja-
mi otwarto kolejny klub studencki o nazwie 
„Kiks”. Mieścił się na parterze akademika 
przylegającego do obecnej alei Armii Krajo-
wej (dzisiaj siedziba Biblioteki Politechniki 
Częstochowskiej). Spotykali się w nim także 
twórcy Studenckiego Kabaretu Literackiego 
„Kameleon”. Kabaret powstał z inicjatywy 
Jerzego Wawrzaka, Jana Wojtaszewskiego i Da-
niela Ostrowskiego. Pierwszy spektakl, jak się 
później okazało, jedyny, pt. Wyć albo nie wyć, 
kabaret zaprezentował w „Kiksie”; obok po-
ważniejszej refleksji było w nim sporo humoru.
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W czasie wakacji, z inicjatywy Jerzego 
Wawrzaka, później autora kilkunastu powie-
ści współczesnych, zawiązała się Grupa Lite-
racka „Profile”. W jej skład weszli: Tadeusz 
Luterek, Janusz Mielczarek, Jerzy Wawrzak 
i Andrzej Ostrowski. Przez krótki czas z „Pro-
filami” związani byli również, choć raczej 
formalnie, Elżbieta Cichla-Czarniawska 
i Tadeusz Lubiejewski. Pierwszy wieczór au-
torski grupy odbył się 19 września 1959 roku 
w kawiarni PTTK przy Alejach Najświęt-
szej Maryi Panny. Bardzo udane spotkania 
autorskie mieliśmy w klubach studenckich 
Wrocławia, Krakowa, Gliwic i Torunia. 
Na przykład w Krakowie, w grudniu poty-
kaliśmy się na strofy z – wówczas jeszcze stu-
dentami – Leszkiem Długoszem i Leszkiem 
Moczulskim w czasie wieczoru, na którym 
interludia fortepianowe wykonywał Andrzej 
Zarycki. W Toruniu, w Klubie „Od nowa”, 
w grudniu 1960 roku czytanie wierszy i dys-
kusja o nich przeciągnęły się grubo poza 
planowany czas, choć w sąsiedztwie trwały 
„barbórkowe tańce”. Na początku, zwłaszcza 
w ośrodkach uniwersyteckich, traktowano 
nas podejrzliwie. Przyjeżdżaliśmy przecież 
z bagażem „rymów częstochowskich”, a poza 
tym związani byliśmy z uczelnią techniczną.

Pod koniec roku 1959 grupa studentów, 
pasjonatów elektroniki, której przewodził 
Marian Pietras, połączyła wiele elementów 
technicznych dawnych radiowęzłów w do-
mach studenckich, tworząc „Radio – Pryzma-
ty”. W studenckiej rozgłośni zaangażowani 
byli twórcy z kręgu różnych zespołów Poli-
techniki Częstochowskiej. Później „Pryzma-
ty” otrzymały dobre wyposażenie techniczne 
i były wiodącą rozgłośnią studencką w Polsce.

Choć wydarzenia w kulturze studenckiej 
na Politechnice Częstochowskiej toczyły się 
nadal swoim rytmem, ich dynamika osłabła. 
Nie ma co ukrywać, że ci najbardziej zaanga-
żowani płacili za tę działalność studiowaniem 
przeciągającym się, w skrajnych przypadkach, 
nawet do dziesięciu lat.

Ponieważ większe środowiska studenckie 

miały swoje majowe Juwenalia, podobną 
imprezę chcieliśmy zorganizować również 
w Częstochowie. Z ówczesnym przewodni-
czącym Miejskiej Rady Narodowej w Często-
chowie (odpowiednik późniejszego prezyden-
ta) Tadeuszem Kowalskim, mieliśmy dobre 
układy. Często gościł w „Filutku” i bywał 
na spektaklach „Bambina”. Obiecał poparcie. 
Jednak władze partyjne, pamiętające o tym, 
co działo się w środowisku studenckim 
i w mieście w Październiku 1956, kiedy 
to Komitet Wojewódzki PZPR oddelegował 
Ryszarda Trzcionkę do opanowania sytu-
acji w Częstochowie, wolały być ostrożne. 
Początkowo nie wyrażały zgody. Potem zga-
dzały się na imprezę tylko na terenie uczelni 
i akademików. A przecież częstochowianie 
poznali już swoich studentów egzystujących 
na obrzeżach miasta, w tworzącej się dopie-
ro dzielnicy Tysiąclecie, wówczas odciętej 
na wysokości ulicy Jasnogórskiej polami 
uprawnymi i ogrodami.

Ostatecznie jednak w czerwcu 1960 roku 
doszło do jednodniowej imprezy, nazwanej 
Igrce Studentów Częstochowy i do wjazdu, 
głównie dorożkami, krzyczącej i tańczącej 
poprzebieranej studenterii do śródmieścia. 
Zaskoczenie i aplauz mieszkańców dla tego 
pierwszego w historii miasta i autentycznie 
spontanicznego pochodu żakowskiego były 
nadzwyczajne. Choć Igrce przebiegały bez 
ekscesów, a tylko w atmosferze swobodnej 
i nieco zwariowanej zabawy, to jednak władze 
miasta na jakiś czas ich zabroniły. Dlatego 
oficjalna I Wiosna Studentów Częstochowy, 
odpowiednio „uładzona” organizacyjnie 
i z właściwie przygotowaną „obstawą”, odbyła 
się w roku 1963.

„Bambino” rozwiązało się pod koniec 
roku 1960, ale w innym składzie i pod nazwą 
„Studencki Teatrzyk Satyry Politechniki 
Częstochowskiej” przygotowano jeszcze 
dwa programy autorskie: Granie na maglu 
i Przeważnie niepoważnie. Grupa „Profile” 
funkcjonowała do 1964 r. Wciąż utrzymywał 
dobry poziom zespół taneczny Politechniki 
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Częstochowskiej, biorący udział w imprezach 
krajowych i międzynarodowych.

Sądzę, że zwieńczeniem najbardziej spon-
tanicznego i efektywnego okresu działań 
w częstochowskiej kulturze studenckiej był 
zorganizowany przez studentów Politechni-
ki Częstochowskiej Ogólnopolski Przegląd 
Piosenek i Piosenkarzy Kabaretów i Teatrów 
Studenckich. Trzeba koniecznie pamiętać, 
że była to pierwsza tego typu impreza w Pol-
sce. Późniejsze konkursy piosenkarzy stu-
denckich, odbywające się w wielu ośrodkach 
akademickich, odkryły wiele znakomitości 
estrady.

W dniach 13 i 14 stycznia 1962 r. na scenie 
Teatru im. Adama Mickiewicza, gdzie od-
bywał się przegląd, zaprezentowali się m.in.: 
Fryderyka Elkana – wówczas ze stołecznej 
„Stodoły”, Tadeusz Chyła – z gdańskiego 
„Bim-Bomu” (potem „To-Tu”), Andrzej 
Rosiewicz z warszawskich „Hybryd”, Anna 
Prucnal i Zofia Merle z warszawskiego STS-u, 
częstochowscy „Bambinowcy”, piosenkarze 
łódzkiego „Pstrąga”, wrocławskiego „Kalam-

bura” i „Bluffu”, szczeciński „kompleks 13” 
i krakowski „Cyrulik”.

Studenci z Krakowa zaśpiewali w Czę-
stochowie po raz pierwszy piosenkę, która 
zyskała aplauz publiczności, choć od jury, 
któremu przewodniczył „słuszny politycznie” 
poeta Stanisław Ryszard Dobrowolski, nie 
otrzymała najskromniejszej nawet nagrody. 
Już przez blisko pół wieku nucą ją dzieci 
i dorośli, gwiazdy estrady i śpiewający przy 
goleniu. To przebój ówczesnego studenta 
medycyny, Franciszka Serwatki, który był 
autorem tekstu, kompozytorem i wykonawcą, 
a jego tytuł brzmi: Konik na biegunach.

To tylko wycinek z tego, co się działo 
w częstochowskiej kulturze studenckiej. Ana-
lizy późniejszych lat mają zapewne także swoje 
opracowania. Jedno, co chciałbym szczegól-
nie podkreślić, a co dotyczyło opisywanego 
przeze mnie okresu, to spontaniczność, z jaką 
rzucaliśmy się w tamte działania. Nie mieli-
śmy wzorców ani wiedzy fachowej, ale temu 
szaleństwu oddawaliśmy się bez reszty.

Artykuł (poza ostatnim akapitem) zamiesz-
czony był w opracowaniu: Literatura i kultura 
w Częstochowie – Częstochowa w literaturze 
i kulturze, red. E. Hurnikowa, E. Wróbel,  
A. Wypych-Gawrońska, Muzeum Często-
chowskie i Towarzystwo Literackie im. Ada-
ma Mickiewicza, Oddział w Częstochowie, 
Częstochowa 2009.

1 A. Gąsiorski, Politechnika Częstochowska 1949-1999. 
Od Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie do Politechniki 
Częstochowskiej, Częstochowa 1999. Przywołując fak-
ty związane z uczelniami częstochowskimi, korzystam 
z tej publikacji; omawiając działania studenckie, prze-
ważnie opieram sie na własnych materiałach, o ile nie 
zostało podane inaczej.

2 A. Żelazny, Zapiski (w maszynopisie).
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Są autorzy, o których bez psychicznego 
obciążenia potrafię pisać w czasie rze-

czywistym, na gorąco chwytać rozwijające 
się wątki ich twórczości, ale istnieją również 
artyści, do których mogę się odnieść dopiero 
po ich śmierci. Do takich w pierwszej kolejno-
ści należał Waldemar M. Gaiński; urodzony 
16 sierpnia 1952 roku w Wołominie, zmarły 
w Częstochowie 3 lutego 2011 roku po cięż-
kiej chorobie. Ten niepokorny, zmagający 
się z sobą i całym światem poeta miał grono 
stałych, wiernych przyjaciół, ale też popadał 
nieustannie w konflikty, co było prawdo-
podobnie wynikiem postępującej choroby 
od-alkoholowej i niezgody na konsekwencje 
życia na krawędzi. Kiedy mówię o „stałych, 
wiernych przyjaciołach” mam na myśli osoby 
połączone nie tylko pasją poetycką (pisanie 
na przekór i pod prąd), lecz (a może głównie) 
wiązką wódki.

Dzielił nas dystans pokolenia oraz od-
mienne wejrzenia (sic!) w poezję i kieliszek. 
W czasie jednego ze spotkań bodajże w trakcie 
częstochowskich dni książki, Waldemar M. 
Gaiński zaproponował mi przejście na „ty”. 
Odpowiedziałem, że z przyjemnością, ale 
bez bruderszaftu trunkowego. Wówczas 
usłyszałem, iż ze mnie nigdy nie było i nie 
będzie dobrego poety, skoro mam taki sto-
sunek do „panny polmosowej”. Na pewno 
potrafiłem docenić jego literackie dokonania, 
ale moje ociąganie się ze skwitowaniem tej 
przestrzeni artystycznej choćby notką recen-
zyjną wynikało z pewnej zadry psychicznej.

Ten twórca o nadmiernie rozbudzonym 
apetycie ego, samozwańczo mianował się je-
dynym prawdziwym poetą w Częstochowie. 
O tonacji quasi-narcystycznej niech świadczy 
fragment wstępu pt. »Poeci częstochowscy« 
czy »poeci Częstochowy« do broszury Poeci 

Arkadiusz Frania

LITRY POEZJI I KOTY. 
O WALDEMARZE M. GAIŃSKIM I JEGO WIERSZACH 

Częstochowy. Zeszyt Poetycki Środowiska Czę-
stochowskiego (nakładem Urzędu Miejskiego 
w Częstochowie i Towarzystwa Przyjaciół 
Częstochowy, Częstochowa 1989, s. 2), no-
szącej dzięki siermiężnej szacie graficzno-wy-
dawniczej znamiona „oficjalnego samizdatu”: 
„Dobór autorów, wybór ich wierszy i redakcję 
tego zeszytu powierzono Tadeuszowi Gie-
rymskiemu i niżej podpisanemu, ponieważ, 
jak myślę, wyżej wymienieni dość dawno 
osiągnęli próg profesjonalizmu, co ma wyraz 
w ich sprawdzalnym dorobku. Z tego wzglę-
du zrezygnowaliśmy z not biograficznych 
o dwóch ww. autorach”.

Jako wcielenie zoila, gromił i odsądzał 
od czci i wiary każdego pisarza idącego 
odmienną, tzn. nieakceptowaną przez niego 
drogą. Po latach w wierszu O lirykach po-
wiatowych bez ogródek tropił „niewartych 
splunięcia”: „mówią że są wybrańcami / Pana 
Boga piszą wciąż w / natchnieniu chociaż serca 
/ mają pełne lirycznego gówna” (WO30)1. 
Osobna rzecz, że krytyk chyba nieopatrznie 
wrzucił do jednego worka zarówno poetów 
odszczepieńców, jak i zwykłych grafomanów. 
W mieście powstała też nieformalna „grupa 
Gaińskiego”, skupiająca autorów namasz-
czonych przezeń na autentycznych artystów. 
Jak nietrudno się domyślić, zostałem przez 
Waldemara M. Gaińskiego umieszczony 
w rzędzie lichych karykatur pisarskich, które 
powinny się zastanowić nad złamaniem pióra, 
przy czym stosunek poety do moich wierszy 
ujawnił się nie tylko w trakcie nieformalnych 
rozmów, lecz i w opinii pt. Naiwnością podszy-
ty wydrukowanej w dodatku informacyjno-
-publicystycznym „Notatnik Kulturalny” 
(1996, nr 12) do „Gazety Częstochowskiej”. 
Zarzucając moich tekstom „bardzo wątły 
[…] ładunek emocjonalny”, „ewidentny ba-
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nał”, „nadrealizm dla ubogich”, wstrząsnął 
moim wyobrażeniem o pisaniu. Po analizie 
skonstatowałem jednak, by nie schodzić 
ze ścieżki, lecz trzymać się swoich przeczuć 
i rozumu. Niemniej chwila rozwagi była 
niezbędna, a impuls do niej wypłynął z żółci 
krytycznej i zjadliwego osądu Waldemara M. 
Gaińskiego.

W notce biograficznej opublikowanej 
w Poemacie ulicznym autor wyjawił: „Spodzie-
wano się, że będę technikiem, inżynierem, 
w najlepszym wypadku oficerem lub… księ-
dzem. Nieco później sam myślałem, że jestem 
perkusistą. Być może stałoby się tak, gdyby 
nie kilka przypadkowo przeczytanych wier-
szy”. W jednym z utworów z tomu Rocznik 
pięćdziesiąty drugi wyłuskamy wpis: „i gdy 
zapytany o nazwisko nic nie będę miał do po-
wiedzenia / oprócz kilku przeczytanych ksią-
żek kilku zapomnianych wierszy” (RPD14).

Z kolei w wywiadzie pt. 30 lat minęło 
(„Gazeta Częstochowska” z 5 maja 2004 roku, 
nr 18; źródło: wydanie internetowe Gazety: 
http://www.gazetacz.com.pl/archiwum.php 
– dostęp 15 grudnia 2016 roku) udzielonym 
Halinie Piwowarskiej wskazał autorytarne 
miejsce twórczości lirycznej w swoim ziem-
skim bytowaniu, włączając ją niemal do war-
tości kanonicznej:

Poezja jest dla mnie sposobem życia i, 
w pewnym sensie, jakimś sposobem 
na życie, jest czymś niezwykle ważnym, 
z gatunku spraw najważniejszych, spraw 
śmiertelnie poważnych, jak na przykład 
rodzina, światopogląd, etyka. Wiem, 
że to stanowisko bezkompromisowe 
i dużo na tym tracę. Traci cała rodzina, 
sfera materialna. W tym miejscu trzeba 
się nisko pokłonić przed żonami poetów, 
w ogóle pisarzy, że wytrzymują z takimi 
pojebańcami. Moja Krysia ma anielską 
cierpliwość, doskonale wczuwa się w na-
stroje, ale to trudne.

W debiutanckim Poemacie ulicznym 
natkniemy się na kolejny passus świadczący 
o głębokim zamyśleniu młodego wówczas 
autora nad rolą własnego pisania: „być może 
wiersz mój jest / modną ewangelią / lub może 
jestem sprzedajnym prorokiem” (PU4). Praw-
dopodobnie to tylko gra i kokieteria człowieka 
skłonnego do ironicznych i prowokacyjnych 
gestów. Jak zatem ocenić wołanie: „niech 
ktoś wreszcie wydrukuje / białą kartkę bez 
wiersza” (PU13). Czy to przejaw bezradności, 
wywieszenie białej kartki… flagi? To pytanie 
niech pozostanie bez jednoznacznego roz-
strzygnięcia.

W cytowanym już wywiadzie dla „Gazety 
Częstochowskiej” z 2004 roku pisarz snuł, jak 
się okazało, niespełnione plany wydawnicze: 
„Dwa tomiki, jeden to wiersze zebrane z czte-
rech dotychczasowych plus nowe. Mam już 
tytuł: Wiersze z ubiegłego wieku. Drugi tomik 
to twórczość bieżąca. To prawda, nie wydaję 
zbyt często, nie uważam, by z książkami nale-
żało się spieszyć, nie ilość się liczy, lecz jakość”. 
Przypomnijmy w tym miejscu, iż Waldemar 
M. Gaiński za życia ogłosił drukiem zaledwie 
4 osobne zbiory wierszy: Poemat uliczny (seria: 
„Premiery”, Zarząd Warszawski Związku 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Warszawa 
1977), Asfaltowy blues (Młodzieżowa Agencja 
Wydawnicza, Warszawa 1981), Rocznik pięć-
dziesiąty drugi (Młodzieżowa Agencja Wy-
dawnicza, Warszawa 1988) i Miasto już prze-
stało boleć (Ośrodek Promocji Kultury „Gaude 
Mater”, Częstochowa 1997). Na szczególną 
atencję zasługuje fakt, że w 2016 roku Towa-
rzystwo Galeria Literacka w Częstochowie 
opublikowało Wiersze ostatnie. Edycję przy-
gotowano z inicjatywy poetów Władysława 
E. Piekarskiego, Wiesława Wyszyńskiego oraz 
Dyrektora Ośrodka Promocji Kultury „Gaude 
Mater” i wieloletniego dziennikarza działów 
kulturalnych Tadeusza Piersiaka, który wraz 
z Olgą Wiewiórą jest jednocześnie autorem 
opracowania redakcyjnego całości. Promocja 
tomu odbyła się w dniu imienin Waldema-
ra, tj. w niedzielę 11 grudnia 2016 roku, 
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w częstochowskim OPK „Gaude Mater”. 
W spotkaniu, niestety, nie uczestniczyło wielu 
kolegów od poezji i kieliszka. Obecni dzielili 
się swoimi wspomnieniami, kreśląc portret 
twórcy świadomego powołania pisarskiego, 
ale najeżonego sprzecznościami, co sam au-
tor przewidział już w tomie Asfaltowy blues: 
„utrwalony zakonserwowany balsamem luź-
nych wspomnień / w anegdotach historyjkach 
i kroczach kilku dziewczyn” (AB28).

Waldemar M. Gaiński w sensie mental-
nym do końca życia czuł głęboką, prawie 
organiczną przynależność do pokolenia No-
wych Roczników (zwanego również „Nową 
prywatnością”), którego manifestację poety-
cką stanowiła antologia Poeta jest jak dziecko. 
Nowe Roczniki (wybór i opracowanie: Maciej 
Chrzanowski, Zbigniew Jerzyna i Jerzy Ko-
perski, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 
Warszawa 1987), gdzie wydrukowano 4 
wiersze autora rodem z Wołomina: Ballada 
warszawska, Podzielimy się tą ciszą, Sztuka 
prowadzenia rozmów, Być może elegia.

Podkreślmy: był on jednym z założy-
cieli (wspólnie z Bolesławem Kowalskim 
i Krzysztofem Wasiakiem) Grupy Poetyckiej 
„Moloch” funkcjonującej w Warszawie 
w okresie od września 1974 roku do wrześ-
nia 1977 roku. Skład formacji zmieniał się, 
a należeli do niej m.in. Katarzyna Boruń, 
Piotr Bratkowski, Ryszard Holzer i Waldemar 
Strzelczyk. W wypowiedzi zamieszczonej 
w książce Studenckie grupy i kluby poetyckie. 
Wiersze – manifesty – samookreślenia (wybór, 
opracowanie i redakcja Jerzy Leszin-Koperski 
i Andrzej K. Waśkiewicz, Zarząd Główny So-
cjalistycznego Związku Studentów Polskich, 
Warszawa 1979, s. 135) pisarz w „swój” sposób 
przedstawił założenia „stronnictwa”: „Człon-
kowie Grupy postanowili nie ogłaszać mani-
festu artystycznego, aby tworzone przez nich 
wiersze nie były ograniczane ramami wyty-
czonego programu. Większą wagę przykłada-
liśmy do kształtu artystycznego utworów i ich 
ciężaru gatunkowego, niż do opowiadania się 

za tą lub inną szkołą wierszoróbstwa”. Cieka-
we, że w cytowanej prezentacji ujęto wiersze 
tylko 3 autorów z „Molocha”: Waldemara 
M. Gaińskiego, Katarzyny Boruń i Ryszarda 
Holzera. Katarzyna Boruń (w 2016 roku 
Boruń-Jagodzińska) zobaczyła w osobie kolegi 
bezkompromisowego sługę poezji: „[Waldek] 
Podchodził do swojej misji z pewnym namasz-
czeniem, a jako założyciel i lider rozstawiał 
członków po kątach i dość łatwo rozstawał się 
z tymi, którzy nie pasowali do jego wizji lub 
– o, zgrozo! – obniżali poziom” (Katarzyna 
Boruń-Jagodzińska, Początek, czyli prywatnie 
i po przyjacielsku, [w:] WO9).

Warto zwrócić uwagę na relacje między 
poetą a właśnie Katarzyną Boruń, dowodzące 
istnienia jakiejś bratersko-siostrzanej komi-
tywy. Nie tylko należeli do tej samej grupy 
poetyckiej oraz debiutowali wierszami w tym 
samym numerze „Nowego Wyrazu” (grudzień 
1974), ale i książką poetycką w 1977 roku 
w serii „Premiery”. Waldemar M. Gaiński 
zadedykował „Kasi Boruń” wiersz Być może 
elegia, zamknięty dopiskiem: „2 maja 1975, 
Szpital Praski w Warszawie”. Utwór jest pełen 
odniesień suicydalnych, które w kontekście 
miejsca jego powstania budują wiersz „po-
-rachunkowy”, tym bardziej że inicjalne 
cztery wersy można odczytać jako deklarację 
w imieniu całej generacji: „moi koledzy samo-
bójcy / kochani kumple z pokolenia witamin 
/ rozpoczynający naukę chodzenia / w chwili 
gdy umierał Józef Stalin” (AB12). Katarzy-
na Boruń-Jagodzińska z kolei poprzedziła 
osobistym wstępem Początek, czyli prywatnie 
i po przyjacielsku wspomnianą edycję Wier-
szy ostatnich, gdzie, zgodnie z zapowiedzią 
w tytule, powraca do początków znajomości 
z Waldkiem i działalności „Molocha”, delikat-
nie i z taktem dodając kilka rysów do portretu 
poety pędzącego na zatracenie, w obłędnym 
zapatrzeniu w swoich wielkich poprzedników 
– poètes maudit i zdającego się powtarzać salto 
mortale, gdy skandale knajpiarskie mieszały 
się z fizycznym bólem życia, także cierpieniem 
towarzyszącym pisaniu piórem czy maszyną:
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Waldek miał swoje bożyszcza literackie. 
Odnosiłam wrażenie, że chyba pielęgnu-
je tę więź i kult nazbyt mocno, że jakby 
pozwolił, by wrosły na zawsze w jego 
serce mroczne ulice, obskurne knajpy, 
tajniacy, brudne dworce, zapaskudzone 
autobusy i wymięci, zmęczeni ludzie 
– postaci, rekwizyty i scenerie obecne 
i w młodzieńczych, i ostatnich wierszach 
Waldka. […] Zawsze niepokoiła mnie 
toksyczna (dosłownie) więź młodych 
twórców z pisarzami-legendami, dążącymi 
do samozagłady, balansującymi na krawę-
dzi przepaści, pokrewieństwo z wyboru 
z ich światem, z idolami, którzy już w ową 
przepaść wpadli. Ból literacki i ból realny. 
Anegdoty o ekscesach i samobójstwach 
poetów przeklętych traktowane zbyt 
lekko. Tym groźniejsze, że owi idole byli 
wybitnymi artystami.

Nadmieńmy, że twórca projektował 
własną wódczaną śmierć w dedykowanym 
pamięci Włodzimierza Wysockiego wierszu 
Może: „albo minę jeszcze dużo wcześniej / 
topiąc się w jeziorze szybkich kryształowych 
wódek” (RPD61). W Renowacji podmiot li-
ryczny uskarżał się na zniszczony pijaństwem 
organizm: „jutro ci przeszczepią całkiem nowe 
serce / twoje się zużyło jest za miękkie i nie / 
wytrzymuje obowiązkowego rytmu wódek” 
(MJPB54). O prowadzeniu niehigienicznego 
trybu życia poeta napomknął dość oględnie 
w rozmowie z Marianem P. Rawinisem z oka-
zji 30-lecia pracy twórczej (Chciałem być per-
kusistą, Kwartalnik Kulturalny Częstochowy 
„Aleje 3” 2005, nr 49, styczeń-marzec). Tu je-
steśmy już krok od osmozy poezji i alkoholu 
i wprowadzenia w życie prawdy, że nie pijąc 
wódki, nie można być dobrym pisarzem li-
rycznym; czyżby grudki liryzmu wytrącały się 
wyłącznie z dużej ilości spożywanego trunku? 
W Śmierci poety na plan pierwszy wysuwa 
się motyw picia, na razie teoretycznie bez 
odniesienia procentowego: „rozmawialiśmy 
o tej egzekucji / popijając podwójną poezją / 

z cukrem” (PU6); gdzie indziej lśni już słowo 
„przepił”: „pogodził się z losem / szlifierza 
snów / przepił ostatni wiersz / za dobre słowo 
komornika” (PU7), „przepiłem każde słońce 
przekrwionego wschodu” (RPD42). Na po-
twierdzenie, iż wódka to płyn fizjologiczny, 
wynotujmy urywek z kategorii biologicznych: 
„ja moja krew / roztwór osocza / alkoholu / 
moczu” (PU3). Alkohol, stymulując wyob-
raźnię i przeistaczając się w poezję, posiada 
i przymiot czułej amnezji: „gdzie piwo i sło-
wa wpadają / w bezprzestrzenne rynsztoki 
zapomnień” (PU8), „wspomnienia kusiły / 
mój cień na / wódkę zapomnień / wódkę 
rozdrobnień” (PU10), „ucieczki w zimne 
morza alkoholi” (RPD19), „dogasały znicze 
czerwonego wina / szkliwo wódki stygło 
w naszych oczach” (RPD30).

Wśród tematów ekspresji poetyckiej Wal-
demara M. Gaińskiego gęstniało również 
wy-żyte, wyżęte z życia przeczucie śmierci, 
gaśnięcia, odchodzenia, ale bez wyraźnego 
odwołania do sprawstwa alkoholu, by w Wier-
szach ostatnich przybrać postać kilku liryków 
tkanych w duchu czystego egzystencjalizmu. 
Jakkolwiek w Poczekajcie trochę (data pod 
wierszem: 10 grudnia 2000 roku) podmiot 
liryczny kieruje do otoczenia dość buńczuczne 
zapewnienie: „jeszcze nie tak szybko umrę / 
nie dam wam zapomnieć / jeszcze bardzo 
długo / nie będziecie wiedzieć / jak mnie 
dobrze / i na zawsze / zapomnieć” (WO34), 
to jednak widziałbym w tym nadrabianie 
miną, skoro już 4 lata później w Motywie 
powielanym (data pod wierszem: 21 września 
2004 roku) czytamy: „coraz częściej zdarza 
mi się pisać / pożegnalne wiersze i czasem 
myślę / że naprawdę żegnam tylko siebie” 
(WO57). Wierny swojemu poetyckiemu po-
wołaniu, osiadły w Częstochowie autor musiał 
dojść do dojmującej konstatacji: „moje łatwo-
palne wiersze” (WO31) i wydać z siebie cichy 
skowyt pełen bólu, rozczarowania, poczucia 
straconych szans: „twoja śmierć niczego nie 
zmieni / i nie będzie żadnej pustki / miniesz 
tak jakby wcale cię nie było / i nieprawda / 
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że zostaną jakieś słowa” (WO46). Czyżby 
naprawdę nie było ludzi, zdarzeń, klimatów 
i miejsc niezastąpionych: „nic specjalnie się 
nie zmieni / świat po prostu zgaśnie w twoich 
oczach” (RPD21). W pierwszej linijce jedne-
go z liryków z tomu Asfaltowy blues wyznał: 
„moja śmierć nie będzie komfortem” (AB28). 
Poeta zmarł na nowotwór płuc.

Twórczość Waldemara M. Gaińskiego 
to poezja ze szczególną dawką adrenaliny, 
wiersze podwyższonego ryzyka, kipiące wście-
kłością i niezgodą. Autor niczym w amoku 
próbował uwolnić się od industrialnego 
monstrum, owego molocha. To nie teksty 
połyskujące i świecące od wypolerowanych 
powierzchni (daleko im do „wygolonych tafli 
twarzy”, AB41), lecz płaszczyzny chropowa-
te, z zadziorami, „uszlachetnione” papierem 
ściernym. A wszystko dlatego, bo literatura 
powinna ranić, jątrzyć, pozostawiać nie-
pokój. Waldemar M. Gaiński zadał sobie 
wiele trudu, by czytelnik po lekturze pęczniał 
od pytań. Czytając po raz pierwszy całość 
książkowego dorobku autora Poematu ulicz-
nego, widziałem sylwetkę poety piszącego 
piórem w zaciśniętej z goryczy i furii pięści 
(spomiędzy palców wypływały cienkie, gę-
ste strużki krwi): „wciąż zaciskałem pięść 
/ a miał to być wiersz / o polskiej jesieni / 
takiej cichej i łagodnej” (PU12). W tekście 
o znamiennym tytule Do przyjaciół bohater 
odgrażał się właśnie „przyjaciołom” i światu, 
przyznając, iż koncepcja jego pisarstwa musi 
zostać zbełtana agresją:

u mnie po staremu – chaos w definicjach
brak stałości uczuć forsy i tak dalej
a po tylu latach ciągle jeszcze mam ochotę
zwiedzać zakazane światy nie szanować 

bliźnich
srać na komentarze nie obliczać zysków
i darujcie: wcale mi się nie chce
z moich wierszy wykorzeniać nienawiści
(MJPB86)

Oddzielnym motywem skupiającym wiele 
obszarów tematycznych twórcy z Częstocho-
wy jest miasto. Piotr Kuncewicz w Leksykonie 
polskich pisarzy współczesnych (tom pierwszy 
A-M, GRAF-PUNKT, Warszawa 1995, s. 
236), odnotował nie tylko skłonność do ur-
banizmu, ale i swojego rodzaju turpizm poety:

Gaiński jest zdeklarowanym urbanistą, 
w sensie „nowoprywatnym”, czyli jego 
miasto jest okrutnym molochem, groźnym 
i obezwładniającym. W ogóle jest to poezja 
bardzo konkretna, wręcz dosadna i bru-
talna, pełna goryczy i nazywania rzeczy 
po niepięknych imionach. Cóż, Gaiński 
mówi prawdę, większość naszego życia 
upłynęła w warunkach żałosnych, ale czy 
owe sławetne warunki to już wszystko, 
co określa wnętrze człowieka?

Z kolei Jan Marx, krytyk równie jak Wal-
demar M. Gaiński nieprzejednany w wyraża-
nych opiniach, w recenzji Poematu ulicznego 
wytknął debiutantowi semantykę „skurwia-
łych róż”, czyli właśnie brutalizm (cytuję za: 
Jan Marx, Gry krytyczne, Krajowa Agencja 
Wydawnicza, Warszawa 1985, s. 255).

Kodyfikacji procesu tworzenia obrazów 
urbanistycznych przez przedstawicieli poko-
lenia Nowej Prywatności podjął się Andrzej 
K. Waśkiewicz w książce Ósma dekada. 
O świadomości poetyckiej „nowych roczni-
ków” (Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 1982, s. 170-171): „Charakterystycz-
ne bowiem dla miejskich pejzaży »nowych 
roczników« staje się niezindywidualizowanie 
przy jednoczesnym negatywnym nacechowa-
niu. Jest to, powiedzielibyśmy, wrogi, obcy 
świat zdarzeń przypadkowych. Nie posiada 
on struktury. Nie jest też miejscem, gdzie 
realizują się wartości”. W innym miejscu 
badacz skonstatował: „pejzaże rzeczywiste 
są pochodną imaginacyjnych; swoje wyob-
rażenie o rzeczywistości – będące pochodną 
jego statusu – podmiot ekstrapoluje na real-
ność” (s. 183).
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Miejskie są już same tytuły zbiorów 
Waldemara M. Gaińskiego, które skądinąd 
w sposób oczywisty nadają ton całości, 
oświetlają poszczególne liryki, każąc stoso-
wać wobec nich optykę zasugerowaną słowa-
mi na okładce: „poemat uliczny”, „asfaltowy 
blues” czy „miasto już przestało boleć”. 
Sądzę, iż ostatnia z fraz zdaje się być raczej 
autoironiczna. A może podmiot liryczny 
osiągnął stan nie-czucia jak po dawce środ-
ków przeciwbólowych, czyli wpadł w stan 
obojętności pofarmakologicznej. Czyżby 
istotnie poeta poddał się w walce z miastem, 
które zagarnęło go żelaznymi skrzydłami: 
„w porannym chłodzie włóczęg nie rozpo-
zna mnie ulica” (RPD14), „pod światłami / 
asfaltowych krzyży” (RPD59), „i obudzisz 
się w nieznanym świecie / wśród niezna-
nych sprzętów i urządzeń / otoczony ludźmi 
którzy będą pytać / dziwiąc się że jeszcze 
nie znasz / dobrze znanych odpowiedzi” 
(RPD9), „zobacz sam co pozostało z tego 
/ miasta które wkrótce także cię opuści” 
(MJPB51). Przecież w Może jutro powrót 
do miasta rodzinnego został przedstawiony 
nie jako podróż sentymentalna i ckliwa, lecz 
rozdrapanie przysychającej rany: „i z powro-
tem jestem w mieście / skąd już dawno wy-
jechałem / które nienawidzi moich kroków” 
(RPD19), „na tej szarej stacji rodzinnego 
miasta / które nas nie chciało” (RPD24). 
W tomach Rocznik pięćdziesiąty drugi i Mia-
sto już przestało boleć zjawia się szary gród 
z okresu stanu wojennego będący swoistym 
aresztem dla żołnierzy: „oni uwięzieni w cy-
tadelach czołgów / pod zakazem opuszczania 
koszar ulic” (RPD57), „wiem że mogłem stać 
tu razem z tobą / tu pod krzyżem szubienicy 
ulic i spod hełmu / patrzeć w oczy butów 
przechodzących ludzi” (MJPB19).

Tak charakterystyczne dla Nowych 
Roczników wycofanie się w prywatność oraz 
samotność powinny zapewnić azyl i spokój, 
lecz tak się nie dzieje, gdyż rzeczywistość 
osacza, tłamsi, dusi, zabija: „złączeni ane-
micznym powietrzem / gruźliczego nieba” 

(PU9). Autor poniekąd występuje w imieniu 
generacji pragnącej zamanifestować swoją 
indywidualność, co kończy się wessaniem 
właśnie przez miasto, dlatego słownictwo 
ciała przenika się z leksyką urbanistyczną: 
„ja – jeden z wielu / w porannym pośpiechu 
ulic / z twarzą jak każda / z plamą ust” 
(PU3), „wchodzę w arterię własnych flaków / 
w krzyżówki i ronda tętnic” (PU3), „poranna 
czkawka bezcelowych ulic” (AB6), „ciemne 
zaułki / owrzodziałych przedmieść” (AB20), 
„oczy miasta wpatrzonego w betonowe ciało 
ulic” (AB30), „rosły nam w sercach żylaki 
miasta / jak co dzień jedliśmy słone spaghetti 
ulic” (RPD22). Ludzie są w istocie samotni 
i nieufni wobec siebie, nie potrafią nawiązać 
odpowiedzialnych, pozbawionych uprzedzeń 
relacji: „mijamy się na ulicy / cicho wypluwa-
jąc bezgłośne / przekleństwa” (PU9), „będąc 
ciągle poza domem / poza listą lokatorów 
i obywateli” (RPD7), „miasto coraz częściej 
przypomina / mi że ze mną już tak mało / 
ma wspólnego i odwraca głowę / gdy mnie 
spotyka na ulicy” (MJPB27). Intonacja 
rezygnacji i pogodzenia się ze znikomością 
człowieka oraz wytworów jego serca i myśli 
objęła również znienawidzone miasto:

miasto już umiera
wkrótce zniknie z mapy
i wykreślą je urzędy
wkrótce umrze
to zbyt dumne miasto
zrobi miejsce innym
i nikogo to już teraz
tak naprawdę nie obchodzi
(WO17)

Warto przywołać notkę z czwartej stro-
nicy okładki Asfaltowego bluesa: „Nasycone 
realiami poetyckie fabuły Gaińskiego 
stanowią próbę rozpoznania etycznej sytu-
acji współczesnego człowieka. Są zarazem 
zapisem jego wielkich i małych dramatów, 
rozgrywających się w »asfaltowej dżungli« 
wielkiego miasta”.
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Anna Legeżyńska i Piotr Śliwiński 
w opracowaniu Poezja polska po 1968 roku 
(Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 2000, s. 71) stwierdzili: „Projekt 
Nowej Prywatności [...] oznaczał odmienny 
od propozycji pokolenia ’68 rodzaj etosu, 
sposobu uczestniczenia w życiu zbiorowym 
poprzez doświadczenie »jaźni obwarowanej«, 
wyemancypowanej ze swych społecznych, 
doraźnych uwikłań. Powodowało to również 
zmianę lirycznej tematyki, powrót do sfery 
intymności, jawności podmiotu i autobio-
grafizację poezji”. Waldemar M. Gaiński 
pisze przecież o „jawności / wnętrza” (PU3), 
ale wędrówka w siebie to eksploracja o pod-
wyższonym ryzyku: „jak żylnie we mnie / jak 
flacznie / jak nieciekawie / ja / idę w siebie” 
(PU3). Trwa nagonka na „ja”, więc lepiej nie 
wychodzić z domu, bo „możesz zobaczyć 
swój / list gończy w porannej / gazecie” 
(PU9). Powrót do prywatności przyniósł 
początek atomizacji i oddzielenia jednostek 
od siebie. W Cyrku poeta proponuje alegorię 
świata widzianego jako nieustanną potyczkę 
jednostki (poety=błazna) ze społeczeństwem 
(śmierć): „igraszki błazna ze śmiercią / ob-
serwowało milion przechodniów” (PU14). 
Ludzie poruszają jak automaty, sztuczne 
twory niezdolne do samodzielnego myślenia, 
niczym lalki czy kukiełki: „woskowe lalki 
wcale nie tańczyły kankana / był to śmieszny 
twist świętego don kichota” (PU15), „moje 
małe umierania / są śmiercią pozytywnych 
/ bohaterów teatru kukiełek” (PU10). Poeta 
z przekąsem używa oksymoronu, gdy kwa-
lifikuje samopoczucie mentalne swojego 
bohatera jako „stan optymistycznej depresji” 
(PU7).

Na osobną refleksję zasługują bez wąt-
pienia wiersze z cyklu Koty z tomu Wiersze 
ostatnie: Ksenia perska princessa, Sonia, 
Duśka, Florka, Czarny kot imieniem Barsik, 
Saszka, Wojtek brudny kocur z kryminału. 
Sześć pierwszych miało swój pierwodruk 
w numerze 47 (lipiec-wrzesień) Kwartalnika 

Kulturalnego Częstochowy „Aleje 3” z 2004 
roku jako tematyczny blok 6 wierszy opa-
trzonych tytułem Koty, który został uzupeł-
niony w następnym numerze tego pisma 7. 
lirykiem. Waldemar M. Gaiński poprzedził 
„Alejowy” zestaw krótkim wstępem odau-
torskim, gdzie wyznał: „Koty to wspaniałe 
drapieżniki. Tajemnicze, wolne i niezależne, 
harde i sympatyczne. Mają osobowości in-
dywidualistów, poetów...”. Twórca przyznał 
też, że bardziej ufa kotom niż niektórym lu-
dziom i chyba lepiej czuje się w towarzystwie 
zwierzęcym, pozbawionym fałszu, obłudy, 
kabotyństwa. W cytowanym kilkakrotnie 
wywiadzie dla „Gazety Częstochowskiej” 
(2004 rok) wśród życzeń wymienił i te: 
„Żeby nie dopadła mnie beznadziejna sta-
rość, żebym był z kobietą, z którą jestem, 
żeby moja kotka żyła długo i bawiła nas”.

Cykl opisuje zatem 7 tytułowych zwie-
rząt: Barsika, Saszkę, Ksenię, Sonię, Duśkę, 
Florkę i Wojtka. Bohater ludzki Waldemara 
M. Gaińskiego preferuje kawę i papierosy, 
dlatego za pomocą tych używek konstytuuje 
się również dialog człowieczo-koci: „[z Sasz-
ką] piliśmy kawę paląc papierosa” (WO69). 
Ssaki poety pilnują swoich terytoriów, wyka-
zują zaborczość i zdecydowanie, więc kiedy 
w domu pojawia się drugi kot Ksenia, Saszka 
początkowo: „wcale nie myślała / aby dzielić 
się z przybłędą władzą / miską i wpływami” 
(WO62). Barsik jest bardziej zdeterminowa-
ny, wierny instynktowi drapieżcy:

tracił całą kocią godność
gdy na obiad była ryba
zawsze zdążył ukraść
kęs wątróbki lub wędlinę
raz się chciał podzielić ze mną
swoją pierwszą myszką
którą złapał w czasie nocnych łowów
(WO67)

A „sonia chcia ła upolować wronę” 
(WO63). Jak widać, u poety z Częstochowy 
cywilizacja nie zniszczyła całkowicie dziko-
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ści natury: Duśka „na krysi trenowała walki 
/ łowy i zabawy” (WO64).

Koci świat w wierszach Waldemara M. 
Gaińskiego przepełniają barwy molowe 
skojarzone ze śmiercią i schorzeniami: 
Florka „zdechła nam pierwszego dnia / 
między stosem jeszcze nierozpakowanych / 
gratów” (WO66), „saszka urodziła potem 
/ cały miot nieżywych kociąt” (WO69), 
Ksenia to „wełniany popielaty kłębek / pełen 
pcheł i zaufania” (WO62). Czarny obraz 
ulega rozproszeniu poprzez wykorzystanie 
leksyki ciepło-świetlnej: „[Barsik] grzejąc 
się w promieniach nocnej lampki / często 
razem ze mną mruczał wiersze” (WO67). 
Temu kotu częstochowski poeta Krzysztof 
Seweryn Wroński poświęcił dedykowany 
Waldemarowi M. Gaińskiemu wiersz Barsik 
(ze zbioru Słowa wierszy, Fundacja Sztuki 
na Rzecz „Integracji”, Warszawa 1998, s. 
21), gdzie jako cytat pojawia się wypowiedź 
dziewczynki o imieniu Ola dotykający wię-
zi ludzko-zwierzęcych: „on jest członkiem 
rodziny / […] nasza siemja mama Waldek 
ja i Barsik”.

Borys i Puszek są zapewne kotami 
z rodowodem, podczas gdy Florka została 
zabrana ze schroniska dla niczyich zwierząt, 
a Duśka kosztowała pół litra. Wojtek był na-
tomiast „więziennym kotem / z małej wioski 
herby” (WO70), gdzie poeta odbywał karę 
pozbawienia wolności: „mały brudny kocur 
z kryminału / komuś teraz się skojarzył / 
z abstrakcyjnym słowem »wolność« / czego 
wojtek już w ogóle nie zrozumie” (WO71). 
Cykl Koty jawi się przeto jako odbicie życio-
rysu samego poety.

Waldemar M. Gaiński nieraz potrafił 
doskonale znaleźć się jako poeta subtelny, 
delikatny w wyrazie i formie uczestnik 
szczerych uczuć z kobietą: „to do ciebie ciągle 
mówię / ukradkowo / pieszcząc włosy tego 
wiersza” (MJPB38). Jestestwo buntownika 
budziło się, nie na tyle jednak mocno, ażeby 
zmącić aurę bliskości: „chciałbym żebyś tak 

objęła / moje życie / czule / jak potrafi tylko 
pętla / beznamiętnej szubienicy” (MJPB39). 
W ogóle cykl To do ciebie z tomu Miasto już 
przestało boleć ukazuje w dużej mierze inne, 
łagodniejsze oblicze Waldemara M. Gaiń-
skiego, podobnie jak część Wierszy ostatnich 
zawierających przejmujący fragment: „chcę 
się kochać tak jak piję wódkę” (WO31).

Gdy przychodzi śmierć autorów, życie ich 
wierszy trwa jeszcze silniej i oczywiściej, niż 
wtedy, gdy twórcy byli z nami, między nami, 
obok nas, przeciw nam – „w przerwie między 
setką wódki / a komunią chleba z jajkiem” 
(RPD33).

1 W tekście zastosowano następujące skróty na oznaczenie 
cytowanych książek Waldemara M. Gaińskiego: PO – Poe-
mat uliczny (Zarząd Warszawski Związku Socjalistycznej 
Młodzieży Polskiej, Warszawa 1977), AB –Asfaltowy blues 
(Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1981), 
RPD – Rocznik pięćdziesiąty drugi (Młodzieżowa Agencja 
Wydawnicza, Warszawa 1988), MJPB – Miasto już prze-
stało boleć (Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, 
Częstochowa 1997), WO – Wiersze ostatnie (opracowanie 
redakcyjne: Tadeusz Piersiak i Olga Wiewióra, Towarzy-
stwo Galeria Literacka, Częstochowa 2016). Cyfra arabska 
obok skrótu wskazuje numer stronicy, z której pochodzi 
cytat.
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Do ich pracowni nie wejdziemy bez 
zaproszenia. To miejsce szczegól-

ne. Tu powstają prace, które pojawiają 
się na wystawach nie tylko w Polsce, ale 
także za granicą. Zapach aerozolu oraz 
farb wydobywających się z atomizerów, 
półki pełne puszek, zdobyczne blachy, 
wiele jeszcze nieskończonych prac... I oni.

Od samego początku ich działalności, 
także tej ulicznej, starali się nie pokazywać 
swoich twarzy. Działają jako pewna jed-
nostka pod wspólnym szyldem, a nie jako 
dwie indywidualności, dlatego starają się 
ani nie korzystać ze swoich nazwisk, ani nie 
pokazywać własnych wizerunków częściej, 
niż ich przedsięwzięcia tego wymagają. 
Na wystawach, festiwalach, nie chodzą 

Patrycja Wojtasik

W DZIAŁANIU
(blaszany street art)

w maskach, nie ukrywają się, ich oblicza 
można odszukać na zdjęciach z wernisaży, 
nie są aż tak zagadkowi. Co nie zmienia 
faktu, że pewna zagadkowość kolektywu 
jest wpisana w to, co robią i rozgościła 
się na dobre. Bo Monstfur jest pewnym 
symbolem, który nie ma ludzkiej twarzy, 
bo ta spłaszczyłaby to, co wyraża. Sztuka 
nie decyduje sama o sobie, sama siebie nawet 
nie definiuje. To ludzie ją odbierają i nadają 
jej określoną wartość, a co za tym idzie ci 
sami ludzie zadecydowali o tym, by sztuka 
ulicy pojawiła się w muzeach. To oni nadają 
jej kontekst, w którym ta sztuka żyje – mówi 
przedstawiciel Monstfura. Mimo znajomo-
ści tożsamości artystów, pominięcie imien-
nego wskazywania dochowa ich tajemnicy.

foto: arch. Monstfura
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Wielu artystów nurtu street art zrezygnowało 
z tworzenia na ulicy na rzecz ekspozycji zamknię-
tych lub prywatnych zamówień. Często tyczy się 
to celów komercyjnych. My jednak nie chcieliby-
śmy porzucać ulicy, murów, elewacji, chociaż bar-
dzo nas cieszą monstfurowe wystawy w galeriach. 
Podobnie działają zasłużeni w street arcie, tacy 
chociażby jak Space Invader czy Banksy. Oni 
funkcjonują w nieco innym trybie – na przy-
kład Space Invader tworzy na odnowionych, 
świeżych elewacjach, a częstochowscy twórcy 
wybierają płaszczyzny, ulegające już destrukcji. 
Wybieramy je nie ze strachu przed przyłapaniem 
na gorącym uczynku, a dlatego, że takie obiekty 
odpowiadają naszemu pomysłowi na sztukę. Te 
prace w tym kontekście mają inną siłę sprawczą.

Praca na ulicy nie jest wystawiana tylko dla 
oczu widza, ale także na oddziaływanie z jego 
strony. Część prac została już w mniejszym lub 
większym stopniu zamalowana, ale autorzy 
– oczywiście nie ciesząc się z faktu zniszczeń 
– nie ubolewają nad tym. Bo każdy wytwór 
street artu otrzymuje życie, które egzystuje 
w przestrzeni miejskiej samoistnie i podlega 
wpływom naturalnym lub ludzkim. Ewolucja 
prac jest swoistym fenomenem, a street art 
wymaga pokory.

nieszkodliwi
Jeden z członków kolektywu w tym roku 

obchodzi już dwudziestolecie swoich prób 
artystycznych. Kiedy w 1996 roku spróbowałem 
coś szkicować, z Zachodu nadciągnęła moda 
na graffiti. Nieco zachłysnąłem się rysowaniem, 
dlatego w końcu lat 90. i po roku 2000 byłem 
już osadzony w sztuce ulicy. Od początku 
swoich zainteresowań plastycznych związany 
był jednak z urban artem. Fascynowało mnie 
miasto, struktury ulic, poszarpane reklamy, zde-
wastowane budynki, skorodowane ich elementy. 
Kojarzyłem to z przemijalnością i nieuchronnoś-
cią biegu czasu.

Dodatkowym walorem przestrzeni miej-
skiej – publicznej jest możliwość dotarcia 
do szerokiego grona odbiorców. Wystawiając 
swoje prace na krytykę, starają się jednak 
zmusić tym samym potencjalnych adresatów 
do refleksji. Jest to unikatowa szansa, ponie-
waż z roku na rok topnieje grono osób odwie-
dzających muzealne wystawy, a na wernisaże 
zaglądają garstki zainteresowanych. Współcześ-
nie ludzie niechętnie decydują się świadomie 
na obcowanie ze sztuką, więc jeżeli zostaną 
zaskoczeni konkretnym wytworem artystycznym 
w przestrzeni miejskiej, być może mimowolnie 
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wymuszą na sobie chwilę kontemplacji. Celem 
nadrzędnym Monstfura jest wzbudzenie za-
interesowania sztuką tworzoną współcześnie, 
którą być może uda się kogoś zachwycić lub 
chociaż zaskoczyć. Częstochowianie, codzien-
nie mijając murale, nie muszą mieć w świado-
mości, kto jest ich autorem. W street arcie nie 
chodzi o to, by wiązać dzieło z jego twórcą, 
a żeby dzieło funkcjonowało w przestrzeni jako 
samoistny byt. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, 
to dotrze do tego, kto włożył wysiłek, by dany 
obraz powstał. Najważniejsze jednak – w przy-
padku naszych prac – by się nad nim zastanowił.

Trzeba pilnować terminologii. Nasze prace 
należą do nurtu street art lub urban art, graf-
fiti jest kompletnie inną działalnością, mającą 
wspólne jedynie korzenie. W każdym mieście 
więcej jest graffiti, podobnie sytuacja ma się 
w Częstochowie. Sztuka ulicy, którą tworzy 
Monstfur, wymaga zaangażowania i jest cza-
sochłonna, co nie znaczy, że nawet doświad-
czonemu grafficiarzowi nie potrzeba czasu 

na stworzenie dzieła. Jednak żadna z tych dzie-
dzin sztuki współczesnej nie podlega drugiej. 
Wyrastają z jednego pnia, ale stanowią dwa 
odrębne konary tego samego drzewa. Żadnej 
z tych gałęzi sztuki nie można wartościować 
ani stawiać wyżej nad inną. Obrazy każdego 
z tych nurtów mogą wymagać zaangażowania, 
czasu, wysiłku i okazać się dla oglądającego 
czymś wyjątkowym, niezwykłym.

Granica między chuligaństwem a uprawia-
niem sztuki jest bardzo płynna. Na ten moment 
tworzymy zarówno na ulicy – wciąż nieleganie, 
jak i dla wystaw zamkniętych. Prace Monstfura 
można oglądać na wielorakich festiwalach, 
targach, wystawach, także w kolekcjach pry-
watnych. W momencie gdy sami wybierają 
sobie miejsce w przestrzeni publicznej, ich 
działalność nie jest zgodna z prawem, jednak 
pracując, nikomu nie szkodzą, nie dewastują 
elewacji czy cudzych własności. Szukamy 
miejsc szczególnych, już zdegradowanych – 
przez przyrodę lub przez człowieka. Zazwyczaj 
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są to ustronne lokalizacje, których nie mija 
na co dzień tłum ludzi. Naszym założeniem jest 
nie niszczyć niczego wartościowego. Jeśli decydu-
jemy się zamalować drzwi, to przed naszą pracą 
tak czy owak wyglądały one gorzej niż po naszej 
interwencji artystycznej. – mówi jeden repre-
zentant Monstfura, a drugi dodaje: Ze względu 
na miejsca, które wybieramy, nie musimy się 
ukrywać. Możemy na wybrany teren pójść w do-
wolnym momencie i malować. Zazwyczaj wtedy 
i tak robi się niewielki happening, ktoś zwraca 
na nas uwagę, ktoś przystanie, a ktoś obserwuje 
dłużej. Żaden z obserwatorów nawet pewnie nie 
pomyśli, że może to być nielegalne, skoro w biały 
dzień ktoś rozstawia rusztowania i nie ukrywa-
jąc się, maluje. Gdybyśmy próbowali się wtedy 
kamuflować, byłoby to niezwykle trudne. Biorą 
na warsztat zdewastowane miejsca, zniszczone 
elementy przestrzeni miejskiej, nieużyteczne 
komponenty industrialne, próbują nadać im 
nowe życie, zaproponować ze swojej strony 
reinkarnację martwej natury. To, co opusz-
czone, jest dla nich fascynujące, bo żaden 
inny wzrok nie dostrzega potencjału na tych 
płaszczyznach.

na murze
Muralizacja przestrzeni miejskich stała się 

w ostatnim czasie trendem niezwykle szybko 
rozwijającym się. Moda sięgnęła po komercję, 
dlatego duże koncerny decydują się często 
na czasowy mural na jednej z elewacji w da-
nym mieście, rezygnując z jakiegokolwiek 
baneru reklamowego, który jest tańszy i ła-
twiejszy w instalacji. Już akt twórczy muralu 
wzbudza zainteresowanie, odsłonięcie go 
to jakieś społeczne, mniejsze lub większe, 
wydarzenie. Zawieszenie baneru, nie będącego 
niczym interesującym, nie uruchamia takiego 
zainteresowania. Nowa moda powoduje szum.

Większość tworzonych – chociażby w Czę-
stochowie – murali ma na celu jedynie wzglę-
dy estetyczne. Na Zachodzie, który Polska 
wciąż goni, stawia się na odważne projekty, 
przełamuje się pewne tabu, zmusza do dys-
kusji, ryzykuje. W Polsce takie pomysły nie 
mają jeszcze szans na realizację. Tego miasta 

nie można rozumieć jednak jako jakiegoś 
polskiego zaścianka, to miejsce jak wszystkie 
inne, w niczym nie odbiega. Większe aglo-
meracje miejskie nie są wcale bardziej otwarte 
na kontrowersje. Powstają murale ambitne, 
zaangażowane, przemyślane, nawet odważne 
– nie należy tego negować. Ale najczęściej 
są to prywatne inwestycje, ponieważ w prze-
strzeniach miejskich, o których decydują 
władze, nie pojawiają się motywy wzbudzające 
niepotrzebne polityczne napięcia. Nasze mura-
le są bardziej zaangażowane, mające za zadanie 
coś sobą „powiedzieć”, a nie jedynie „ładnie” wy-
glądać. Nie są rozdmuchanym pięknem, a czystą 
prawdą. Są także mroczniejsze i to także pewnie 
odstrasza osoby decyzyjne. Jesteśmy zwolenni-
kami nieograniczonego dostępu do sztuki. Jeśli 
na drodze stają jakiekolwiek obostrzenia, za-
wsze znajdzie się sposób, by je ominąć i dotrzeć, 
do tego, czego właśnie potrzebujemy. Z drugiej 
strony, nie wszystkim przypadnie do gustu coś, 
co jest tematycznie mocne, dlatego wykazujemy 
zrozumienie dla niepokazywania problematycz-
nych przekazów w mieście.

Przy częstochowskich Kwadratach, a do-
kładnie przy wejściu w głąb podwórka znaj-
duje się zabytkowa witryna, którą chcieli 
zagospodarować jako punkt świetlny. Oświet-
lenie bijące od wewnątrz stwarzałoby wraże-
nie iluminacji o zmiennych grafikach, które 
mogłyby docelowo być twórczością znanych, 
nawet w skali ponadnarodowej artystów. Nie-
stety pawilon zlokalizowany obok został zago-
spodarowany jako punkt gier hazardowych, 
przez co całe usytuowanie galerii straciłoby 
na wartości. Obok znalazł się też toi toi, który 
chyba nie byłby wskazany jako sąsiedztwo dla 
artystycznych wysiłków. Nici z kapsuły czasu.

albo w galerii
Największym błędem jest stawianie street 

artu obok wszystkich nurtów współczesnej 
sztuki wizualnej. To tak, jak kiedyś stawiano 
impresjonistów na uboczu ich współczesnych. 
Za granicą tego błędu już się nie popełnia, jed-
nak w Polsce wciąż panuje takie przekonanie, 
że sztuka uliczna nie jest tak wartościowa, jak 
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ta tworzona na sztalugach przez uznawanych 
w oczach znawców malarzy, którzy z zami-
łowaniem sygnują swoje dzieła własnymi 
nazwiskami.

Korzenie nurtu street artu sięgają do wnętrz 
Live Factory, pracowni Andy’ego Worhola, 
oraz twórczości Jeana-Michela Basquiata, pro-
toplasty graffiti, którego obrazy cechowały się 
połączeniem prymitywnej sztuki afrykańskiej, 
współczesnej „sztuki ulicy” i napisów. Jeśli 
ktokolwiek uważa, że street art zapoczątkował 
Banksy, to jest w wielkim błędzie, ponieważ jest 
on jednym z nowszych odkryć sztuki ulicy.

Dzisiaj prace artystów nurtu street artu 
lub wywodzących się z niego na rynku sztuki 
współczesnej sprzedawane są za dziesiątki, 
a nawet setki tysięcy dolarów, niektóre nawet 
za miliony. Czujemy się reprezentantami bardzo 
ważnego prądu sztuki współczesnej, być może na-
wet najciekawszego i najbardziej wolnego od nie-
koniecznych wpływów. Wiadomym jest także, 
że każda gałąź sztuki jest związana z finansami, 
ale street art jest w tym najbardziej prawdziwy, 
ponieważ oprócz tworzenia dla koneserów i ko-
lekcjonerów, na potrzeby prywatnych zamó-
wień czy pod dyktat danej wystawy, cały czas 
artyści tego nurtu tworzą na ulicy, wyrażając 
tylko to, na co mają ochotę. W sztuce przede 
wszystkim chodzi o przełamywanie barier, nawet 
o ryzyko. Twórczość w przestrzeni publicznej 
zazwyczaj nie jest do końca legalna, dlatego jeśli 
już artysta porywa się na takie ryzyko, wyraża 
to, co dla niego najważniejsze, najbardziej 
problematyczne, skomplikowane, istotne spo-
łecznie. Jeśli taka sama szczera sztuka znajduje 
dla siebie miejsce w galerii, nabywa nowego 
kontekstu, lecz nie traci na swojej szczerości.

Łaknęliśmy tego, żeby sami zobaczyć nasze 
prace w galeryjnych wnętrzach, bo każda praca 
w coraz innym otoczeniu nabiera innego sen-
su. Już w pierwszym roku działalności prace 
Monstfura pojawiły się w na wystawowych 
ścianach. To, że z założenia tworzymy sztukę 
uliczną, nie znaczy, że zamykamy się na prze-
strzeń zamkniętą, w której pokazać możemy 
mniejszych formatów prace. Galeria ma ten 

zasadniczy walor, że cała ekspozycja jest pre-
zentowana legalnie. Od samego początku 
Monstfur miał ochotę pokazywać swoje blachy 
na wystawach czy artystycznych festiwalach.

Zaskakującym dla nas była nieobecność ludzi 
ze świata kultury, a tym bardziej sztuki podczas 
zorganizowanego z dużą pompą i rozmachem 
międzynarodowych targach sztuki współczes-
nej, odbywającego się w kwietniu na Stadionie 
Narodowym w stolicy. Monstfur docenia 
świetne przygotowanie, doskonałą organi-
zację, poziom dzieł zaproszonych artystów, 
reprezentujących różne narodowości. Byliśmy 
dumni, że organizacja ArtInfo pomogła nam 
być członkami tego wydarzenia. Przykrym był 
fakt, że na takim evencie nie pojawiła się żadna 
szanowana osobistość, której obecność wydawa-
łaby się obowiązkowa. Na International Art 
Fair spotkaliśmy jednego popularnego aktora-
-celebrytę, który jednak zjawił się tam tylko po to, 
by wirtualni followersi mieli świadomość jego 
obecności na kulturalnym warszawskim evencie. 
Według Monstfura, nie świadczy to dobrze 
o poziomie polskiej kultury, jeśli patrzeć 
na nią przez pryzmat jej reprezentantów. Ci, 
którzy uważają się za współtwórców kultury, 
powinni wykazywać przynajmniej minimalne 
zainteresowanie tym, co wokół nich się dzieje. 
Nastąpiła deprecjacja kultury, i to nie tylko pol-
skiej. Dobrą książkę można zakupić za dziesięć 
złotych, chociaż panuje słuszna teoria, że płaci 
się przede wszystkim za nazwisko, a nie za war-
tość. Kulturę zaczęto rozumieć nie w kategoriach 
estetycznych, a opłacalności inwestycji. – ocenia 
współczesną kulturalną sytuację wspominany 
mieszkaniec Częstochowy.

z pasją
Nie pracujemy pod czyjeś dyktando, nie 

pozwalamy sobie na decydowanie przez klien-
ta, co chce zobaczyć na zamawianej, przyszłej 
odsłonie. To Monstfur wytwarza dany obiekt, 
a klient, będąc zainteresowany, kupuje go 
lub poszukuje czegoś bliższego jego oczeki-
waniom. Jeśli dostają propozycję współpracy, 
jak to miało miejsce w podczęstochowskim 
Kamyku lub hotelu&spa, znajdującym 
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się w śródmieściu, nadal oczekują wolno-
ści w tym, co będą chcieli zaprezentować. 
Zleceniodawca lub właściciel płaszczyzny 
pod zagospodarowanie wizualne często jest 
amatorem sztuki, kolekcjonerem lub naszym 
przyjecielem, dlatego szanuje decyzje artystów.

Tak naprawdę z pasji udało nam się uczy-
nić pracę. Jeśli z każdym nowym dniem jest się 
w swoje przedsięwzięcia coraz bardziej zaanga-
żowanym, to tej aktywności jest również coraz 
więcej, a to z kolei napędza nas i motywuje. 
Nasza praca to jeden wielki warsztat, nigdy nie 
wyobrażaliśmy sobie siebie za sztalugami. W ich 
pracowni wciąż słychać wiercenie, cięcie blach, 
panuje tam chroniczny rwetes...

Zawsze zaczynają od określenia koncepcji. 
Potem szuka się możliwości zrealizowania tej 
wizji. Bywa także zupełnie odwrotnie – naj-
pierw znajdujemy przestrzeń, a potem szukamy 
inspiracji i ciekawego pomysłu do zrealizowania 

na danej płaszczyźnie. Wykonywana jest wtedy 
fotografia lub sięga się do archiwum. Fotogra-
fia dotyczy jakiegoś elementu, motywu, który 
mógłby się pojawić w projekcie. Przypuszczal-
nie może to być na przykład zdjęcie jardu kole-
jowego. Kolejnym etapem jest wydrukowanie 
tego segmentu w wielkim formacie, zazwyczaj 
monochromatycznie. Na to nakładana jest 
klisza, w której wycinany jest dany moduł. 
Wycinamy zwykłym nożykiem do tapet w ma-
teriale. Taka folia staje się matrycą z wieloma 
otworami. Trzeba zaznaczyć, że nasze prace 
składają się z wielu warstw, więc każdą z kolejno 
nakładanych powłok musimy oddzielnie przygo-
tować. Każda barwa jest odrębną warstwą. Pry-
ska się od pięciu, nawet do jedenastu warstw. 
Twórczość Monstfura to nie tylko szablon, 
ale także interwencje malarskie, malarstwo 
z gestu. Bywa, że za pomocą benzyny ekstrak-
cyjnej lub innego rozpuszczalnika rozmywamy 
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daną warstwę, tworząc zacieki i nieostrości. 
Wszystko wymaga niezwykłej skrupulatności 
jest bardzo pracochłonne. Gotowy obraz 
jest skręcany i oprawiany na drewnie. Prace 
uzupełniamy też metalowym kolażem, blasza-
nymi elementami, jak na przykład plakietka 
z symbolem Monstfura. Koszt wykonawstwa 
jest porównywalny lub niewiele wyższy niż 
nakład finansowy realizacji obrazu malar-
skiego. Zamiast płótna korzystamy z innych 
powierzchni, często trudnych do zdobycia, jak 
na przykład zabytkowe blachy. Transport nie 
jest skomplikowany, bo duże prace składają 
się z kilku elementów, skręcanych na miejscu. 
Łączeń praktycznie nie widać, bo blachy do-
chodzą do czoła.

i z ambicjami
Poprzedni rok był bardzo mocno zapraco-

wany i przyniósł wiele afirmatywnych rezulta-
tów, jak na przykład fakt, że jako pierwsi artyści 
z Częstochowy Monstfur zawisł w stałych 
zbiorach Muzeum Śląskiego. Ujrzeć nasze prace 
w jednej sali obok największych dzieł sztuki po 45 
roku było bezcennym doświadczeniem. Obok 
Monstfura jest Kantor, Nowosielski...

To niekoniecznie jest autorska decyzja, czy 
zbiór jego prac znajdzie się w muzeum, ponie-
waż to kuratorzy konkretnych ekspozycji mają 
pełnię władzy i to oni decydują, czyich prac 
użyć, by zrealizować plan kuratorski. Decyzję 
odnośnie naszej twórczości podjęli pełnomocnicy 
muzeum na podstawie wniosków o społecznym 
zaangażowaniu naszej twórczości jako reprezen-
tacji sztuki współczesnej. Instytucje muzealne 
coraz częściej podążają za ewolucją świado-
mości publicznej, dlatego do swoich zbiorów 
zaliczają prace reprezentujące artystyczne 
reakcje na problemy społeczne.

Na początku miesiąca natomiast braliśmy 
udział po raz drugi w monachijskich targach 
Stroke Art Fair, który jest największą imprezą 
targową sztuki współczesnej, street art oraz 
urban art oraz na której z powodzeniem można 
poszukiwać wśród obecnych Banksy’ego, Obey 
Giant, Herakuta czy Mr. Brainwasha. Jednym 
słowem: czołówka, przynajmniej w aspekcie 

komercyjnym. W zeszłym roku pojechaliśmy 
tam tylko z Simsonem, a w tym dołączył do nas 
Tomek Górnicki. Mieliśmy rozbudowane stoisko 
w bardzo dobrej lokalizacji.

2016 rok jest rokiem artystycznych roz-
liczeń i podsumowań, czego zwieńczeniem 
był wernisaż monstfurowych prac w Lublinie 
(Galeria Brain Damage) 27 maja, stanowią-
cy pewien rozrachunek z dekadą istnienia 
na streetartowym podwórku. Gdyby ktoś miał 
ochotę zobaczyć kolekcję ich prac, wystawa 
potrwa do 17 czerwca. Lublin stanowi dla nas 
swoiste podsumowanie, którego nie chcieliśmy 
kojarzyć z Częstochową, by to właśnie tutaj za-
cząć, miejmy nadzieje, kolejne dziesięć lat naszej 
twórczości, a rozpocząć od totalnej streetartowej 
nowości. Z okazji dziesięciolecia działalności 
Monstfura zostanie wydany przez Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie oraz wspominaną 
Galerię Brain Damage album z naszymi praca-
mi zagospodarowanymi na około 80 stronach. 
Do zdobycia internetowo lub na miejscu. 
My z kolei chcemy wydać w grudniu 100 sztuk 
katalogu z pracami Monstfura. Unikatowa 
forma, być może połączona z aplikacją, projekt 
konceptualny, nie finansowy.

W ramach uczczenia dziesiątych urodzin 
kolektywu, coś specjalnego zorganizowali dla 
częstochowian. Coś bardziej unikatowego, 
może nawet cyklicznego. W wyjątkowy sposób 
tutaj chcieliśmy zainaugurować kolejne dziesięć 
lat naszej działalności, na co dobrym pomysłem 
okazał się ciekawy festiwal street artu, którego 
my byliśmy kuratorami. Zaplanowaliśmy go na 2 
czerwca. Festiwal Iron Oxide skupiał się w ob-
szarze huty, a dokładnie rurociągu (ul. Bojem-
skiego), na konstrukcji którego rozpięte zostały 
ogromne stalowe płaszczyzny. W założeniu 
były to dwie realizacje na wielkoformatowych 
blachach oraz jedna instalacja rzeźbiarska, 
nad którymi patronat objęła spółka Invest in 
Częstochowa, promująca nowe miejsca w na-
szym mieście, związane ze Specjalną Strefą 
Ekonomiczną. Celem ogólnym była rewitali-
zacja wspomnianego terenu poprzez promocję 
przestrzeni biznesowej, która objęła nie tylko 
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sam event, ale miała potencjał wzbudzać za-
interesowanie jeszcze długo po nim. Śmiemy 
twierdzić, że było to wydarzenie unikatowe na-
wet na skalę światową, ponieważ takie imprezy 
nie miały miejsca nawet w takich miastach, jak 
Londyn, Berlin czy Nowy Jork. Pierwszy raz 
był najtrudniejszy, jednak pewnie będziemy 
mieli chrapkę na powtarzalność wydarzenia.

Wydarzenie polegało na tworzeniu prac 
na żywo przez światowej popularności arty-
stów, których Monstfur zaprosił do współpra-
cy. Wśród twórców, oprócz częstochowskich 
artystów, pojawił się Tomasz Górnicki, wielo-
krotnie nagradzany i jeszcze więcej razy wysta-
wiany warszawski rzeźbiarz, który przygotował 
wspomnianą instalację; oraz zaprzyjaźniony 
z pomysłodawcami Simson, który, oprócz 
blogowania, wyraża to, co w nim siedzi po-
przez malarstwo, także w przestrzeni miejskiej. 
Jego prace, również murale, są odpowiedzią 
na aktualne problemy społeczne, ekonomiczne 
i polityczne. Jego zadaniem było zapełnienie dru-
giej z blach, a dzięki zupełnie innemu podejściu 
do sztuki, wiadomym było, że dzieło nasze i jego 
nie będą zbieżne. My nie określamy się politycznie 
w przeciwieństwie do Simsona, który jest artystą 
zaangażowanym.

Dotychczas poruszali się w zakresie rea-
lizacji motywów: miasto – maszyna – czło-
wiek – owad. Maszyna ma wiele wspólnego 
z funkcjonowaniem organizmu ludzkiego, 
podobnie jak owada, który też nieustannie 
pojawia się w monstfuralnej twórczości. Szu-
kanie powiązania między mechaniką działania 
tych komponentów naszej sztuki jest ciekawe 
i będzie wciąż dla nas inspirujące, mimo zmiany 
ścieżki artystycznej, którą mamy zamiar od teraz 
przemierzać.

Stopniowa rezygnacja z wykorzystywania 
opuszczonych wagonów kolejowych czy czer-
pania z motywu człowieka wynika z próby 
przeprofilowania ich sztuki na rzecz roślinności 
ruderalnej i pejzażu mocno zaadoptowanego, 
a następnie porzuconego przez człowieka. Szu-
kamy miejsc pierwotnie naturalnych, potem ucy-
wilizowanych, a następnie znów opanowanych 

przez siły przyrody. Ich zaciekawienie wzbudziła 
potęga woli przetrwania elementów środowiska 
naturalnego w przestrzeni zurbanizowanej. 
Odradzające się w naturalny sposób nowe 
życie być może w perspektywie nieodległej 
przyszłości stanie się motywem dominującym 
w twórczości Monstfura. Zmiana tematyki 
prawdopodobnie zaowocuje w fazie przygoto-
wać do listopadowej wystawy w Łodzi.

wciąż nasi
Częstochowa okazuje się tak samo dobrym 

miejscem do uprawiania sztuki, jak każde inne. 
Z tym miastem łączą nas też osobiste relacje perso-
nalne – rodziny, grona przyjaciół. Dodatkowymi 
walorami są także znajomość przestrzeni oraz 
– oceniana jako przyjemna – miejska atmosfe-
ra. W dobie globalizacji komunikacji nie jest 
problemem przejechać z miasta A do miasta 
B, w najgorszym wypadku zajmie to kilka 
godzin. W dziesięć godzin byliśmy w stanie 
dojechać do Monachium, samolotem bylibyśmy 
tam w godzinę.

W Warszawie są niemalże co weekend, po-
nieważ mają tam wiele zawodowych zobowią-
zań. Jednak przeprowadzka do stolicy niewiele 
by zmieniła. Tym bardziej, że oceniają to mia-
sto jako niewspółmiernie drogie do swoich 
możliwości rynkowych. Tym samym również 
nie żałują, że ich początki sięgają Częstochowy, 
ponieważ ta zapewniła im identyczny start, jak 
zrobiłyby to inne miasta. Pewnie gdybyśmy za-
czynali w Berlinie, Londynie czy Nowym Jorku, 
bylibyśmy aktualnie w innym punkcie naszej 
ścieżki kariery, jednak z tego, co osiągnęliśmy, 
jesteśmy równie zadowoleni. Na Zachodzie jest 
więcej prywatnych galerii, prowadzonych przez 
amatorów sztuk różnego wyrazu, więc pewnie 
byłoby o tyle łatwiej, że koneserzy pozwoliliby 
na poznawanie niszowej twórczości w gale-
ryjnych czterech ścianach na szerszą skalę. 
W tym momencie jesteśmy na etapie ekspansji 
zagranicznej, chcemy coraz częściej pojawiać 
się na festiwalach i wystawach międzynarodo-
wych, jednocześnie nie biorąc nawet pod uwagę 
wyprowadzki. Częstochowa to nie tylko baza 
wypadowa, ale także dom.
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W 2016 roku w Częstochowie ukazał się 
tomik utworów Joanny Szymańskiej 

W drodze na Golgotę. Rozważania pasyjne. 
W kolejnym, opatrzonym tytułem Pragnienie, 
na pierwszym planie obecna jest zmysłowa 
cielesność. Autorka zaprasza czytelników 
do swojego świata tekstem pt. Na pani wdzięk, 
w którym istotą jest radość z obecności drugiej 
osoby, połączona z naturą budzącą się do życia 
w trakcie wiosny.

W tomiku Joanny Szymańskiej zaprezen-
towana tematyka cielesności subtelnie współ-
gra z portretami kobiet i mężczyzn, a miłość 
i samotność są ich towarzyszami w takich 
tekstach, jak: Zamyślenie o tobie, On i ona, 
Pieszczota poranna, Ucho, Wierność, Nocą 
osłonięci, Podzielić się sobą, Pierwsza miłość, 
Między czułością a zamknięciem:

między czułością a zamknięciem powiek
powiew namiętności
na głębokość oddechu
przylgnąć do ciebie
bardziej już nie mogę
zrzuciliśmy z siebie
wszelkie figowe liście skrępowania
objęci
w hymnie
do miłości cielesnej

Na szczególną uwagę zasługuje wiersz 
Oswajanie, w którym bohater całkowicie 
podporządkowuje się namiętności:

oswajał ją spojrzeniem
przytrzymanym dłużej
rękę w rękę wsunął
i pieścił pragnienie
pocałunek złożył
na poduszeczkach ust

Elżbieta Hak

KILKA SŁÓW O WIERSZACH  
JOANNY SZYMAŃSKIEJ1

przytulał kochankę
sterem swych ramion
otwartych
na jeszcze

Autorka już w tytule sugeruje opis postaci 
i sytuacji. Anatomia pożądania obecna w wier-
szach Oswajanie, Gdy przyjechałeś, Miłość, 
Rozważ moją propozycję, Usta, Podzielić się 
sobą, Na brzegu ust twoich, Noc, W twoich dło-
niach, Zbierz z jesiennych liści, Zatrzymaj mnie, 
zaprezentowana za pomocą opisów ust i dłoni, 
które są zmysłowe i symbolizują namiętność. 
Z ust odczytujemy zachwyt, radość, smutek 
i tęsknotę. Są źródłem przenikających się słów, 
które tworzą dialogi zakochanych. W wierszu 
Usta autorka opisała je w następujący sposób:

noc się od nich namiętna
rozpoczyna
rozchylone
połączone
winne
usta czekające
byś je ogarnął
i zaspokoił
swoimi ustami

Mowa ciała jest bogatym źródłem infor-
macji o bohaterach. Gesty, takie jak podanie 
dłoni, które są w czułej pieszczocie, to wyraz 
uległości. Autorka prezentuje bogaty wachlarz 
komunikatów niewerbalnych, w które czytel-
nik musi się zagłębić.

Noc kojarzy się z tym, co mroczne i dlatego 
poetka metaforycznie ukazuje ją jako rzeczy-
wistość zmysłową, która zostaje rozświetlona 
poprzez język cielesności i przemawia doty-
kiem: „obejmij mnie całą”, „zatarte granice/
dwóch ciał/pieszczotą noc rozjaśnić/jeszcze 
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jaśniej od dnia”, „przywracaj dotykiem”. Uka-
zany został również obraz dnia jako Pieszczota 
poranna podobna do tej z nocy:

Nie studź moich marzeń
Sieci ze śmiałych wyobrażeń
Nie rozrywaj
Wdaj się w pieszczotę rankiem
Jak słońce które
Uparcie głaszcze moje włosy
Twoja pieszczota
To rozkoszy koncert
Zakończony
Odsłonięciem rolet
W oknie

Zawarty w wierszu motyw dnia i nocy 
jest symboliczny i ma swoje uzasadnienie. 
Według autorki obie pory niczym się od siebie 
nie różnią, jedynie blaskiem słońca. Również 
zaprezentowane odwołania do przyrody 
są ważnym elementem podkreślającym uczu-
cia bohaterów:

spijałeś z płatków
mej skóry
różaną woń

Nie zabrakło wizerunku kobiety, która 
kusi swoim wyglądem i wywołuje pożądanie 
i pragnienie miłości:

śpi smukła
naga
ktoś na jej szyi
brylanty z gwiazd
zawiesił

Zbiór wierszy pozwala czytelnikowi wejść 
w świat intymnych relacji między dwojgiem 
ludzi. Niezwykle istotny jest sposób ukazy-
wania ciał bohaterów, które przypominają 
kształty wyrzeźbione. Nie zabrakło refleksji 
na temat tęsknoty, która występuje tutaj jako 
poszukiwanie i zamyślenie:

zamyślenie o tobie
przybiera kształtów wiele
wymyślam na nowo
pod twoją nieobecność
dotyk

Autorka ukazała kilka rodzajów miłości, 
od spełnionej, która daje poczucie bezpieczeń-
stwa, po niespełnioną:

tyle w mych oczach
samotności

W utworze Zamykam się na ciebie równo-
legle współgrają samotność i cierpienie, gdyż 
miłość przyszła i jest oczekiwaniem:

jak kwiat któremu ciemno
bujam w przestworzach nieznanych
jak ślepy ptak
bez twych ramion
jak tulipan
kulę się w sobie
w bezkresie samotności
ciebie oczekuję

Zaprezentowane wiersze są ciekawą propo-
zycją wejścia w intymny świat człowieka, jego 
cielesności i emocji związanych z miłością.

Elżbieta Hak – absolwentka filologii 
polskiej Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie. W 2010 r. napisała pracę licen-
cjacką pt. Metafizyka prowincji w malarstwie 
Jerzego Dudy-Gracza. W 2012 r. napisała pracę 
magisterską pt. Kategoria losu w literacko-
-artystycznej spuściźnie Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. W 2013 r. rozpoczęła studia dok-
toranckie w dyscyplinie Literaturoznawstwo. 
Interesuje się malarstwem i jego związkami 
z literaturą, szczególnie twórczością Zdzisława 
Beksińskiego.

1 J. Szymańska, Pragnienie, Częstochowa 2016. Tomik zo-
stał zaprezentowany w dziale „Noty o książkach” w „Gale-
rii” 38.
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Od dzieciństwa wzrastamy w lęku przed 
śmiercią, choć nie doświadczamy jej 

bezpośrednio. Jak pisał Epikur, póki jesteśmy 
– nie ma śmierci, gdy jest śmierć – nie ma nas. 
Doświadczamy jedynie reakcji na śmierć 
innych, a ta zazwyczaj jest rozpaczą, smut-
kiem, płaczem. Tylko czasem uświadamiamy 
sobie, że nad trumną czy grobem opłakujemy 
siebie i wyobrażenie własnej śmierci, które 
identyfikujemy z klęską.

W przeświadczeniu, że śmierć jest 
przegraną człowieka, gruntuje nas życie 
codzienne, wiedza praktyczna, medycyna, 
kultura i historia. Jest okrutnym objawie-
niem nicości. Umieranie bliskiej osoby 
uświadamia nam, że jesteśmy częścią tej 
nicości, do której umierający odchodzi.

Śmierć to też rezygnacja świadomego „ 
ja” ze wszystkich wartości, jakie wiążemy 
z faktem funkcjonowania organizmu i umy-
słu. Jest zanikiem człowieka we wszystkich 
jego trzech światach: w świecie zewnętrz-
nym, wewnętrznym i w świecie „między”, 
a każdy literacki opis umierania jest opisem 
wyobrażonym. Śmierć przenosi nas w nie-
znany wymiar i dlatego lęk przed nią trwa 
stale w ludzkiej duszy.

Pewną pociechą dla ludzi religijnych 
może być przekonanie, że śmierć jest po-
wrotem do „Domu Boga”, do bytowania 
w wymiarze wewnętrznym, jakim jest 
nasza dusza. Powrotem do czystego świata 
wewnętrznego, w którym żyć będą wiecznie.

* * *
Nie zrozumiemy sensu życia, póki nie 

uświadomimy sobie, że jego kresem i ce-
lem jest śmierć i że śmierć jest zjawiskiem 
wielopostaciowym i względnym. Jako część 
gatunku nie umieramy, póki żyją nasze 
dzieci i wnuki; jako część kultury żyjemy, 
póki ktoś czyta lub ogląda wydrukowane, 

Ida Jadwiga Łubińska

NICOŚĆ… CZY ŻYCIE PO ŻYCIU?

namalowane czy sfotografowane dzieła; jako 
materia żyjemy, dopóty ciało nie stanie się 
prochem.

Umieramy w wymiarze naszej świa-
domości i w wymiarze bezpośrednich 
oddziaływań i interakcji z ludźmi. Żyje 
się dla kogoś, obok kogoś, z kimś dzieli się 
los, na kogoś wpływa. Nie żyjemy dla tych, 
którzy o nas nic nie wiedzą.

* * *
Pomiędzy życiem a śmiercią jest jeszcze 

etap pośredni, coś „między”. To umieranie. 
Czym jest? W świecie ludzi jest kurczeniem 
się zakresu działań, czynności, kontaktów. 
Umieramy stopniowo i długo wraz z ob-
umieraniem celów, aspiracji, dążeń, działań, 
uczuć miłości i nienawiści. Kiedy trzeba 
żyć z perspektywą narastającej bezradności 
i bezsiły, kiedy sens życia zostaje zawieszony 
przez chorobę, niesprawność, upośledzenie.

Umieranie jest powolnym wznoszeniem 
muru zobojętnienia, odcinającym nas od lu-
dzi i rzeczy.

Lecz oczy niewidzące ludzi i rzeczy zwra-
cają się ku sobie. Odkrywają siebie. Im mniej 
widzimy na zewnątrz, tym więcej dostrze-
gamy wewnątrz. W świecie wewnętrznym 
jesteśmy tylko my. Ten świat jest swoistym 
bytem ontologicznym, otwierającym nas 
na rozważania nad wymiarami egzystencji 
ludzkiej, takimi jak śmierć, cierpienie, sa-
motność, smutek, obojętność…

Wiele nieporozumień wynika z iden-
tyfikacji umierania i śmierci. Umieranie 
ma swoje wymiary fizjologiczne, psychiczne 
i społeczne. Jest redukowaniem działania, 
uleganiem zmęczeniu i zniechęceniu, jest 
krokiem ku śmierci. Ale tylko wtedy, gdy 
nie ma motywacji, by powrócić do świata 
zewnętrznego.



SZKICE, ESEJE, RECENZJE

97galeria 39/40  

* * *
A jak ma się miłość do tej gry między 

rezygnacją a nadzieją i złudzeniem?
Waga miłości polega na tym, że mocno 

wiąże nas ze światem ludzi i rzeczy. Dlate-
go tak bardzo dramatyzuje umieranie, tak 
gwałtownie protestuje, tak jednoznacznie 
przeciwstawia się śmierci, desperacko 
przyzywając życie i jego wszystkie energie. 
Eros potrafi skutecznie pokonać zmęczenie 
i rezygnację. Niesie nadzieję i wiarę. Jest 
źródłem sił witalnych, natchnieniem wielu 
działań.

Może dlatego większość religii, starając 
się złagodzić lęk przed umieraniem, kieruje 
miłość człowieka do Boga i do spełnienia 
się tej miłości poprzez śmierć łączącą go 
z ukochanym Stwórcą (bóstwem).

Lecz kiedy już bezpośrednio znajdzie-
my się w objęciach zimnego Tanatosa, 
to wszystko odpływa gdzieś daleko. Warto-
ści tego świata znikają – bo śmierć niszczy 
je bezwzględnie. Zaczyna się metafizyka 
śmierci – nadzieja przegrawszy ostatecznie 
z rezygnacją, czepia się wyobrażeń o innych 
światach, innych wymiarach, innych posta-
ciach bytowania w Bogu, w raju, w nirwanie, 
w wędrówce dusz.

* * *
Dlaczego nie może istnieć życie bez 

śmierci? Co sugerują legendy, mity, wierze-
nia, dogmaty mówiące o życiu wiecznym, 
o wiecznych formach bytowania bogów, 
herosów, świętych? Czy to tylko marzenia 
i życzenia zaklęte w byty niezniszczalne?

Otóż śmierć to zmaterializowany czas, 
wyłuskane przez szatana ziarenko z doskona-
łości bytu niezmiennego, wyzwalające lawinę 
zmienności – a więc i śmierć1.

Czas jest siłą, jak los, tylko działającą sta-
le, aktywną, zawsze koło nas i zawsze drwią-
cą z naszej słabości. Chcemy triumfować nad 
nim, tworząc dzieła przeciwstawiające się 
jego niszczycielskiej sile. Ratujemy się szu-
kając sławy, poklasku, okrzyków i wrzawy, 
w której zagłuszamy drwinę czasu.

Czas ludzki ma jedną naturę – jest uoso-
bieniem sił wrogich człowiekowi, uosobie-
niem niszczenia. Niszczenie nieuchronne 
jest prawem bytu, prawem zakodowanym 
w każdym organizmie żywym i strukturze 
każdej cząsteczki materii. Wszystko, co ist-
nieje, podlega niszczeniu.

Czytając dzieła filozofów, analizujących 
swoje czasy, zauważymy, że większość twier-
dziła, iż żyje w decydującym okresie dziejów 
i że ludzkość stanęła w obliczu wielkiego 
przełomu. Ile w tym złudzeń, ile obiektyw-
nego stwierdzenia faktów – nie potrafimy 
odpowiedzieć. Możemy sobie co najwyżej 
wyobrazić, co za 200 lat będą mówić nasi 
potomkowie o współczesnej nauce, techni-
ce, epoce. Więc w tym sensie każdy dzień 
jest dniem zwrotnym w naszym życiu, gdyż 
nie powtórzy się więcej, a jutro wszystkie 
sprawy będą o ten niedostrzegalny ułamek 
inne. Może w tym ujęciu czas jest nie tyle 
niszczycielski, co zmienny i twórczy.

* * *
Śmierć wbudowana jest w tkankę życia 

społecznego i połączona wieloma więzami. 
Śmierć jednych otwiera drogi innym, zamy-
ka możliwości, urywa konstelacje korzystne, 
odblokowuje niekorzystne… Jest podstawo-
wym i pierwszym czynnikiem zmienności 
społeczeństw.

Gdziekolwiek idziesz: po drogach, ulicach 
miast, stąpasz po grobach przodków, myślisz 
ich myślami, obracasz w dłoniach przedmioty, 
które oni tworzyli, korzystasz z ich pomysłów 
i wyobrażeń.

Co więc wnosi śmierć jako siła czynna, 
aktywna, jako byt i afirmacja? Jak ingeruje 
w nasze życie codzienne?

Odpowiedzi jest wiele. Oto kilka z nich: 
stwarza potężne instytucje ochrony zdrowia, 
praktyki, zawody, przemysły, ideologie, religie.

* * *
W pytaniu: jak żyć, zamyka się podstawo-

wy i najważniejszy problem świadomej istoty 
ludzkiej. Uwikłanie w jednostkowym losie 
nie daje jednoznacznej odpowiedzi.
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Jeśli sensem życia jest dążenie, działanie, 
jeśli sprawny organizm pozwala na działania, 
a sprawny umysł organizuje dążenia, wtedy 
rodzą się hamletowskie pytania.

Więc co jest sensem życia? Czy codzienne 
rutynowe czynności, monotonia uregulowa-
nego zarabiania pieniędzy? Czy poszukiwanie, 
nauka, pielęgnowanie marzeń, wiara w ideały, 
walka o nie, pomnażanie ludzkiego dorobku? 
Może korzystanie z przyjemności tego świata, 
nieróbstwo, brak odpowiedzialności? Tyle 
jest gotowych już filozofii, odpowiadających 
na każde z tych pytań, odpowiedzi więc będą 
zlepkiem tego, co w ciągu tysiącleci wielokrot-
nie powiedziano i napisano.

Wszystkie ludzkie sprawy dzielą się 
na dwie zasadnicze kategorie: na sprawy ga-
tunku wspólne dla wszystkich homo sapiens, 
przebiegające tylko w zindywidualizowanych 
postaciach i na sprawy jednostkowe, które 
mogą przydarzyć się tylko spersonalizowanej, 
pojedynczej osobie.

Do wyboru mamy praktycznie wszystkie 
wartości, we wszelkich odmianach i stopniach. 
Możemy być uczciwi, moralni lub stać się ło-
trami bez czci i wiary. Możemy starać się żyć 
zgodnie z przyjętym systemem wartości, ale 
czyniąc liczne odstępstwa w imię np. zasady 
mniejszego zła. I wtedy dla każdego z tych 
działań, niezależnie od ich etycznej oceny, 
można znaleźć usprawiedliwienie.

Bezkompromisowe służenie wartościom 
wymaga siły charakteru. Bo żyć to znaczy co-
dziennie dokonywać wyboru. A o naszych wy-
borach decyduje własna wewnętrzna wartość.

Jan Szczepański, Tadeusz Kotarbiński, 
wybitni polscy filozofowie i etycy uważa-
li, że w sferze moralności nie ma miejsca 
na półcienie, że czerń i biel są tu oddzielone 
wyraźnie. Być człowiekiem uczciwym i żyć 
zgodnie z etycznymi zasadami to elementarny 
obowiązek.

Ale na co dzień zwykłe krętactwa wygod-
niej nazywać sztuką manipulacji, zręcznością, 
taktyką, dyplomacją.

* * *
Dotychczasowe rozważania dotyczy-

ły sfery ciała. Słowo „duch”, choć znane 
od dawna, jest jakby innym, integralnym 
pojęciem. Czy rzeczywiście wiemy, co ono 
oznacza ? Jest przecież tak bardzo wielo-
znaczne. I co oznacza słowo „duch” w zesta-
wieniu z pojęciem życia i śmierci?

W praczasach ktoś dokonał rewolucyj-
nego odkrycia, że żywy oddech, jaki wraz 
z ostatnim rzężeniem umierającego opuszcza 
jego ciało, oznacza coś więcej niż tylko ruch 
powietrza. Nazwano go w różnych językach, 
onomatopeicznie, jako: ruach, ruch, roho, 
spiritus.

Carl Gustaw Jung w książce „Rebis – 
kamień filozofów”2 napisał: Nie wiem, czym 
jest duch, tak samo, jak nie wiem, czym jest 
życie. Życie znam tylko w postaci żywych 
ciał; natomiast nie potrafię (…) powiedzieć, 
czy mogłoby istnieć samo w sobie i dla siebie, 
w jakimś stanie abstrakcyjnym, poza tym, 
że jest słowem. Samemu ciału brakuje do ży-
cia (…) pierwiastka psychicznego. Ale procesy 
psychiczne są zjawiskiem zależnym od systemu 
nerwowego. Natomiast w powszechnym prze-
konaniu dusza i ciało stanowią żywą dualność.

Ponieważ ego-świadomość żadną miarą 
nie obejmuje wszystkich form aktywności i zja-
wisk psychicznych, to znaczy, że nie zawiera 
wszystkich odbić, a także wola mimo wysiłku 
nie potrafi przeniknąć do pewnych zamknię-
tych regionów, przeto powstaje naturalne 
pytanie, czy nie istnieje jakaś podobna do ego-
-świadomości spójność wszystkich czynności 
psychicznych, jakiegoś rodzaju wyższa czy 
szersza świadomość, która (…) mogłaby wtedy 
być zamknięta w jakiejś pełnej świadomości, 
jak małe koło w większym3.

Duch, dusza jako taka znajduje się poza 
granicami naszego poznania, w sferze mgli-
stej nierozróżnialności. Dlatego pytanie, 
czy dusza i ciało nie są ostatecznie jednym 
i tym samym, w sferze wyjaśnień naukowych 
pozostaje bez odpowiedzi.
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Ale wiedza przyrodnicza nigdzie też nie 
odkryła Boga. Jednak dusza, postrzegana 
metafizycznie przez człowieka, doświadcza 
Go, czasem w najbardziej realistycznym 
przeżyciu, którego, niestety, nie da się racjo-
nalnie dowieść.

Kiedy idea lub zasada wymyka się na-
szemu rozumieniu, zazwyczaj definiujemy 
to jako nie dającą się wyrazić w pojęciach 
ludzkiego intelektu istotę samodzielną, 
wyższą świadomość. Pełnia życia potrzebuje 
niezależnego i nadrzędnego „ducha”, którego 
twórcza wyższość nadaje życiu człowieka 
sens i możliwość najwyższego rozwoju.

* * *
Świat współczesnych społeczeństw 

to świat zasad, idei wpółistnienia, ale też 
świat braku sprawiedliwości, braku dobra 
i miłosierdzia.

Ludzka nieśmiertelność jest w świecie 
idei. Człowiek staje się wieczny przez uczest-
nictwo w ideach niezniszczalnych, tych, 
które widziały, jak obracały się w pył imperia 
zbudowane na przemocy, jak rozpadały się 
pomniki ze spiżu, jak rozwiewały potężne 
wiary. Uczestnicząc w ideach tworzących 
tę wieczną istotę człowieczeństwa, służąc im, 
włączamy się w ich nieśmiertelność.

Problemem prawdziwie ludzkim jest to, 
że nasze człowieczeństwo ginie w świecie, 
w którym liczy się tylko cel, dążenie, dzia-
łanie, biznes, sukces.

* * *
Śmierć jako podstawowy fakt rozważana 

jest od dziesiątków tysięcy lat, na przestrzeni 
których śmierć pochłonęła miliardy istnień. 
Jednak cały wysiłek intelektualny nie uczynił 
człowieka wiele mądrzejszym.

Taka nuta niejasności i bezradności 
pobrzmiewa w soborowej konstytucji „Gau-
dium et spes” z roku 1965: Tajemnica losu 
ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu 
śmierci. Kościół powagą Pisma Świętego 
i pierwotnej tradycji – stwierdza, że śmierć 
przyszła na świat przez grzech i że Bóg, stając 

w obliczu nieprawości człowieka, zmienił 
w stosunku do niego swój zamysł, przeobra-
żając ziemię w padół łez.

Tradycja różnych kultur na przestrzeni 
tysiącleci w różny sposób śmierć obłaska-
wiała, ukrywała, pomniejszała jej znaczenie. 
Ale zawsze była ona ważnym wydarzeniem, 
otoczona stosownym splendorem.

Dzisiaj jest inaczej. Większość ludzi 
umiera w szpitalach w skromnej rodzinnej 
asyście, często i bez niej, samotnie. Sama 
w sobie śmierć jest przerażająca przez swoją 
nieodwołalność, a często także przez sposób, 
w jaki przychodzi. W mękach konania czy 
spokojnie? Nagle czy po długich cierpie-
niach? Z głęboką wiarą, jak święta Teresa 
z Lisieux, która w ostatnich chwilach mówi: 
ja nie umieram, ja wchodzę w życie.

Co z doświadczeniami ludzi, którzy 
przeżyli śmierć kliniczną? To wizja obec-
ności w „tunelu”, (powtarza się w wielu 
relacjach), na końcu którego świeci mocne, 
jakby przywołujące światło. Towarzyszy im 
spokój i chęć podążania ku temu dobrotliwe-
mu światłu, prowadzącemu pośród mroku, 
od życia tu, na ziemi – do życia przyszłego.

Pytania, pytania… Czy śmierć zatem jest 
taką postacią bytu, o której nie wiemy nic 
lub bardzo niewiele? I pewnie nie pociesza 
fakt, że ta największa z tajemnic – zostanie 
kiedyś każdemu objawiona.

* * *
Jak zatem radzimy sobie z odwiecznymi 

egzystencjalnymi pytaniami?
Czy umieranie jest pozbawianiem czło-

wieka człowieczeństwa? Do kiedy jest 
się nim? Czy prawa człowieka, zapisane 
w konstytucjach wielu krajów, pozwalają 
mu umierać godnie, godzą się na decyzje 
o eutanazji, pozwalają skracać okrutne cier-
pienia? Pytania te są przez stulecia otwarte 
i w różnych czasach i kulturach rozmaicie 
interpretowane i realizowane.

Aby zrozumieć sens umierania i śmierci 
w różnych społeczno-kulturowych wymia-
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rach, trzeba pojąć, czym jest życie. I dlaczego 
jest ono wartością najwyższą? Czy samo czło-
wieczeństwo jest tą wartością? Co stanowi 
o wartości człowieka? Ile jest rodzajów filozo-
fii śmierci, a ile jest rodzajów filozofii życia?

Czy śmierć jest spełnieniem życia, osiąg-
nięciem celu ostatecznego, wartością samą 
w sobie? Jeśli przez całe życie do niej zmie-
rzamy, jeśli ma ukoronować całość naszych 
poczynań, to dlaczego traktujemy ją jako 
przerwanie działania, a nie jego dokonanie?

Każdy z nas radzi sobie z życiem, z sobą 
i światem inaczej, według innej zasady, 
innego wzoru… Człowiek zamożny, dyspo-
nujący władzą, zdrowy i sprawny ma wizję 
życia odmienną od bezdomnego włóczęgi 
i inną niż osoba chora, niepełnosprawna 
fizycznie. Od tysiącleci marzeniem utopistów 
było stworzyć życie i świat zintegrowany 
dla wszystkich, aby w społeczności równych 
– wszyscy ludzie mogli przeżywać te same 
realia. Ale to utopia.

Życie każdego człowieka ma swoje in-
dywidualne wymiary i nie można stworzyć 
wspólnoty przeżyć nawet dla ludzi o po-
dobnym statusie zdrowia, wykształcenia, 
uzdolnień. Każdy z nas w pewnym zakresie 
żyje we własnym i tylko własnym świecie. 
Inaczej definiuje szczęście, piękno, zdrowie, 
bogactwo, moralność…

Najważniejsze, by odnaleźć w sobie 
to wszystko, co czyni ze mnie człowieka. 
Wiedzieć, co wydobyć, co rozwinąć, gdzie 
zatrzymać się. Bo bycie człowiekiem zobo-
wiązuje do życia etycznego i do refleksji.

Po drugiej stronie jest już śmierć.
Czy jest ona spełnieniem życia, czy do-

świadczaniem boskości, beztroski raju? Może 
to nicość? A może ta iskra, którą byłam, 
odrodzi się w nieśmiertelnej idei człowie-
czeństwa…
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„Czas spędzony z kotami nigdy nie jest
czasem straconym”.

(Colette)

Sidonie – trochę skandalistka (zażywała opium), autorka kilku głośnych w swoim czasie 
powieści, uwielbiała zwierzęta, koty zwłaszcza. Własnym czworonogom poświęciła 

Colette Dialogi zwierząt, pełną ciepła i humoru opowieść, której bohaterowie – Kiki, kot rasy 
kartuskiej, prawdziwy arystokrata wśród kotów krótkowłosych i buldożek francuski Toby 
„rozmawiają” o sprawach rozmaitych. Kiki ma oczy barwy winogron i uwielbia się wylegiwać 
na podarowanej przez pana kwiecistej poduszeczce (miękka i w dodatku od Niego!). Podobnie 
jak ludzie miewa, co chętnie przyznaje „swoje kaprysy, smutki, swój zmienny apetyt, swoje 
godziny samotności poświęconej marzeniom”.

Tajemnicze, chodzące własnymi drogami koty, przez całe stulecia w większości kultur uzna-
wane były za strażników innych światów i wymiarów. Starożytni Egipcjanie wierzyli nawet, 
że są bogami, czcili kocie bóstwa (Bastet), a zabicie kota karali śmiercią. Uważano je za zwie-
rzęta długowieczne – związane z mistyczną cyfrą 9 – miały mieć jakoby dziewięć żywotów 
– toteż dziwić nie może, że Kiki pamięta „czasy, gdy kapłani w długich lnianych tunikach, 
przemawiając do nas, nisko się kłaniali i nieśmiało usiłowali zrozumieć naszą śpiewną mowę”.

Kot (chyba każdy?) to najczęściej łasuch, ale wybredny, w gustach zmienny, jak choćby 
Nieprzekórek z wiersza Eliota, doskonałego znawcy kocich sekretów. Życie z Nieprzekórkiem 
niełatwe, gdyż:

„wprowadza on w to życie ciągły zamęt:
Dać mu kawior – on by wolał kuropatwę”.
Świetny najczęściej koci apetyt (a smakuje mu zwłaszcza to, co cichaczem skradzione) 

bywa czasem zgubny dla małych smakoszy. Dobrze, jeśli kończy się to tylko bólem brzuszka, 
co w znanym wierszu opisał Jachowicz:

Małgorzata Nowakowska-Karczewska

KOTY
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„Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku (…)
Zanadto się jadło, co gorsza nie myszki, lecz szynki i sadło”.
Gorzej, gdy złodziejaszek, jak bohater utworu Szymonowica, wpada w ręce okrutnych ludzi.
„Żem się do sadła wkradał, w tym mię postrzeżono
I z kamieniem u szyje do wody wrzucono”.
Zachowania kotów nie wszyscy rozumieją, dla wielu mają w sobie coś złowieszczego, 

są mściwe, podstępne, warto tedy może i taką strofę Eliota przemyśleć:
„Kot, choć – formalnie biorąc – zwierz,
To w gruncie rzeczy nasz kolega
I od nas wiele nie odbiega,
W świecie tak ludzi, jak i kotów
Znajdziesz rozumnych i idiotów,
Dobrych i złych”.
Skoczny, wyposażony przez naturę w mocne ciało, perfekcyjny wzrok, ostre zęby i pazury, 

jest kot doskonałym łowcą, a polowanie na myszy to swoisty rytuał, co opisał choćby Hertz:
„Zoczył, skoczył – wnet ją ma (…)
Zbój ją chwilę trzyma w łapie,
znudził się, więc trąca, drapie,
rzuca do góry, chwyta w pazury”
Poświęcone Księżycowi i bóstwom księżycowym (Hekate), bo oczy ich błyszczą nocą, 

a źrenice zmieniają kształt na podobieństwo faz Księżyca, koty zawsze fascynowały. Echa tych 
wierzeń pojawiły się i w wierszu Poświatowskiej:

„a księżyc
wąsy uniesione w uśmiech
przeciąga się podłużnie
mruczy”,

i w nastrojowym, tajemniczym „Balu zakochanych” Gałczyńskiego, gdzie pary wirują nie tylko 
w rytm smutnego walca granego na pianinie przez pannę Klarę, bo

„potem księżyc przemienił się w lirę
i kot błędny z tej liry ogonem
pieśń wydobył swoją kocim tonem”.
Koty wścibskie, niepokorne (może właśnie dlatego tak kochane) wprowadzają, podobnie 

jak Maurycy z wiersza Hartwig, własne porządki w domach:
„Przeszkadza w posiłkach wskakuje na stół
i buszuje wśród szklanek i kieliszków (…)
Nie schlebia nikomu i jest nieugięty w swoich chęciach”.
Futrzaki działają na ludzi uzdrawiająco (felinoterapia) i wbrew rozpowszechnionym 

poglądom bardzo przywiązują się do właścicieli, wystarczy przywołać przejmujący wiersz 
Szymborskiej:

„Umrzeć – tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu”.
Zapamiętałych miłośników tych pięknych zwierząt przypomnieć można wielu. Kochający 

święty spokój Herbert, choć astmatyk, miał koty, które koiły jego stresy. Uwiecznił jednego 
z nich, Szu-szu, który

„śpi wtulony ufnie
w stary narciarski sweter”.
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Żabczyński, znany amant filmowy, wysyłał znajomym własnoręcznie robione pocztówki (był 
uzdolniony plastycznie) z pozdrowieniami od swych kocic, Hanki i Hali, a choremu na gruźlicę 
stawu skokowego Choromańskiemu życie umilały jamnik Uduś i kotka Greta. Pietrkiewicz, 
mniej dziś znany poeta, prozaik, tłumacz, niezbyt sympatycznie – z racji poglądów, które głosił 
w dobie międzywojnia – wspomniany przez Tuwima w Kwiatach polskich:

„A dla mnie szubienicy żądał
Poeta polski Pierd-Piertkiewicz”

wiele lat żył samotnie w wielkim londyńskim domu jedynie w towarzystwie kotów, które 
uwielbiał.

Bliskość kotów doceniał Rymkiewicz:
„Koty pisały moje wiersze
Piosnki ody tarantele”

i Konwicki, który z humorem opisał przygody swego sublokatora i rezydenta, niejakiego Iwana 
(„szary z ciemnymi pręgami dachowiec”). Ojcem Wani (tak zwano go poufale) miał być pono 
„słynny bandzior podwarszawski, kot Bazyli”. Iwan szybko „rozwielmożnił się” w mieszkaniu, 
a Tadeusz zmuszony był zrezygnować z połowy tapczanu, wieczornych wypadów na wódeczkę, 
za to każdego poranka cierpliwie znosił wylizywanie (w celach leczniczych, jak mniemał) swej 
przerzedzonej czupryny.

Ludzi niechętnych kotom też, niestety, nigdy nie brakowało. Święta Hildegarda, słynna 
mistyczka, uzdrowicielka, kobieta niezwykłej wiedzy, była przekonana, iż „ Kot jest raczej 
zimny niż ciepły i przyciąga do siebie złe fluidy”, a Cezar, Napoleon czy Hitler wręcz bali się 
(ailurofobia) kotów.

„Dalej, dalej, siostry wiedźmy,
Czarodziejski krąg zawiedźmy”

(W. Szekspir)
W dobie antyku parający się magią i czarodziejstwem byli nie tylko akceptowani, ale 

wręcz, jako dopuszczeni do wiedzy tajemnej, podziwiani. Pramatką czarodziejek miała być 
Hekate, królująca na rozstajach dróg (miejsca magiczne) opiekunka roślin trujących. Przyno-
siły śmierć i nieszczęścia, ale w odpowiedniej dawce mogły leczyć. Wiedzę tę, przekazywaną 
potem z pokolenia na pokolenie, posiadły dzięki bogini czarodziejki. W okresie średniowiecza, 
pod wpływem przesądów, strachu, zawiści, nastał zły czas dla czarodziejek i, niestety, kotów. 
Podopieczne Hekate zaczęto obraźliwie nazywać czarownicami (wiedźmami, babami, mato-
chami, guślnicami), a ich nieodłącznymi towarzyszami miały być koty, zwierzęta rzekomo 
demoniczne. Powszechne było mniemanie, że zwłaszcza te czarne, to przeistoczone diabły, 
przeto papież Innocenty III (XII/XIIIw.) wyklął koty i groził klątwą tym, którzy ośmieliliby 
się je w domach hodować.

Zabobony, ale i ciemne interesy władz świeckich i kościelnych (eliminowanie katarów, 
waldensów, templariuszy) doprowadziły ludzi do zbrodni, okrucieństwa, na równi z herety-
kami miały ginąć czarownice i czarownicy.

„Nie chcę mieć litości dla (…) czarownic, chciałbym, aby je wszystkie spalono” – pisał Luter.
Powszechnie wierzono, że parający się czarstwem zawierali pakty z diabłem (cyrograf 

należało pono podpisać krwią zza paznokcia czwartego palca prawej ręki, tam bowiem zło 
ma swe siedlisko). Dzięki temu oblubienice szatana, wsparte jego mocą, sprawować mogły 
czary miłosne, lekarskie, „grady i niepogody czynić i inne odmienności, których człowiek 
pospolity nie może czynić”. Przebiegły diabeł dostarczał kobietom domowe zwierzę, cho-
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wańcem zwane (najpopularniejszym był kot, czasem szczur czy ropucha), aby służyło jej 
jako zausznik.

W aktach z procesów czarownic wiele miejsca zajmują opisy sabatów, na które udawały się 
rzekome wiedźmy. Wystarczyło stosowne zaklęcie, np. „Płot, nie płot, wieś, nie wieś, biesie 
nieś!”, by mogły na miotle czy kiju wylecieć przez komin i rychło na diabelskiej biesiadzie 
tańcować. „Oto w pierwszej parze idą ropuchy, w aksamity czarne ubrane, za nimi (…) diabli 
i diablice prowadzą czarowników i czarownice, mające na ramieniu (…) ropuchy (…) i kota 
czarnego, który jako paź niesie ogon za nimi”.

Tysiące kobiet, zwłaszcza starych, bezbronnych, trafiało przez kilka stuleci przed oblicze 
bezlitosnych inkwizytorów. Sędziowie poddawali obwinione wymyślnym torturom, szukali 
na ich ciałach diabelskich znamion, miejsc na ból nieczułych, golili włosy, by wypłoszyć 
szatana, który miałby się w nich ukrywać. Kepler, słynny astronom, z wielką energią i po-
święceniem bronił przed sądem swej starej matki, pomówionej o czarstwo przez sąsiadkę. 
Johannesowi po sześciu latach udało się uchronić staruszkę przed spaleniem na stosie, zmarła 
jednak rychło po opuszczeniu więzienia.

Przez wieki czarownice były, zwłaszcza dla kobiet, jedynymi lekarzami (Paracelsus, ojciec 
nowoczesnej medycyny, przyznawał, że jeśli się czegoś nauczył, to od czarownic, znacho-
rów i owczarzy), wiedziały, że trujący blekot w odpowiedniej dawce uśmierza ból, pokrzyk 
uspokaja konwulsje, a przy zatruciu bieluniem warto zastosować korzeń lukrecji, znały moc 
afrodyzjaków.

Słynne maści czarownic – mieszanina szaleju, lulka, mandragory, tojadu itp. ziół – wcie-
rane w ciało, dawały psychodeliczne doznania, wywoływały letarg, wrażenie unoszenia się, 
erotyczne wizje.

„Skoro się maścią nasmarujesz (…) położysz się spać, Wciórnaski przed ciebie się zjawi 
w postaci małego niemczyka, wsadzi cię z sobą na ożóg (…) w oka mgnieniu staniecie na Łysej 
Górze: tam się dopiero ucieszysz i wyhasasz z paniczem” (…) – mówiła stara Regina, jedna 
z bohaterek „Wieczorów badeńskich” Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Oskarżona („wzięto 
ją na pytki”), byłaby może zginęła, bo Podstarości, który pod nieobecność pana wioski „kań-
czugiem samodzierczo władał”, miał „chrap na babę”. Na szczęście dla kobiety w porę wrócił 
mądry Podstoli i przekonał rozzłoszczoną gromadę, że często nieświadomość i prostactwo 
do błędnych wniosków prowadzą.

Mniemanie, że istnieją ludzie wybrani, którzy mają dostęp do wiedzy tajemnej, którym 
dana jest możność penetrowania innych światów i wymiarów, przetrwało. Stara doktorka, 
bohaterka opowiadania Tandaradei Sapkowskiego, podobnie jak czarodziejki przed wiekami, 
zna rozmaite zaklęcia, ma księgi tajemne („Źwierzcyadło Maggi Czarney Bissurmańskiej”), 
bursztynowy amulet i ma, oczywiście, wielkiego czarnego kocura. Siedzi pośrodku pentagra-
mu wpisanego w koło nakreślone kredą na podłodze, i tak chroniona może stoczyć zwycięski 
pojedynek z siłami Zła.

Przetrwała też wiara w istnienie miejsc dziwnych, mrocznych, strasznych, jak choćby znana 
Liebertowi Jurgowska karczma.:

„Przed tą karczmą nie zatrzymuj sań (…)
Tam z kieliszków wyskakuje siny bies (…)
Tylko walczyk czarci będzie łkał,
Słodki walczyk – ach, niezapomniany”.



Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K

105galeria 39/40

„Na wyspach Bergamutach
Podobno jest kot w butach”

(J. Brzechwa)
Nie tylko na wyspach Bergamutach spotkać można takiego odmieńca, przecież – „Wszystko 

mieć może miejsce – jak pisał Czerski – na bajki teatrze”. Charles Perrault, adwokat i wysoki 
urzędnik na dworze Ludwika XIV, wymyślił własnego kota w butach, mówiącego w dodatku. 
Kocur miał swoje sposoby, by poczciwemu młynarczykowi, któremu dostał się w spadku, 
zapewnić bogactwo i szczęście w miłości.

„Na gry losu koci sposób to nie gryźć, nie fukać (…)
Pomalutku, po cichutku, ukrywszy pazury,
tu – pokluczyć
tam pomruczeć i piąć się do góry”.
Motyw kota wielokrotnie pojawiał się w literaturze. Hrabia Aleksander Fredro wykorzy-

stał w Zemście kilka zwrotek popularnej piosenki, zaczerpniętej ze zbioru poety i folklorysty 
Wacława Zaleskiego.

„– Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie szepce?
– Pani matko dobrodziejko, kotek mleko chlepcze.
Oj, kot, pani matko, kot, kot,
Narobił mi w pokoiku łoskot”.

Piosnkę tę śpiewa przy angielskiej gitarze pyszałek Papkin („Ach, jak anioł śpiewam ładnie!”), 
wysłany przez Cześnika z misją zdobycia dlań Podstoliny. Papkin chętnie podjął się zadania, 
pewien, że :

„Jemu oddam Podstolinę
Malowidło nieco stare,
Sobie wezmę śliczną Klarę.”

Wokalne popisy Papkina nie przypadły paniom do gustu:
„Wszak mówiłam – albo koty,
Albo Papkin nam się zjawił” – komentowała Podstolina.
Skłonny do żartów Witkacy sparafrazował znaną kołysankę w swoim dramacie Tumor 

Mózgowicz
„Aa, a, kotki dwa,
Szare bure obydwa.
Aa, a, kotki trzy,
Zjadły mózgi szare pchły.
Aa, a, kotki cztery
Poszedł papa do hetery”.
Cała armia kotów, o imionach stworzonych ze znajomością rzeczy – Syrosław, Gryzomir, 

Gomułkiewicz, Dusimyszek – pojawiła się w poemacie heroikomicznym Myszeidos Krasickiego.
Akcja poematu dzieje się w czasach bajecznych, za panowania króla Popiela, noszącego pono, 
z powodu rzadkich włosów, przezwisko Chościsko, a wedle znanej legendy w całości zjedzonego 
przez myszy. Dzielne koty stoczyły w obronie króla liczne potyczki z myszami:

„Miauczących kotów przeraźliwa wrzawa (…)
Pobojowisko okrywa kurzawa (…)
Zamiast kunsztownej z stali armatury
Broń stron obydwóch: zęby i pazury”.
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Były i ofiary : „Miaukas, waleczny rotmistrz, zagryziony” (…), zginął też Filuś, ulubieniec 
księżniczki Duchny:

„Filuś rozkoszny, miły i przyjemny (…)
W uciesznych skokach sztuczny i foremny,
Filuś, co nigdy w swym życiu nie pościł”.

A jak koty, musiała się też pojawić czarownica, w fantazji Krasickiego była odrażająca, ale 
o mocy nieco już wygasłej.

„Do gusłów zatem i czarodziejstw sławnych
Skrzętnie się baba natychmiast udaje.
Cyrkuł na ziemi kreśli z liter dawnych (…)
Rzuca pęk ziółek czarami zaprawnych (…)
Okropnym głosem straszy okolice,
Mocarstw piekielnych ku pomocy wzywa”.
Czytelnicy młodzieńczej powieści Gałczyńskiego Porfirion Osiełek, czyli Klub Święto-

kradców poznali z kolei kota Myrmidona. Porfirion Osiełek false Hilarion Gaff, właściciel 
fabryki sztucznych nosów i noktambulik, „esteta głęboki”, poznał kocisko w składzie 
instrumentów niejakiego Bogumiła Różdżki. To właśnie Myrmidon przyniósł Osiełkowi 
„helikon nr 4 i mydełko pachnące olibanem”.

Wystarczy trochę wyobraźni, by stworzyć sobie kota. Agatha Christie jako mała dziew-
czynka bawiła się w różne gry z wymyśloną, nieistniejącą rodziną kotów. Wykorzystała 
koci motyw w kryminale Kot wśród gołębi i podobnie jak koty, całe życie uwielbiała pić 
tłustą śmietankę.

Carroll – autor Alicji w Krainie Czarów – wyśnił kota, który potrafił znikać, zostawał 
tylko jego uśmiech. A „kocur (…) wyposażony w zawadiackie wąsy kawalerzysty, olbrzymi 
jak wieprz, czarny jak sadza lub gawron” to przecież Behemot z kart Mistrza i Małgorzaty 
Bułhakowa. Kocur, ozdoba świty mistrza czarnej magii Wolanda, chodził na tylnych łapach, 
jeździł tramwajem i miał osobliwe apetyty: „Behemot ukroił sobie kawałek ananasa, posolił 
go, popieprzył, zjadł, a potem tak brawurowo chlapnął drugą setkę spirytusu, że wszyscy 
zaczęli mu bić brawo”.

Po różnych przygodach i przeistoczeniach kocisko i jego kompani zniknęli, pozostała, 
warta może zapamiętania, myśl Bułhakowa: „Skrzywdzić kota jest bardzo łatwo, ale, wierzcie 
mi, żaden to honor, żaden!”
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Lipiec

4 lipca 1941 r. (75 lat temu) – Niemcy roz-
strzelali na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 
polskich naukowców, głównie wykładowców 
lwowskich uczelni, łącznie 37 osób, wśród nich 
znalazł się Tadeusz Boy-Żeleński.

7 lipca 1136 r. (880 lat temu) – papież In-
nocenty II wystawił Bullę gnieźnieńską, która 
zawierała spis dóbr arcybiskupa gnieźnieńskie-
go i potwierdzała niezależność polskiej admi-
nistracji kościelnej. W dokumencie znalazło 
się 410 polskich nazw miejscowości, imion 
i nazwisk. Jest to jeden z najstarszych zabytków 
piśmiennictwa polskiego.

9 lipca 1526 r. (490 lat temu) – urodziła 
się Elżbieta Habsburżanka, najstarsza córka 
cesarza Ferdynanda i Anny Jagiellonki. Była 
pierwszą żoną Zygmunta II Augusta, ze wzglę-
du na bliskie pokrewieństwo papież Klemens 
VII musiał udzielić im dyspensy. Zmarła 15 
czerwca 1545 r. w Wilnie.

13 lipca 1666 r. (350 lat temu) – rozegrała 
się bitwa pod Mątwami, w której wojska kró-
lewskie zostały rozbite przez rokoszan. Janowi 
Kazimierzowi nie udało się zdławić rokoszu Lu-
bomirskiego mimo przewagi liczebnej wojska.

15 lipca 1771 r. (245 lat temu) – Kazimierz 
Pułaski otrzymał nominację na komendanta 
twierdzy na Jasnej Górze (konfederacja barska).

22 lipca 1896 r. (120 lat temu) – miało miejsce 
uroczyste otwarcie częstochowskiej rotundy 
(drugiej w Polsce – pierwsza powstała we Lwo-
wie). Budynek był przeznaczony do ekspono-
wania obrazów panoramicznych. Właścicielem 

Magdalena Syguda

KALENDARIUM HISTORYCZNE 
LIPIEC–GRUDZIEŃ 2016

obiektu był doktor Henryk Lgocki. Wystawio-
no w niej m.in. Ukrzyżowanie Chrystusa Pana 
oraz Oblężenie Częstochowy przez Szwedów.

25 lipca 1016 r. (1000 lat temu) – urodził 
się Kazimierz I Odnowiciel, polski książę, syn 
Mieszka II i Rychezy. Panował z przerwami 
w latach 1034–1058. Od 1040 r. zaczął odbu-
dowywać zniszczoną najazdami Polskę, prze-
niósł swoją siedzibę do Krakowa, ufundował 
opactwo benedyktynów w Tyńcu.

30 lipca1941 r. (75 lat temu) – został 
podpisany traktat Sikorski-Majski, który 
przywracał stosunki dyplomatyczne między 
Polską a Związkiem Radzieckim. Zawierał on 
protokół dodatkowy, na mocy którego obywa-
tele Polski mieli zostać zwolnieni z sowieckich 
więzień i łagrów.

Sierpień

5 sierpnia 1461 r. (555 lat temu) – urodził się 
Aleksander Jagiellończyk, czwarty syn Kazimie-
rza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. 
Od 1492 r. był wielkim księciem litewskim, 
a od 1501 r. królem Polski. Za jego panowania 
uchwalono konstytucję Nihil novi (1505 r.).

14 sierpnia 1941 r. (75 lat temu) – o. Mak-
symilian Maria Kolbe poniósł męczeńską 
śmierć w obozie koncentracyjnym Auschwitz. 
Duchowny poświęcił swoje życie za Franciszka 
Gajowniczka. W 1982 r. papież Jan Paweł II 
ogłosił go świętym Kościoła katolickiego.

15 sierpnia 1906 r. (110 lat temu) – miało 
miejsce poświęcenie nowej wieży na Jasnej 
Górze, koszt przedsięwzięcia wyniósł 158 tys. 
rubli, wieża miała 105,3 m wysokości. Stara 
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wieża spłonęła 15 sierpnia 1900 r. w pożarze 
wywołanym przez fajerwerki.

16 sierpnia 1946 r. (70 lat temu) – w Duszni-
kach odbył się I Festiwal Chopinowski.

27 sierpnia 1926 r. (90 lat temu) – Józef 
Piłsudski otrzymał nominację na urząd Gene-
ralnego Inspektora Sił Zbrojnych.

29 sierpnia 1526 r. (490 lat temu) – w bitwie 
pod Mohaczem zginął Ludwik II Węgierski, 
król Czech i Węgier, syn Władysława II Jagiel-
lończyka i Anny de Foix, bratanek Zygmunta 
I. W 1515 r. został adoptowany przez cesarza 
Maksymiliana I Habsburga. Był kawalerem 
Orderu Złotego Runa.

Wrzesień

2 września 1621 r. (395 lat temu) – rozpoczęło 
się oblężenie Chocimia, po stronie polskiej 
dowodził Jan Karol Chodkiewicz, po stronie 
tureckiej sułtan Osman II. Oblężenie zakoń-
czyło się taktycznym zwycięstwem Polaków.

19 września 1596 r. (420 lat temu) – zmarła 
Anna Jagiellonka, królowa Polski, od 1576 r. 
żona Stefana Batorego, córka Zygmunta I Sta-
rego i Bony Sforzy.

19 września 1551 r. (465 lat temu) – urodził 
się Henryk III Walezy, pierwszy elekcyjny król 
Polski (1573–1574), od 1574 r. – król Francji. 
Zmarł 2 sierpnia 1589 r.

23 września 1976 r. (40 lat temu) – powstał 
Komitet Obrony Robotników – organiza-
cja opozycyjna, której celem było niesienie 
pomocy (prawnej, finansowej, medycznej) 
osobom represjonowanym przez władze ko-
munistyczne.

24 września 1926 r. (90 lat temu) – powołano 
do życia Polskie Koleje Państwowe.

28 września 1651 r. (365 lat temu) – miała 
miejsce ugoda w Białej Cerkwi, która ogra-
niczała swobody i przywileje kozackie oraz 
zmniejszała liczbę kozaków rejestrowych 
do 20 000.

29 września 1341 r. (675 lat temu) – Kazi-
mierz Wielki poślubił Adelajdę, córkę landgrafa 
Hesji. Parze nie układało się zbyt dobrze, Ade-
lajda została osadzona na zamku w Żarnowcu.

Październik

1 października 1626 r. (390 lat temu) – za-
kończyło się starcie Polaków ze Szwedami pod 
Gniewem. Stroną polską dowodził Zygmunt 
III Waza, szwedzką – Gustaw Adolf.

2 października 1946 r. (70 lat temu) – zmarł 
Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej w latach 1926–1939, naukowiec, 
wynalazca, współtwórca przemysłu chemicz-
nego w Polsce, rektor Politechniki Lwowskiej 
i profesor Politechniki Warszawskiej.

3 października 1996 r. (20 lat temu) – przy-
znano Wisławie Szymborskiej literacką Nagro-
dę Nobla.

8 października 1566 r. (450 lat temu) – wy-
jechała z Polski królowa Katarzyna Habsbur-
żanka – żona Zygmunta Augusta i siostra jego 
pierwszej żony – Elżbiety. Ich małżeństwo 
nie było udane, Zygmunt nie doczekał się 
potomstwa.

17 października 1696 r. (320 lat temu) – uro-
dził się August III Sas, król Polski i elektor saski 
od 1733 r., był synem Augusta II Mocnego 
i Krystyny Eberhardyny, zmarł 5 października 
1763 r.

19 października 1466 r. (550 lat temu) – pod-
pisano pokój toruński, który zakończył wojnę 
trzynastoletnią między Polską a Krzyżakami.
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25 października 1501 r. (515 lat temu) – 
Aleksander I nadał przywilej mielnicki, który 
ograniczał władzę króla, od tej pory senat miał 
podejmować ostateczne decyzje w sprawach 
państwowych, mógł też wypowiedzieć posłu-
szeństwo królowi.

Listopad

1–2 listopada 1916 r. (100 lat temu) – miał 
miejsce zjazd polskich organizacji skautowych, 
na którym utworzono Związek Harcerstwa 
Polskiego.

3 listopada 1771 r. (245 lat temu) – konfe-
deraci barscy porwali w Warszawie Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, jednak z powodu złej 
organizacji akcji królowi udało się zbiec.

11 listopada 1936 r. (80 lat temu) – Edward 
Śmigły-Rydz został marszałkiem Polski.

15 listopada 1916 r. (100 lat temu) – zmarł 
w Vevey w Szwajcarii laureat literackiej Na-
grody Nobla – Henryk Sienkiewicz. 25 paź-
dziernika 1924 r. na częstochowskim dworcu 
zatrzymał się pociąg wiozący do Warszawy 
prochy Sienkiewicza. Trumna została oficjalnie 
przeniesiona na Jasną Górę, pod Szczytem od-
prawione zostało nabożeństwo żałobne. Postój 
trwał trzy godziny.

17 listopada 1846 r. (170 lat temu) – Czę-
stochowę i Jasną Górę odwiedził namiestnik 
Królestwa Polskiego – Iwan Paskiewicz. Po-
wodem wizyty było doprowadzenie do miasta 
linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

19 listopada 1816 r. (200 lat temu) – powstał 
w Warszawie Królewski Uniwersytet Warszaw-
ski (akt erekcyjny wydał car Aleksander I). Ini-
cjatorami tego przedsięwzięcia byli: Stanisław 
Staszic i Stanisław Kostka Potocki.

28 listopada 1561 r. (455 lat temu) – podpi-
sano układ w Wilnie. Zygmunt August objął 
zwierzchnictwo nad państwem zakonnym, 
doszło do sekularyzacji Zakonu Kawalerów 
Mieczowych, Gotthard Kettler został świeckim 
księciem Kurlandii i Semigalii i złożył hołd 
lenny Zygmuntowi Augustowi.

Grudzień

8 grudnia 1506 r. (510 lat temu) – na sejmie 
w Piotrkowie obrano Zygmunta I Starego 
na króla Polski. Był piątym z kolei synem Kazi-
mierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, 
od 1506 r. wielkim księciem litewskim. Przyjął 
w 1525 r. hołd lenny Albrechta Hohenzollerna.

12 grudnia 1586 r. (430 lat temu) zmarł 
Stefan Batory – od 1561 r. książę Siedmiogro-
du, król Polski od 1576 r. Został pochowany 
w katedrze wawelskiej.

12 grudnia 1501 r. (515 lat temu) w katedrze 
wawelskiej kardynał Fryderyk Jagiellończyk 
koronował swego brata – Aleksandra I na króla 
Polski.

13 grudnia 1981 r. (35 lat temu) – a dokład-
niej w nocy z 12 na 13 grudnia Rada Państwa 
na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Na-
rodowego, na czele której stał Wojciech Jaru-
zelski, podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu 
wojennego na terenie całego kraju.

18 grudnia 1921 r. (95 lat temu) – reprezen-
tacja Polski w piłce nożnej rozegrała w Buda-
peszcie swój pierwszy mecz, który zakończył się 
wynikiem 1:0 dla drużyny węgierskiej.

25 grudnia 1076 r. (940 lat temu) – odbyła się 
w Gnieźnie koronacja Bolesława Szczodrego, 
pierworodnego syna Kazimierza Odnowicie-
la i Dobroniegi. Bolesław w 1079 r. skazał 
na śmierć biskupa krakowskiego Stanisława. 
Zmarł na Węgrzech w 1081 lub 1082 r.
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Urodzeni w wolnej Polsce, dzieciństwo 
zabrała im wojna, młodość – czasy stali-

nowskie; w dorosłość weszli wraz z październi-
kowym wiatrem odnowy... Pokolenie Haliny 
Poświatowskiej, Ludmiły Marjańskiej, Tade-
usza Gierymskiego, Jerzego Dudy Gracza, 
Tadeusza Miśkiewicza. Uważnie wsłuchujmy 
się w słowa wspomnień Barbary Kubickiej-
Czekaj, Janusza Mielczarka i innych żyjących 
jeszcze „świadków epoki”, współtworzących 
klimat zmian październikowych... Mówi się, 
że wybitne dzieło jest ponadczasowe; ale aby 
zrozumieć jego przekaz, trzeba widzieć kon-
tekst. Żeby przejąć doświadczenie starszych, 
wypada wiedzieć, co ich kształtowało.

I
Bezlitośnie szydzi z nas powtarzalność. 

Każde kolejne pokolenie rodzi się w oparach 
buntu przeciw staremu. Młodzi apostołowie 
odkrywają wciąż na nowo stare idee, wierząc 
w ich rewolucyjną nowość. Młodzi „proku-
ratorzy” o twarzach Saint-Justa, odnajdują 
w „teczkach” dowody zdrady lub konformi-
zmu starszych. Młodzi cynicy drwią z „prawd 
odwiecznych” i wartości uważanych za święte. 
Młodzi „zaangażowani” odnajdują nowe 
(stare) „prawdy odwieczne” i chcą odnale-
zione wartości siłą wbić do głowy ciemnej 
społeczności. Młodzi poeci jeszcze nie wiedzą, 
że słowem nie da się okiełznać rozbieganych 
myśli; forma nie jest celem, lecz narzędziem 
poszukiwacza. Historycy budują nowe mity, 
by zwolnić swych uczniów z myślenia. My-
ślenie jest ciężarem, wyzwoleniem możność 
powtarzania: „cztery nogi dobre, dwie nogi 
złe, bee, bee...” I tak to się toczy, od pokoleń, 
powtarzalnie. Tylko kontekst się zmienia.

W zawilgoconej piwnicy, w Częstochowie 
1956 r., mieszkała Stanisława Hejduk z ociem-
niałym synem Tadeuszem. Oboje przybyli 
do Częstochowy po Powstaniu Warszawskim. 

Jarosław Kapsa

POKOLENIE 56

Tadeusz, żołnierz AK, ranny w walkach 
powstańczych, stracił wzrok. Pomimo tego 
był aresztowany przez UB pod zarzutem 
kontynuowania konspiracji w AK, spędził 
kilka miesięcy w więzieniu. Matka została bez 
pomocy i źródła utrzymania. Po zwolnieniu 
Tadeusz podjął pracę w Zakładach Metalo-
wych, starając się utrzymać chorą matkę... 
Wychowano go, podobnie jak całe urodzone 
przed wojną pokolenie, w gotowości oddania 
życia za Ojczyznę. Zginąć czasem łatwiej niż 
żyć; dźwigać kalectwo i nędzę, nosząc w sobie 
wspomnienie hekatomby.

Nie ma powodu, by mnożyć podobne opo-
wieści. Ta jedna historia młodego powstańca 
wystarczy za kontekst. Nikt nie nagradzał 
laurem zwycięstwa wojennych bohaterów. 
Wyszli z wojny okaleczeni, nie mieli szansy 
normalnego życia, wegetowali, pozbawieni 
nadziei.

Byli też inni, młodsi. Widzieli, jak bomby 
zniszczyły wszystko, co miało być trwałą war-
tością: domy, pieniądze, Dekalog. Po wojnie 
uwierzyli w nową religię, bo gdy się ma kil-
kanaście lat, wiara nadaje sens życiu. Nie po-
sądzajmy ich wszystkich o koniunkturalizm; 
owszem, mieli satysfakcję z bycia kimś, wejścia 
na drabinę społeczną wyżej, niż mogli marzyć 
ich rodzice. Ale to tylko utwierdzało ich w wie-
rze w posiadanie świętej racji. Pamiętajmy też, 
że zarówno „zdrajców”, jak i „bohaterów”, była 
garstka; dla większości pierwszym i najważ-
niejszym przykazaniem było: przeżyj! Bo gdy 
żyjesz, masz cień nadziei choćby na kilka 
przyjemnych chwil...

II
Na placu, dziś zwanym placem Biegań-

skiego, była tablica z napisem: „Piętnujemy 
chuliganów”. Taki był świecki obyczaj, by be-
atyfikować i piętnować publicznie. Przed pra-
wie każdym zakładem pracy stały takie tablice; 
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na jednych gloryfikowano przodowników pra-
cy, na innych ukazywano twarze bumelantów.

Prywatność ? A kogo to obchodzi? Za pry-
watnością idzie głębsza demoralizacja, odry-
wanie młodzieży od pracy, kierowanie całej jej 
energii życiowej na boogie-woogie i ubieranie się 
«po amerykańsku». Tak właśnie wróg klasowy 
wprowadza w nasze szeregi rozkład moralny, 
by łatwiej opanować ludzi mających pustkę 
w głowie. Dlatego nasze życie «prywatne» nie jest 
w rzeczywistości wcale prywatne. Jest to również 
dziedzina, w której toczy się ideologiczna walka 
(fragment listu młodego robotnika do „Sztan-
daru Młodych”). W innym liście do gazety 
młodych aktywistów czytamy: Kochają się bar-
dzo. On jest aktywistą ZMP-owskim, ona nie-
zorganizowana, źle ustosunkowana do obecnego 
ustroju. On w tym wypadku nie wie, co zrobić 
– chce z nią zerwać. Ale przed podjęciem decy-
zji idzie do Zarządu ZMP, do kolektywu. Pyta 
o radę. Organizacja pomaga koledze w wycho-
waniu jego dziewczyny. Uświadamianie to rzecz 
niełatwa, ale kolega ten nie ogranicza się teraz 
tylko do spacerów z narzeczoną, czułych słówek 
i pocałunków. Przyprowadza ją do świetlicy 
ZMP-owskiej, wciąga do pracy społecznej. I teraz 
dopiero wie, że kocha naprawdę i jest kochany. 
To nie jest abstrakcyjny żart. To była rzeczy-
wistość. Zlekceważyłeś ją; postawiono ciebie, 
odartego z godności, przez kolektywem, 
kazano składać samokrytykę dotykającą tabu 
intymności. Organizacja pomogła zrozumieć, 
że w każdym miłosnym związku najważ-
niejsza jest ta „trzecia”: Partia. Zetempówka 
lubi tańczyć, bawić się, może się podmalować, 
by podobać się koledze zetempowcowi, jak i ona 
przodownikowi pracy czy nauki, a nie gogusiowi.

W październiku 1956 r. to pękło. W gab-
lotce „Potępiamy chuliganów” zawisł portret 
Stalina. Plac pokryły transparenty z napisa-
mi: „W polskich mundurach tylko Polacy”, 
„Uwolnić Prymasa Wyszyńskiego”, „Równość, 
Wolność, Niepodległość” Skandowano hasła: 
„Precz z Rokossowskim!”, „Precz z ruskimi!”, 
„Niech żyje Poznań!”, „Wyjaśnić sprawę Ka-
tynia!”, „Religia w szkołach!”. Wykrzyczano 

to, o czym nie wolno było myśleć. „Urodzeni 
w niewoli, okuci w powiciu” po raz pierwszy 
mieli możliwość doświadczyć wolności. Może 
i była to krótka, przemijająca chwila, może 
było to jedynie marzenie o wolności, może był 
to tylko „sen idioty śniony nieprzytomnie”... 
Ale nic już później nie mogło być po staremu.

III
Poezja, a może szerzej – sztuka, rodzi się, 

gdy człowiek odzyskuje prawo do swojej 
prywatności, do wyrażania własnymi słowa-
mi własnych uczuć. W innych warunkach 
poezja zmienia się w tekst marszu wybijanego 
na werblach mózgu. Śmiech z sitcomu, płacz 
z playbacku, gniew ludu na rozkaz, entuzjazm 
tłumu sterowany chorągiewką; to wszystko jest 
pustką, nie kulturą.

Człowiek uśmiecha się, pokazując kikuty 
rąk – pisała Halina Poświatowska w wierszu 
„Człowiek z Annapurny”, w swym debiucie, 
opublikowanym w grudniu 1956 r. Rzeczywi-
stość nadal była kanciasta, ale gdy masz prawo 
bycia sobą, zyskujesz nadzieję na miłość, 
przyjaźń, szczęśliwe życie rodzinne. Człowiek 
uśmiecha się... mimo kalectwa.

Była „Sielanka”, kawiarnia przy ul. Nowo-
wiejskiego, która stała się w 1956 r. klubem 
twórczej inteligencji. Ponieważ wtedy jeszcze 
nic i nigdzie nie mogło być poza kontrolą, 
to i tu drogę do spotkań otwarło formalne 
zezwolenie. Była nawet osoba „formalnego 
animatora” ze strony Magistratu; szczęściem 
opiekuna, będącego duchem wolności: była 
nim Maria Czaja. Odkrywano (wciąż na nowo 
stare rzeczy), czym jest i czym powinna być 
inteligencja. Przewodnikiem w tym był absol-
went Uniwersytetu Jagiellońskiego Zbigniew 
Żmigrodzki. Tu kształtowali się: Tadeusz 
Gierymski, Janusz Mielczarek, Wojciech To-
bolewski, Zdzisław Litwiński...

Była też, odrodziła się „stara inteligencja”, 
ta solidnie skonstruowana w warunkach 
Niepodległej Rzeczpospolitej, przekonana 
o konieczności przenoszenia i przekazywania 
starych wartości. Poloniści: Józef Mikołajtis 
i Józef Wójcicki, zakładający Towarzystwo 
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Literackie im. A. Mickiewicza, Maksymilian 
Brożek, odtwarzający przedwojenny klimat 
ZPAP, Stanisław Pospieszalski, ukazujący, 
jak łączyć nowoczesność z tradycją, zdobiąc 
wnętrza kościołów.

To nie był jeden świat, lecz wiele kręgów. 
Częstochowa jest małym miastem, kręgi spla-
tały się z sobą, nachodziły jeden na drugi. Lecz 
po doświadczeniach stalinizmu nie powinna 
dziwić pewna nieufność, personalne niechęci, 
inne marzenia, różnica w wartościach i spo-
sobach działań. Co miało być istotniejsze: 
kultywowanie tego, co było przed wojną, 
czy marzenie o sprawiedliwości społecznej 
w zreformowanym systemie socjalistycznym? 
Zachowanie własnej wolności przez dumną 
odmowę współpracy z nieakceptowaną wła-
dzą, czy może próba zmieniania „od środka” 
tej władzy? A co nazwiemy kolaboracją w kraju 
półsuwerennym? Czy możliwość nauczania 
dzieci w szkołach o dziełach Mickiewicza i Sło-
wackiego warta jest ceny, jaką było składanie 
hołdu „wyzwolicielce” – Armii Czerwonej?

Rewolucja październikowa wygasła, zanim 
się rozpaliła. Ludzie nie wierzyli, by większe 
zmiany były możliwe; działał gorzki przykład 
Węgier. Istotnym wydawało się to, co jest: 
odzyskano prawa do prywatności i nadzieję 
na stopniową poprawę materialnych warun-
ków życia. Skończyły się wiece i burzliwe prze-
mowy. Władza wróciła do normy, po cichu 
wyeliminowała przywódców „rewolty”: Ry-
szarda Dziurkę, Marię Czaję. „Oazę wolności 
słowa”, jaką miał być nowy tygodnik społeczny 
„Gazeta Częstochowska”, zmieniono w biu-
letyn z partyjnymi oficjałkami. Zawężała się 
do minimum możliwość niezależnej społecz-
nej aktywności.

IV
A gdzie poeci z gniewnych lat? Joanna 

Sadowska w zamieszczonym w periodyku IPN 
„Pamięć i Sprawiedliwość” nr 1(17) 2011 arty-
kule „Masy członkowskie Związku Młodzieży 
Socjalistycznej na tle społeczeństwa polskiego 
lat 1956-1976” przypomniała wyniki badań 
socjologicznych, prowadzonych na przełomie 

lat 50/60, badających aspiracje młodego poko-
lenia. Można przyjąć, że przytoczone diagnozy 
odpowiadają społeczności częstochowskiej. 
Powtórzmy za autorką słowa o ówczesnej mło-
dzieży: Po 1956 r. władza pozostawiła ją w spo-
koju, a mała stabilizacja pozwoliła na snucie 
planów. Podstawowym celem życiowym było 
więc szczęśliwe życie rodzinne, miłość, przyjaźń. 
Bardzo ważne było wykształcenie. Od pracy ocze-
kiwano, że będzie zgodna z zainteresowaniami 
i zagwarantuje dobre warunki materialne. Spo-
łeczna użyteczność pracy i jej znaczenie z punktu 
widzenia kultury były mniej ważne. (...) Bardzo 
charakterystyczne były ograniczone oczekiwania 
młodzieży dotyczące materialnej sfery ich życia. 
Głównym marzeniem było własne mieszkanie, 
czasem samochód lub motor, rzadziej podróże. 
(...) Wprawdzie nie widać było wśród młodzieży 
indywidualizmu, potrzeby wyróżniania się, ale 
zarazem nie chciała być ona wtłaczana w jeden 
wzorzec. Większość zastrzegała sobie swobodę 
dokonywania wyborów i nie dopuszczała inge-
rencji w swoje sprawy, zwłaszcza dotyczące stylu 
życia czy światopoglądu. (...) Przystosowanie 
do ustroju nie oznaczało bowiem przyjęcia jego 
założeń światopoglądowych. We wszystkich bada-
niach większość respondentów określała się jako 
wierzący i praktykujący, choć zaangażowanie 
religijne młodego pokolenia było słabsze niż po-
kolenia rodziców. (....) Gros młodzieży (88 proc.) 
do lat 24 badanej w 1959 r. nie miało poglądów 
politycznych albo były one mało sprecyzowane, 
najliczniejsi (28 proc.) twierdzili: „nie jestem 
związany z żadnym kierunkiem politycznym, ale 
odpowiada mi rzeczywistość polityczna w Polsce”. 
Zdecydowanych komunistów i socjalistów było 
niewiele więcej niż zdecydowanych zwolenników 
kapitalizmu (po kilka procent).

Nie ma żadnego uzasadnienia oczekiwa-
nie, by poeci mieli być inni niż ogół charak-
teryzowanej powyżej młodzieży. Poeta nie 
jest Marianną z wielkim biustem, prowadzącą 
lud na barykady. Nawet gdy staje się bardem 
rewolucji, to – jak mówią cynicy – drogo-
wskaz wskazuje drogę, lecz nie zawsze musi 
nią iść. Poeci częstochowscy pokolenia 1956 



HISTORIA W GALERII

113galeria 39/40  

r. nie byli bardami, nie mieli ambicji nie tylko 
prowadzenia ludu, lecz nawet uczestnictwa 
w rewolcie. Nie używali Wielkich Słów i nie 
bronili Wielkich Spraw. Wiedzieli, czuli 
to intuicyjnie po doświadczeniach wojny 
i stalinizmu, że Wielkie Słowa i Wielkie Spra-

wy stają się Wielkim Oszustwem. Dla czło-
wieka ważniejsze są sprawy małe, najbliższe, 
wyszeptane lub niedopowiedziane. I w tym 
odnajduje się prawdziwa poezja… I tylko taka 
ma szansę przetrwać dłużej niż historyczne 
zawirowania.

Smutnym jest widok zaniedbanego dzie-
dzictwa kulturowego; dowód na to, jakby 

społeczność z wzgardą odwróciła się od prze-
szłości. Poszarzały i sponiewierany „Dom 
Księcia”, gdzie przed odpadającymi płatami 
tynku chronią przechodnia prymitywne, 
drewniane osłony... Zapomniany, traktowany 
jako przybudówka do lekarskiej przychodni, 
dawny dworzec herbski, otoczony krajobra-
zem urągającym godności załatwiających 
się tu psów. Szukając dalej, też nie trafimy 
lepiej. Pałac w kłobuckim Zagórzu, podobno 
odnawiany, lecz bez większych tego objawów...
Poszukujący śladów po ostatnim Carze Rosji 
Michale II Romanowie z goryczą przyjmował-
by widzianą rzeczywistość. Nie miałoby sensu 
tłumaczenie tego antyrosyjskim patriotyzmem 
polskiego narodu. Swojego dziedzictwa też 
ten nasz naród nie lubi, co widzieć, słyszeć 
i czuć można w każdym zakątku suwerennej 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

I
Wydawany w Piotrkowie „Tydzień” nr 44 

z dnia 22.10.1900 r. odnotował, że 14 wrześ-
nia 1900 r. Następca Tronu Wielki Książę Mi-
chał Aleksandrowicz Romanow odbył podróż 
ze Spały do swoich podczęstochowskich dóbr. 
Obejmowane przez Wielkiego Księcia Dobra 
Ostrowskie zajmowały w gminach: Miedźno, 
Kamyk, Mykanów, Węglowice, Dźbów – 12 
tys. dziesięcin w gruntach i lasach. Majątek 
stanowił także w Ostrowach dwór myśliwski, 

Jarosław Kapsa

CAR, KTÓRY NIE CHCIAŁ BYĆ CAREM

w Zagórzu pałac oraz 2 kopalnie rudy, huta 
Blachownia, gorzelnia, 2 tartaki. Michał Alek-
sandrowicz podróż ze Spały do Rudnik odbył 
pociągiem, korzystając ze specjalnej, doczepio-
nej salonki. Ze stacji w Rudnikach do dworu 
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w Ostrowach jechał karetą. 15 września Wielki 
Książę uczestniczył w polowaniu w swoich 
lasach. Po południu odwiedził Częstochowę, 
wizytując Klasztor Jasnogórski i spotykając się 
z przedstawicielami miejscowej elity.

Obraz poznawanego przez Romanowa po-
wiatu częstochowskiego znaleźć też możemy 
w piotrkowskim piśmie:
„Na stworzenie powiatu w roku 1864 złożyły 
się powiaty: Wieluński i Olkuski (...) Ludność 
stała wynosi: katolików 104 579 dusz, staroza-
konnych 16 513, protestantów 1 887, prawo-
sławnych 466 – w ogóle 123 444 dusz. Rzeka 
Warta, niespławna w naszym powiecie, przepły-
wa 28 wiorst. Nad granicą Szląska z 8 kopalń 
wydobywają w wielkiej ilości rudę, tak zwaną 
kamionkę – rudę żelazną wysoko procentującą. 
Pod względem administracyjnym i sądowym 
powiat podzielony jest na 21 gmin, przy 
których tyleż znajduje się kas pożyczkowych 
włościańskich. Możność oświaty daje 60 szkó-
łek wiejskich – niestety prawie bez uczniów! 
(...) Kościołów katolickich znajduje się 28, 
które obsługuje 50 księży. Młynów posiada 
powiat 51, gorzelni 7, fabryk po wsiach 6. (...) 
Kupców gildyjnych, z wyłączeniem częstochow-
skich, jest czternastu. Ludność nadgraniczna 
leniwa, zaniedbująca uprawę roli; natomiast 
szczerze zajmuje się przemytnictwem; dlatego 
to w porze żniw jest b. trudno o robotnika. 
Garstka kolonistów osiadłych od dziesiątka 
lat, trudni się płóciennictwem; wyroby dobre 
mające wielki zbyt. Chłop w naszym powiecie 
nie posiada narodowego stroju, skupuje chętnie 
miejską starzyznę lub wytarte żołnierskie szy-
nele. Wyjątek stanowią okolice nadgraniczne, 
Truskolasy i Panki, w których lud nosi się 
na podobieństwo Szlązaków (...) Niepodo-
bieństwo jest też pominąć milczeniem uroczej 
miejscowości Potoka Złotego; jest to b. własność 
generała b. wojsk polskich Krasińskiego, ojca 
Zygmunta – obecnie własność hr. Raczyńskiego. 
Tam warszawska Spółka Rybacka kosztem 17 
212 rs. 50 kop. urządziła 30 morgowe stawy, 
w których prowadzi sztuczną hodowlę pstrągów. 
Brak kontroli, opieki, a głównie nadzoru, jest 

przyczyną strat, jakie spółka ponosi; handlarze 
sprzedają za bezcen kradzione pstrągi na targach 
Żarek, Lelowa i Częstochowy”.

Cóż, z punktu widzenia piotrkowskiej, 
gubernialnej, metropolii była to daleka pro-
wincja; wioski wciśnięte w nadgraniczne lasy, 
zamieszkałe przez tubylców parających się 
szmuglem gęsi i eteru.

Wielkiego Księcia w czasie pierwszej wi-
zyty bardziej jednak od ludzi interesowały je-
lenie i bażanty, których spora liczba pokotem 
wyłożona została po polowaniu na dziedzińcu 
ostrowskiego dworu. Książę liczył zatem ubite 
zwierzęta, a my oszacujmy te Jego obejmowa-
ne we władanie dobra.

Dobra częstochowskie nie były własnością 
państwa rosyjskiego, lecz prywatnym nabyt-
kiem rodziny Romanowów. Majątek obejmu-
jący wspomniane nieruchomości oraz prawo 
wydobycia rud żelaza w Gnaszynie i Szarlejce 
kupił car Aleksander III od Guido Henckela 
von Donnersmarcka. Sprzedający, tytułowany 
Panem Bytomia, był jedną z ważniejszych 
postaci w historii Górnego Śląska i jednocześ-
nie jednym z najbogatszych przemysłowców 
w Rzeszy. Przypuszczać można, że zakup dóbr 
przez cara miał na celu umocnienie stanu 
rosyjskiego posiadania na zachodniej rubieży 
imperium. „Sercem” majątku W. Ks. Michała 
Aleksandrowicza było „państwo zagórskie”, 
czyli dobra Ostrowy, 12 271 ha, w tym 10 
861 ha lasów. W skład majątku wchodziły 
cztery folwarki o powierzchni łącznej 5 959 
mórg: Zagórze, Łobodno, Zakrzew, Nowa 
Wieś. Folwark Zagórze to 496 mórg gruntów 
ornych, 52 – łąk, 863 – lasów; 12 budynków 
murowanych i 16 drewnianych. Łobodno 
– 323 morgi gruntów rolnych, 26 – łąk, 
311 – lasów, 5 budynków murowanych i 8 
drewnianych; Zakrzew – 310 mórg gruntów 
rolnych, 146 łąk, 2 629 lasów, 5 budynków 
murowanych i 18 drewnianych. Nowa Wieś 
– 189 mórg gruntów rolnych, 17 łąk, 232 
lasów, 4 budynki murowane i 11 drewnia-
nych. Dodatkowo częścią majątku wielkiego 
księcia był Kłobuck (do 1864 r. miasto) z 342 
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domami (4  377 mórg) oraz wsie Zakrzew, 
Zagórze, Wręczyca, Łobodno i Nowa Wieś – 
553 domy – 7614 mórg. Dochód przynosiło 
gospodarstwo leśne, gorzelnia, tartak, młyn 
parowy, dwa młyny wodne, młyn do kości, 
piec wapienny, pokłady rudy żelaza i wapna. 
Siedzibą właściciela był pałac w Zagórzu 

(dziś Kłobuck-Zagórze). Wybudowany został 
w stylu klasycystycznym w latach 1795-1800 
dla pruskiego ministra Christiana von Haug-
witza. W XIX w. pałac był własnością rodziny 
Lemańskich. 28 marca 1863 r. miejsce to stało 
się świadkiem dramatycznego wydarzenia. 
Przybył tu oddział powstańczy pod dowódz-
twem Józefa Oksińskiego, od właściciela Ed-
munda Lemańskiego zażądał wydania broni 
powstańcom. Lemański odmówił – dokonano 
na nim egzekucji wieszając na rogach jelenich 
przybitych na portyku pałacu. Ta traumatycz-
na historia przeszła do miejscowej legendy 
jako odwet chłopów na złym dziedzicu. 
Po powstaniu pałac przeszedł w ręce Don-
nersmarcka, zaniedbany i opuszczony został 
na nowo odrestaurowany przez wielkiego 
księcia Michała. Po I wojnie światowej utwo-
rzono w pałacu szkołę leśników. Własnością 
Romanowa była także huta „Blachownia” za-
trudniająca 560 robotników, z tym , że zakład 
ten wydzierżawiono Towarzystwu Akcyjnemu 
Zjednoczone Huty Królewska i Laura z sie-
dzibą w Berlinie.

W Częstochowie od 1896 r. do W. Ks. 
Michała Aleksandrowicza należały niezabu-
dowane nieruchomości w sąsiedztwie dworca 
kolejowego przy obecnej al. Wolności.

Na nas ów opis i liczby robią wrażenie, 
dla Następcy Tronu Imperium Rosyjskiego 
nie były to tematy specjalne zajmujące głowę. 
Na terenie Rosji Michał Aleksandrowicz miał 
jeszcze dwa, o wiele większe, klucze dóbr. 
Każdemu Wielkiemu Księciu przysługiwała 
dodatkowo gaża 100 tys. rubli, wypłacana 
z prywatnej kasy Cara (dla porównania: wyso-
kiej rangi urzędnik lub oficer zarabiał rocznie 
1500-2000 rubli). Cóż, Romanowowie byli 
najbogatszą rodziną świata końca XIX w...

II
Dla dzieci ojciec, Aleksander III, był 

najpotężniejszym człowiekiem świata. Z mał-
żeństwa Cara z duńską księżniczką Dagmarą 
(po przejściu na prawosławie Marią Fio-
dorowną) urodziła się szóstka potomków: 
Mikołaj (ur. 6 maja 1868 r.), Aleksander 
(1869), Jerzy (1870), Ksenia (1875) Michał 
( 22 listopada 1878 r.), Olga (1882). Alek-
sander zmarł jako dziecko mając zaledwie 
rok. Starsi chłopcy, Mikołaj i Jerzy, pamiętali 
dramatyczny marcowy dzień 1881 r., gdy 
bomba rzucona przez rewolucjonistę, Polaka 
Ignacego Hryniewickiego, zabiła Aleksandra 
II. Mikołaj wspominał konanie poranionego 
bombą Cara i zdecydowaną postawę następ-
cy, który władczym tonem uspokoił dwór. 
Nowy władca, obdarzony wielkim wzrostem, 
wydawał się w tym dramatycznym momencie 
Olbrzymem ratującym Imperium. We wspo-
mnieniach wszystkich dzieci pozostała także 
inna scena. Zamach lub katastrofa wykoleiła 
specjalny pociąg wiozący w 1886 r. rodzinę 
Imperatora z Krymu do Moskwy; potężny 
Aleksander własnymi rękami podtrzymał dach 
salonki, chroniąc przerażoną gromadkę swoich 
dzieci. Wspominając to, każdy z następców: 
i Mikołaj, i Michał, zadawali sobie pytanie, czy 
stać ich będzie na taką siłę, by ratować Rosję 
i rodzinę... Czy ktoś z nich może być równie 
Potężnym Władcą jak Ojciec?

Był przy tym Car takim ruskim gosudarem, 
takim chłopskim gospodarzem na ogromnym 
obszarze między Atlantykiem a Pacyfikiem. 
W prywatnych chwilach chodził ubrany 
w chłopską rubaszkę, zabawiał się rąbaniem 
drewna, potrafił złapać za kosę i zmienić 
się w żeńca. Na carów terroryści polowali 
jak na kaczki (było kilkanaście zamachów 
na Aleksandra II i Aleksandra III), ale władcy 
nie wypadało okazać strachu przed swoim lu-
dem. Bez ochrony Car potrafił wejść w środek 
tłumu; czynił to często i spontanicznie, wdając 
się w rozmowy z przygodnie spotkanymi. 
Surowy dla przestępców i wrogów państwa, 
wymagający wobec podwładnych, potrafił 
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najbiedniejszym pokazać serce, wspomagając 
w nieszczęściu. Był w oczach swoich dzieci 
ideałem...

Ideałem dość trudnym w zwykłym życiu. 
Najbogatszy człowiek na świecie uważał, 
że luksus rozpieszcza i psuje. Dzieci spały 
w nieogrzewanych pokojach, na twardych 
polowych łóżkach. Dzień miały od rana 
do wieczora wypełniony nauką i pracą. Mali 
carewicze musieli sami czyścić swoje koniki, 
sprzątać swój pokój, wykonywać drobne 
prace ogrodowe. Do tego musztra, nauka 
jazdy konnej, tańca, gimnastyki; przerabianie 
pod okiem specjalnych nauczycieli materiału 
znacznie wykraczającego ponad program 
gimnazjalny. Obowiązywała etykieta; gdy Car 
odchodził od stołu, kończył się posiłek dla 
wszystkich biesiadników. Carewicze, obsłu-
giwani w pośledniej kolejności, często głodni 
wracali z obiadu... A ojciec nie tolerował skarg 
i żalenia się.

Najbliżsi sobie byli starsi Mikołaj i Jerzy; 
spali w jednym pokoju, mieli wspólne zain-
teresowania i tajemnice. Znacznie młodszy 
Michał trzymał się z siostrami. Był, jako 
beniaminek, pupilkiem ojca, rozkosznym 
wisusem, który rozbrajającym uśmiechem 
bronił się przed karami za przeróżne psoty. 
Wymyślał cuda, za jakie starsi z pewnością 
otrzymywaliby baty na kobiercu. Potrafił 
nawet zakraść się na ważne spotkanie Cara 
z ministrami i z zaskoczenia oblać Ojca–Im-
peratora wodą, po czym śmiejąc się uciec 
przez okno... Ojciec-Car, w gniewie, gonił go 
osobiście po dziedzińcu Carskiego Sioła, nie 
zważając na spojrzenia ministrów i powagę 
stanowiska; póki sam nie dojrzał komizmu sy-
tuacji i nie skwitował jej basowym śmiechem. 
A mały wisus, pewny swej bezkarności, w ten 
sam dzień zakradał się do ojcowskiej sypialni, 
by tam pod poduszkę podłożyć jajko.

Ten czas beztroskiego dziecięcego wisuso-
wania skończył się wraz ze śmiercią ukochane-
go i pobłażliwego dla wybryków najmłodszego 
syna ojca, Aleksandra III. Ten potężny władca, 
gotów swą siłą podpierać i chronić cały świat, 

zmarł w 1894 r., powalony chorobą nerek. 
Olbrzym zwijał się w bólu w swym letnim 
pałacu w krymskiej Liwadii, ukrywając słabość 
nawet przed najbliższymi. Pięć lat później 
odszedł ze świata starszy brat Michała: Jerzy. 
Chory na gruźlicę , odizolowany w sana-
torium na Kaukazie, Jerzy pozostawał, jak 
w dzieciństwie, najbliższym przyjacielem i po-
wiernikiem Mikołaja. Jego śmierć nie zbliżyła 
najstarszego z najmłodszym z braci. Mikołaj, 
pełen lęku, czy sprosta odpowiedzialności, 
przejmował odpowiedzialność za Imperium 
Rosyjskie. Wspierała go poślubiona w 1894 r. 
ulubiona wnuczka królowej angielskiej Wik-
torii, księżniczka heska Alicja (po przyjęciu 
prawosławia: Aleksandra). Wychowywana 
w wiktoriańskiej atmosferze Alicja z niechęcią 
traktowała „zblazowanego psotnika” Michała.

Wszyscy carewicze musieli w dorosłość 
wchodzić przez wojsko. Michał, mając 20 
lat, przybrał mundur korneta, w Gatczynie 
rozpoczynając naukę w Akademii Artylerii. 
Kariera wojskowa była oczywistością i dla 
Mikołaja, i dla młodszych dzieci Cara. Przyszły 
Car przygotowany być musiał do dowodzenia 
całą armią, musiał przejść szczeble awansu 
od dowódcy małego pododdziału do kiero-
wania dużą jednostką. Nie było w tym taryfy 
ulgowej, w szkoleniu traktowany był jak każdy 
oficer. Urokiem gatczyńskiej służby wojskowej 
była kawalerska swoboda. Michał żył życiem 
bogatego playboya, trwoniąc czas, siły i pienią-
dze na balach, pijatykach, romansach. Ochro-
nę i towarzystwo zapewniała mu siostra Olga, 
choć i ona miała czasem po dziurki w nosie 
szaleństw Wielkiego Księcia. Takich, jak 
przygoda z automobilem: Michał jako jeden 
z pierwszych amatorów sprawił sobie samo-
chód i zabrał, pijany jak bela, na przejażdżkę 
Olgę; jazda skończyła się w rowie, na szczęście 
bez większych obrażeń podróżnych.

III
To takie duże dziecko – mówiła o Michale 

koronowana szwagierka Alicja-Aleksandra. 
Najbliżsi nazywali go Floppy, nikt poważnie 
nie traktował go jako Następcy Tronu. I on też 
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z ulgą rozstał się z tym tytułem, gdy w sierpniu 
1904 r. Alicja urodziła syna. Niestety, mały 
Aleksy Mikołajewicz urodził się dotknięty 
hemofilią, nieuleczalną chorobą genetyczną. 
Otaczano ten fakt tajemnicą, rodzice chorego 
Carewicza pod dworską maską kryli rozpacz. 
Beztroska żartobliwość „księcia Floppy” rażąca 
była w depresyjnej atmosferze Carskiego Sioła.

Czy rzeczywiście Michał nie dojrzewał 
do odpowiedzialności? Czy może była to ma-
ska, pod którą ukrywał własne poglądy? Lata 
1904-1908 były okresem rewolucji, jaka wy-
buchła po kompromitującej porażce w wojnie 
z Japonią. Car Mikołaj II, wspierany w swoim 
przekonaniu przez Alicję, uznawał, że odpo-
wiedzialność wobec Boga i wzgląd na dobro 
ludu nie pozwala mu na odejście od Samo-
dzierżawia. Gdy pod naciskiem sytuacji i pod 
wpływem głosów doradców zdecydował o na-
daniu październikowej Konstytucji, traktował 
ten akt jako grzeszne odejście od tradycyjnej 
idei. Za bezrozumnego zdrajcę uważał swojego 
kuzyna, Wielkiego Księcia Mikołaja Mikoła-
jowicza, gdy ten w desperacji groził popeł-
nieniem samobójstwa, jeśli Car nie podpisze 
Konstytucji.

A Michał?.. Dziadka, Aleksandra II, zabił 
terrorysta, na ojca kilkanaście razy szykowa-
no zamachy... Dla każdego z Romanowów 
rewolucjoniści stanowili śmiertelne zagro-
żenie. Nie tylko dla nich. Wejście na scenę 
polityczną zaprzyjaźnionego z Michałem 
Piotra Stołypina wiązało się z dramatem. 
Pod willę ministra podłożono bombę; zabito 
kilkunastu domowników, ciężkich obrażeń 
doznały dzieci ministra. Czy można szanować 
i uznać za partnerów terrorystów zabijających 
i okaleczających bombami dzieci? Program 
Stołypina wydawał się Michałowi najlepszym: 
trzeba dać ludowi własność i prawo oparte 
na Konstytucji, a jednocześnie twardą ręką 
tłumić terroryzm.

Nie przeceniajmy tej „twardej ręki”; 
na stołypinowskich szubienicach zginęło ok 
1 tys. rewolucjonistów; śmierć w wyniku 
terrorystycznych zamachów poniosło ponad 

3 tys. urzędników, policjantów i wojskowych. 
Istotny był inny efekt. Kilkadziesiąt tysięcy 
chłopów, zamiast napadów na dwory, wy-
brało kolonizowanie Syberii; otrzymując tam 
własność ziemi i środki na zagospodarowanie 
zmieniali nieprzyjazny kraj w spichlerz Rosji. 
Własność dana chłopom pozwoliła podwoić 
w ciągu pięciu lat produkcję rolną Imperium.

Wielki reformator Stołypin padł ofiarą 
intryg w obozie władzy. Zabił go na oczach 
Cara zamachowiec – agent Ochrany.

Wzory stołypinowskiej gospodarności 
przenosił Michał do swych majątków. Prowa-
dzenie klucza ostrowskiego pod Częstochową 
powierzył polskiemu szlachcicowi W. Szackie-
mu. Dostrzegając konieczność dźwignięcia 
gospodarczego ziem polskich, walczył jak lew 
w Petersburgu o zgodę na budowę linii kole-
jowej łączącej granice w Herbach z Kielcami, 
a w perspektywie z Kijowem. Oczywiście, 
stał za tym jego interes; kolej komunikował 
z Imperium klucz ostrowski. Podobna była 
zbieżność prywatnego interesu Wielkiego 
Księcia z rozwojem Częstochowy w projekcie 
zabudowy terenu przy powstałym dworcu ko-
lei herbskiej. We wrześniu 1912 . przedstawi-
ciel W. Księcia W. Szacki przedstawił projekt 
budowy 40 domów i hal targowych miedzy ul. 
Nową a Stacją Herbską. Ostatecznie projekt 
nie został zrealizowany, zbudowano jedynie 
jedną, za to największą w ówczesnym mieście 
kamienicę mieszkalną, nazywaną do dziś 
Domem Księcia. Projektowanie budynku 
powierzono młodemu architektowi Adamowi 
Paprockiemu w okresie międzywojennym 
znanemu z projektów domów na warszaw-
skim Żoliborzu i w Otwocku, prezesowi 
TUP i SARP. Imponujący wielkością i no-
woczesnym standardem budynek, nazwany 
przez częstochowian Domem Księcia, stał się 
trwałym pomnikiem gospodarności Michała.

W 1909 r., mimo niechęci administracji 
carskiej, zorganizowano w naszym mieście 
wielką Wystawę Przemysłowo-Rolniczą. 
Niechęć rosyjskiego zaborcy była zrozumiała 
wobec przekazu wystawy, której brama wej-



HISTORIA W GALERII

118 galeria 39/40

ściowa ozdobiona została klombem z zaka-
zanym herbem nieistniejącej Polski: Orłem 
Białym. Jakby na przekór tej niechęci, jednym 
z największych z wystawców były Dobra 
Ostrowskie W. Ks. Michała Aleksandrowicza 
Romanowa. Na towarzyszących wystawie 
konwentyklach, kolacjach, rautach i innych 
spotkaniach ziemian i przedsiębiorców, krąży-
ła nowa idea. W obliczu rosnącego zagrożenia 
niemieckiego drogą do rozwoju Polski może 
być autonomia w ramach Imperium Rosyj-
skiego; gwarantem tej autonomii mogłoby 
być wybranie króla z dynastii Romanowów, 
przyjaznego Polakom, dobrego gospodarza 
W. Ks. Michała... Po drugiej stronie granicy 
zaborów, w Galicji, w podobny sposób kreo-
wano na króla Habsburga z Żywca. Różne były 
kierunki myślenia o dobru Rzeczpospolitej 
w czasach, gdy marzenie o Niepodległości 
wydawało się utopijną mrzonką.

W Petersburgu Michał uznawany był 
za playboya, rozkosznego „księcia Floppy”... 
Jakże inaczej oceniano go na ziemiach pol-
skich!

IV
Nawet najsilniejszy Samodzierżawca nie 

jest wolnym człowiekiem. Przeciwnie: od-
powiedzialność pozbawia go praw danych 
każdemu innemu, w tym prawa do osobistego 
szczęścia. Małżeństwo osób z dynastii Roma-
nowów było sferą polityki państwa; prywatna 
miłość nie mogła tu dominować. Mikołaj 
II także zmuszony był stłumić młodzieńczy 
poryw serca, porzucić miłość do pięknej pri-
mabaleriny Krzesińskiej, na rzecz politycznego 
związku z księżniczką heską. Tego samego 
oczekiwano od Michała.

Tymczasem Floppy wdał się w skandali-
zujący romans z Natalią, żoną swojego adiu-
tanta, porucznika kirasjerów Włodzimierza 
Wulferta. W dodatku wybrana była, jak 
delikatnie szeptano, kobietą po przejściach. 
Córka moskiewskiego kupca Siergieja Szere-
mietiewa, w wieku 16 lat poślubiła właściciela 
moskiewskiego teatru Siergieja Mamotowa, 
a następnie porzuciła męża dla przystojnego 

kirasjera. Dwór trząsł się od plotek szeptanych 
z oburzeniem, nawet najbliższa Michałowi 
siostra Olga nie próbowała bronić brata. 
Mikołaj zmuszony był oficjalnie wezwać 
Wielkiego Księcia, udzielając braciszkowi su-
rowej reprymendy, zażądał natychmiastowego 
zakończenia skandalicznego romansu, ustat-
kowania się i wyboru przyzwoitej małżonki, 
najlepiej z niemieckich rodzin książęcych. 
Ponoć podczas tej rozmowy Michał kajał się 
i obiecywał poprawę.

Tyle z tego było, ile zamków z piasku. Wul-
fertowa zamiast wrócić do męża, wyjechała 
z Floppym na francuską Riwierę. Zamknęły się 
przed Wielkim Księciem drzwi przyzwoitych 
salonów, oburzony Car zerwał nawet kon-
takty listowne. A Michał zwierzał się Oldze, 
że po raz pierwszy żyje szczęśliwie... 24 lipca 
1910 r. Natalia Wulfert urodziła syna; nikt 
nie miał wątpliwości, kto był ojcem. Michał 
od razu uznał dziecko, nadał mu imię swoje-
go zmarłego brata Jerzego. Dwa lata później 
uczynił rzecz jeszcze gorszą z punktu widzenia 
dobra Dynastii. 16 października 1912 r., 
w Wiedniu, w małym kościółku prawosław-
nym p.w. św. Sawy, bez zgody swojego koro-
nowanego brata, wziął ślub z ur. 27 czerwca 
1880 r. Natalią Siergiejewną.

Okłamał mnie – taka była, zapisana 
w Dziennikach, reakcja Mikołaja. Wieść o me-
zaliansie dotarła do rodziny carskiej w najgor-
szym momencie. Byli w Spale, na tradycyjnym 
dorocznym polowaniu, w pałacu wybudo-
wanym przez Aleksandra III. Pałac, zgodny 
z chłopskim zamiłowaniem zmarłego Cara, był 
raczej taką rozbudowaną daczą, drewnianym 
domem pozbawionym elektryczności i wygód. 
W tych prymitywnych warunkach nastąpił 
krwotok u Aleksego, toczono wyczerpującą 
i wyglądającą na beznadziejną walkę o życie 
chłopca.

Czy Michał miał świadomość, że nieszczę-
ście może mu przywrócić tytuł i obowiązki Na-
stępcy Tronu ? Czy, jak podejrzewał Mikołaj, 
ślub był formą manifestacyjnego odrzucenia 
odpowiedzialności za państwo i dynastię?
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Skandaliczne romanse i ich nieślubne 
następstwa były rzeczą naturalną w rodzie Ro-
manowów; nawet u Katarzyny Wielkiej każde 
dziecko miało innego ojca. Ale mezalians?! 
To niewybaczalne. Reakcja Mikołaja była 
natychmiastowa i sroga. Odebrał bratu tytuł 
Wielkiego Księcia i związane z tym apanaże, 
ogłosił go psychicznie chorym, pozbawiając 
praw dysponowania prywatnym majątkiem. 
Michał stał się prywatnym obywatelem Ro-
manowem, utrzymywanym „nielegalnymi” 
przekazami od zarządców swoich dóbr (w tym 
od Szackiego z majątku ostrowskiego). Zaka-
zano mu nawet przyjeżdżać do Rosji.

V
Wojna zmienia wszystko i wszystkich. 

Deklaracja Mikołaja II, że Rosja nie opuści 
serbskich braci, w obliczu austriackiego 
zagrożenia przyjęta została z entuzjazmem. 
Wojna z Niemcami uznana została za na-
rodową, mobilizacja wojska stała się wielką 
ludową manifestacją wierności Ojczyźnie 
i Carowi. Po raz pierwszy w swym panowaniu 
Mikołaj II odczuwał bezpośrednio mityczną 
więź ludu z Samodzierżawiem.

Wojna zmienia wszystko. Mimo obowią-
zującego nadal zakazu, Michał przybył do Pe-
tersburga; nie prosił brata o przywrócenie 
godności, błagał jedynie, by pozwolono mu 
walczyć za Rosję nawet jako szeregowemu soł-
datowi. Nastąpiło pojednanie, przywrócono 
Michałowi tytuł Wielkiego Księcia, uznano 
morganatyczne małżeństwo, nadając Natalii 
arystokratyczny tytuł hrabiny Brassow.

Michał wyruszył na front, przejmując 
na siebie trudne wyzwanie: został dowód-
cą „dzikiej” Kaukaskiej Dywizji Konnej. 
Sformowana 23 sierpnia 1914 r. Kaukaska 
Krajowa Dywizja Konna tworzona była 
z muzułmańskich ochotników. 1. brygadę 
tworzyły pułki kabardyjski i dagestański, 2. 
brygadę – czeczeński i tatarski, 3. – czerkie-
ski i inguski. Szefem sztabu i organizatorem 
dywizji był polski Tatar płk Jakub Józefo-
wicz. W tradycyjnych strojach, z szablami 
odziedziczonymi po przodkach, szlakiem 

Dżingis Chana, muzułmańskie pułki ruszyły 
na Zachód; tym razem nie miały niszczyć, 
lecz bronić rosyjskiej Ojczyzny. „Dzika” 
była Dywizja tylko z wyglądu. Dowódca 
W. Ks. Michał, a jeszcze bardziej polski szef 
sztabu, żelazną ręką utrzymywali dyscyplinę. 
Za kradzież, rozbój, gwałt – kula w łeb; nie 
ma litości. Ojczyzna daje swoim żołnierzom 
pół funta chleba z omastą dziennie, żołnierz 
nie musi kraść, by przeżyć. Żołnierz dostaje 
żołd, jeśli czegoś potrzebuje, musi płacić chło-
pom. To Niemcy, paląc Kalisz, pokazali swoje 
barbarzyństwo; żołnierz „Dzikiej” Dywizji 
ma bronić lud przed niemieckimi „Hunami”.

Twarda dyscyplina i żołnierska odwaga 
godna dżigitów. Dowódcy nie chowali się 
na zapleczu, szli na czele oddziałów do ataku. 
W ciężkich bojach w Karpatach wykuwała się 
sława Dzikiej Dywizji.

Rósł także autorytet wodza, zwanego 
przez żołnierzy Miszą. W listopadowe słoty 
i w styczniowe mrozy dzielił z żołnierzami 
trudy, spał w prymitywnie kleconych szała-
sach, w wojłokowych namiotach, na mokrych 
wiązkach słomy lub chrustu. Prowadził pułki 
do natarcia na karpackie szczyty, zyskując 
zaszczytny tytuł dżigita. Po miesiącach 
triumfów, gdy zdobyta została twierdza 
Przemyśl, a w zasięgu ręki był Kraków, gdy 
otwarta była droga na węgierskie równiny; 
przyszła majowa klęska pod Gorlicami. Pułki 
dżigitów osłaniały odwrót, ratowały korpusy 
gen. Brusiłowa przed całkowitym pogromem.

Rok niebezpiecznego życia na froncie, 
odwaga nagrodzona Krzyżem św. Jerzego. 
Wojna zmieniła niefrasobliwego playboya 
„księcia Floppy” w twardego żołnierza, w od-
powiedzialnego dowódcę.

Zdrowie nie wytrzymywało trudów, Mi-
chała powaliła dyzenteria, potem krwawiące 
wrzody żołądka. Półroczny urlop zdrowotny 
nie był jednak czasem wypoczynku. Wielki 
Książę przyjął odpowiedzialność za for-
mowanie nowych pułków kawaleryjskich; 
pilnował doboru koni, zaopatrzenia w broń, 
dostaw żywności; nadzorował szkolenie re-
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krutów. W lutym 1916 r. objął dowództwo 
II Korpusu Kawalerii. Wiosną poprowadził 
żołnierzy w wielkiej ofensywie gen. Brusiłowa 
na Łuck i Kowel. Ze 100 tys. prowadzonych 
kawalerzystów zginęło 30 tys. Ofensywa 
była ostatnim wielkim sukcesem rosyjskiej 
armii; uratowała zachodnich sojuszników 
przed utratą Verdun i załamaniem frontu 
włoskiego. Wyczerpane jednak zostały rosyj-
skie zasoby. Zabrakło amunicji, zabrakło pół 
funta chleba z omastą dla każdego żołnierza. 
Przerzucone na zachód oddziały niemieckie 
zatrzymały napór armii gen. Brusiłowa.

W styczniu 1917 r. Michał odwołany 
został z frontu, brat Car powierzył mu obo-
wiązki generalnego inspektora rosyjskiej ka-
walerii. A więc to, co robił w 1915 r.: szukanie 
rekruta, koni, broni i wyżywienia, by nowy-
mi siłami bronić Rosji. Michał zamieszkał 
wraz z Natalią w Gatczynie. Car, przejąwszy 
osobiście dowództwo wojsk, przebywał 
w Mohylewie; w Petersburgu rządziła caryca 
Aleksandra – Alicja. Państwo było na skraju 
upadku, rubel tracił wartość, administracja 
była polem walk różnych koterii. Zamordo-
wany był już „zły duch” dworu, Rasputin, 
lecz śmierć ta nie przywróciła autorytetu 
rodziny carskiej. Publicznie szkalowano ca-
rycę, zarzucając jej zdradę na rzecz Niemiec. 
Rozpad widoczny był na każdym polu. Brak 
pociągów uniemożliwiał dostawy żywności 
do stolicy. Przez wieś przechodziła fala chłop-
skiej rebelii. Żołnierze masowo dezertero-
wali. Trwał bal na Titanicu, w luksusowych 
petersburskich restauracjach wylewały się 
hektolitry szampana, tłumy zblazowanych 
arystokratów podziwiały popisy baletu 
„Bolszoj” i oklaskiwały geniusz Szalapina. 
Wracający z nocnych „popojek” obojętnie 
mijali leżące na ulicy trupy zmarłych z głodu 
i zimna.

Rewolucja wisiała w powietrzu, oczekując 
jedynie hasła. W lutym kolejny brak dostaw 
zboża doprowadził do strajku w zakładach 
putiłowskich. Żołnierze przeszli na stronę 

buntowników, mordując swoich oficerów. 
Zdradzili nawet najwierniejsi, po stronie 
rewolucji opowiedziała się nawet doborowa 
gwardia carska.

Car próbował odwołać się do swoich 
frontowych żołnierzy. Zdanie generałów było 
jednomyślne: chcesz ratować Rosję – abdykuj. 
2 marca (15 marca wg nowego kalendarza) 
Mikołaj II złożył podpis pod aktem abdy-
kacji, przekazując koronę swojemu bratu 
Michałowi.

Michał stał się tym, kim stać się nie 
chciał. Carem Wszechrusi, królem Polski, 
wielkim księciem Finlandii etc., etc., dzie-
dzicem 300-letniej tradycji władzy Dynastii 
Romanowów. Ale jakaż to była władza; 
nie był pewnym nawet lojalności żołnierzy 
chroniących pałac w Gatczynie. W Peters-
burgu z bezsilną rozpaczą widział lincze 
na oficerach, napady na domy arystokratów. 
Zaprzyjaźniony monarchista, prezes Dumy 
Rodczenko, mówił mu z rozbrajająca szcze-
rością: albo pokaż siłę, sprowadź swoją „dzi-
ką” Dywizję i utop rewolucję we krwi, albo 
uciekaj, ratuj życie... Być może ojciec, wielki 
Aleksander III, zdecydowałby się na pierwsze 
rozwiązanie, ale nie Michał. Władza carska 
skończyła się po 24 godzinach. Podpisując 
akt abdykacji, zobowiązał Dumę do zwołania 
Zgromadzenia Konstytucyjnego i określania 
przez to gremium przyszłego ustroju Rosji.

W 1612 r. z Kostromy do Moskwy przy-
był 16-letni Michał, rozpoczynając 300-let-
nie rządy rodziny Romanowów. W marcu 
1917 r. ostatni Car Michał II oddał koronę 
i wyjechał z Petersburga do Gatczyny. Stary 
świat się skończył.

Pierwsze miesiące bytowania eks-cara 
przebiegały spokojnie. W Petersburgu szalało 
życie polityczne, krzyżowała się władza rządu 
tymczasowego z „rosyjskim Napoleonem” 
Kiereńskim na czele, z władzą ulicznych rad 
robotniczych i żołnierskich. Kto miał nagan, 
ten miał rację... Z frontu dochodziły coraz 
gorsze informacje, kolejne klęski, kolejne 
dezercje, rozpad całych formacji. Michałowi 
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w Gatczynie wydzielono dwa pałacowe po-
koje; mieszkał w nich wraz z Natalią i synem 
Jerzym. 17 sierpnia 1917 r. po raz ostatni 
spotkał się z bratem Mikołajem. Kiereński 
zdecydował o przewiezieniu rodziny cara 
w „bezpieczne” miejsce – na Syberię. Micha-
łowi pozwolono pożegnać brata; jeszcze nie 
przypuszczano, że to półgodzinne spotkanie 
będzie ostatnim.

Trzy dni po wyjeździe Mikołaja areszto-
wano Michała. Zatrzymał go osobiście czło-
nek rządu , lider socjalrewolucjonistów Borys 
Sawinkow. Dziwna to była konfrontacja; 
dziedzic Romanowów i człowiek, organizu-
jący dziesiątki zamachów terrorystycznych 
na carską rodzinę. Jednak w sierpniu 1917 r. 
nie przeszłość, lecz przyszłość była tematem 
ich rozmowy. Co będzie z Rosją? Czym 
skończy się nieszczęsna wojna i rewolucja? 
Sawinkow zwolnił zatrzymanego Michała 
z aresztu, sugerował konieczność wyjazdu, 
bo nie mógł gwarantować bezpieczeństwa. 
Michał odmówił; nie ucieknie z tonącego 
Titanica.

Drugie aresztowanie nastąpiło już 
po przejęciu władzy przez bolszewików. 
W marcu 1918 r. decyzją komisarza M. 
Urickiego przewieziono obywatela Michała 
Aleksandrowicza Romanowa do Permu, tam 
wyznaczając mu kwaterę w hotelu przy ul 
Syberyjskiej. Żona Natalia z dzieckiem po-
została w Gatczynie. Michałowi towarzyszył 
sekretarz, Anglik. W nocy z 12 na 13 czerwca 
1918 r. pięciu zamaskowanych napastników 
uprowadziło Michała z hotelu. Jak wykazało 
prowadzone przez administrację Kołczaka 
śledztwo, napastnicy byli dobranymi funk-
cjonariuszami Czeka, dowodzonymi przez 
A. Markowa. Markow dokonał egzekucji, 
strzelając Michałowi w tył głowy... Miesiąc 
później czekiści zamordowali Mikołaja, 
Aleksandrę i ich dzieci.

Legenda ostatniego Cara odżyła nie-
spodziewanie na Dalekim Wschodzie, gdy 
szalony „krwawy baron” Roman von Un-
gern Sternberg tworzył kontrrewolucyjną 

Azjatycką Dywizję Konną. Baron wierzył, 
że Michał żyje, odtwarza swoją Dziką Dy-
wizję i na czele ludów muzułmańskich idzie 
ocalić Matuszkę Rosję. Bo zło przywleczone 
z Zachodu, wraz z nasłanymi przez Niemców 
komunistami, można zniszczyć tylko przez 
świętą wojnę ludów Wschodu.

W Częstochowie wspomnienie o za-
mordowanym ostatnim Carze przywrócił 
proces o reprywatyzację Dóbr Ostrowskich, 
wytoczony państwu polskiemu przez wdowę 
Natalię Brassow. Biedna kobieta, utrzymu-
jąca się z krawiectwa, liczyła na odzyskanie 
majątku prywatnego męża.

Tragedia jednej rodziny, nawet tak bo-
gatej i znanej, jako Romanowowie, to tylko 
niezauważalny szczegół w dobie wielkich 
dramatów i wielkich zbrodni wieku XX.

Ślady po Wielkim Księciu zżera liszaj 
czasu...

Na podstawie:
R.K. Massie, Mikołaj i Aleksandra, Bellona, 
Warszawa 2012.
A. Andrusiewicz, Romanowowie, Wydawni-
ctwo Literackie, Kraków 2013. 

Natalia Brassow i Michał Romanow
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W Wielką Sobotę, 20 kwietnia 1753 r. 
we wsi Markowa Wolica, należącej 

do biskupa kijowskiego Kayetana Sołtyka, 
zaginął trzyletni Stefan, syn szlachcica 
zagrodowego Adama Studzińskiego. W wy-
niku poszukiwań znaleziono w zaroślach 
dziecko „okrutnie ćwieczkami i szpilecz-
kami skłute”. Znalezione zwłoki niesiono 
do cerkwi, gdy mijano w drodze karczmę, 
z rany dziecka zaczęła lecieć krew. Uznano 
to za dowód, że umęczone dziecko wskazało 
sprawcę. Aresztowano dwoje Żydów kar-
czmarzy, wymuszając na nich przyznanie się 
do popełnienia zbrodni rytualnej.

Zeznania aresztowanych wywołały na-
stępne represje. Uwięziono 33 Żydów – 31 
mężczyzn i dwie kobiety. Zatrzymanych 
okuto w kajdany i osadzono w Żytomierzu, 
przetrzymując ich w specjalnie wykopanych 
w ziemi dołach. Sąd grodzki w Żytomierzu, 
widząc, iż aresztowani nie chcą przyznać 
się do winy, zdecydował o zastosowaniu 
tortur. Kat trzykrotnie poddał ich torturze 
rozciągania i przypalania żelazem. Z wy-
muszonych zeznań wynikało, „iż Jankiel 
i Ela, arendarze karczmy w Markowej 
Wolicy, namówieni przez Szmajera, rabina 
z Pawołoczy, schwycili jakoby owo dziecię, 
uprowadzili do karczmy, spoili wódką, po-
czem rabin scyzorykiem w lewy bok przebił, 
potem na książkach czytali, a inni żydzi 
ćwieczkami i wielkiemi szpilkami kłuli 
i ze wszystkich żył krew niewinną wyciskali 
na miskę, którą potem rabin przytomnych 
dzielił we f laszeczki im rozdawając”1. 
Oprócz zeznań torturowanych koronnym 
dowodem dla sądu było oświadczenie ojca 
zamordowanego dziecka wsparte przysięgą 
złożoną wobec 7 świadków. Wyrokiem 
sądu grodzkiego w Żytomierzu „siedmiu 

Jarosław Kapsa

PROCES
(opowieść na faktach historycznych)

najpierwszych motorów, pryncypałów 
i nieludzkiego, więcej niż pogańskiego 
okrucieństwa hersztów miał mistrz z rynku 
i od pręgierza z miasta Żytomierza z okrę-
conemi konopiami i oblanemi smołą obiema 
rękami po łokcie, zapaliwszy, prowadzić 
za miasto pod szubienicę, tam z każdego 
po trzy pasy drzeć, potem ćwiertować, gło-
wy na pal powbijać, ćwierci porozwieszać, 
sześciu skazano na ćwiertowanie, jednego 
zaś, ponieważ do Wiary Św. katolickiej 
z żoną i dziećmi, wyznając, że tem zamor-
dowaniem wiarę żydowską sobie obrzydził, 
przystąpił, skazano na lżejszą karę, bo był 
tylko ścięty. Pozostałych uniewinniono. 
Sukcesorowie skazanych na śmierć oraz 
wogóle żydzi z Pawołoczy i Chodorkowa 
zapłacić musieli ojcu zamęczonego 1.000 
złp. pod karą banicyi wiecznej”2. Czytamy 
także w książce Rudnickiego, że: „Żydzi 
w protestacyi złożonej przed notaryuszem 
apostolskim, Augustynowiczem, dowodzi-
li, iż dziecię cierpiało na wielką chorobę 
i w jej paroksyzmie zmarło, a Sołtyk miał 
skorzystać z tego wypadku dla wykazania 
gorliwości religijnej i dla osobistych celów, 
gdyż obcych i z dalekich stron schwyta-
nych żydów zamieszał w sprawę rzekomego 
umęczenia dziecka i przez surogata swego 
wygnębił jakoby od nich 500 cz. złotych 
i trzy pary futer sobolowych wartości 300 
cz. złotych w zamian za przyrzeczone uwol-
nienie, przyczem względem niektórych nie-
dotrzymał umowy i dopuścił do wykonania 
srogiego wyroku”.

Przywilej Bolesława Pobożnego z 1264 
roku, stanowiący podstawę regulowania za-
sad obecności Żydów w Królestwie Polskim, 
głosił wyraźnie: Zgodnie z zarządzeniami 
papieża, w imię naszego Ojca świętego, bardzo 
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surowo zabraniam, aby w przyszłości nikt nie 
obwiniał żadnego Żyda w naszym państwie, 
że spożywa krew ludzką, gdyż według naka-
zu prawa wszyscy Żydzi powinni zupełnie 
powstrzymać się od spożywania zupełnie 
wszelkiej krwi. Lecz jeśliby jakiś Żyd został 
obwiniony przez chrześcijanina o zabicie 
jakiegoś chłopca chrześcijańskiego, powinni 
mu to udowodnić trzej chrześcijanie i tyluż 
Żydów; a skoro udowodnią mu to, wtedy ten 
Żyd za popełnienie zbrodni powinien ponieść 
odpowiednią karę. Jeżeli zaś oczyszczą go wspo-
mniani świadkowie i jego własna niewinność, 
chrześcijanin za oszczerstwo zupełnie słusznie 
poniesie karę, którą Żyd miał ponieść”. Zasa-
da ta była podtrzymywana przez kolejnych 
władców, w tym w czasach nowożytnych 
przez Zygmunta Starego, Zygmunta Au-
gusta, Stefana Batorego, Władysława IV. 
Sąd pod patronatem i z błogosławieństwem 
biskupa Sołtyka pogwałcił starożytne prawa, 
będące fundamentem Rzeczypospolitej. 
Zamiast dowodu przedstawionego przez 6 
świadków (w tym 3 Żydów), do skazania 
wystarczyły zeznania jednego, oparte na jego 
subiektywnym domniemaniu.

Któż by się jednak przejmował prawem 
gnijących zwłok Rzeczpospolitej, państwa 
toczonego robactwem walk wewnętrznych, 
gdzie siła partyi stała nad racją wspólną, 
gdzie rządu nie było ani cnót obywateli.

By wymierzyć oczekiwaną przez gniewny 
lud sprawiedliwość, przydatne jest prawo, 
a jak nie, to przynajmniej jego pozór. Lud 
szukając odwetu za niewytłumaczalną 
śmierć dziecka, mógł naruszyć ład i porzą-
dek, dopuszczając się pogromu. Mógł wy-
ładować złość paląc kilka domów, wieszając 
kilku niewinnych, gwałcąc kilka kobiet, 
rabując żydowski majątek. Rzecz w tamtych 
czasach zwyczajna. Sąd, w miejsce linczu, 
był potrzebny, by uszanować porządek, 
ukazać kraj rządnym i podległym władzy; 
przywrócić właściwą rzeczy hierarchię.

Z tegoż powodu pięć lat później w ar-
chikatedrze lwowskiej, tej znanej ze Ślubów 

Jana Kazimierza, przeprowadzono inny 
proces: dysputę, czy racjonalne są podstawy 
podejrzeń wobec wszystkich Żydów o doko-
nywanie mordów rytualnych.

Nie różnimy się od ludzi żyjących 300 lat 
temu. Widok obcych budzi w nas mieszane 
uczucia: ciekawość i obawy. Mamy swój 
świat, może nie najpiękniejszy, ale znany 
i oswojony. Ciekawość naszą zaspokoić może 
opowiadanie o innych światach; ale łączy 
się z tym strach, że to, co mamy, zostanie 
zmienione.

Z obaw rodzą się przed-sądy. Nie znając 
obcych, próbujemy ich jakoś dookreślić. 
Francuz, wiadomo – bawidamek i lekko-
duch; może nam żonę uwieść. Niemiec 
– pedantyczny arogant. Anglik – nadęty 
gbur. Ukrainiec – okrutny rezun, choć bywa 
romantycznym. Rosjanin – dusza szeroka, 
lecz serce tatarskie. Strzeż się, dziewczyno, 
pilnuj cnoty i zegarka...

To, że Cyganie kradną dzieci, jest oczy-
wistą oczywistością, której nie trzeba dowo-
dzić. A Murzyni uwodzą białe dziewczyny, 
kusząc wielkim przyrodzeniem, by zarazić 
chorobą lub narkomanią. Arabowie polują 
na białe Słowianki, by je molestować w ha-
remach. A Żydzi ? Od czasów, gdy zamęczyli 
Jezusa Chrystusa, jedynym celem ich życia 
jest szkodzenie chrześcijaństwu.

Nazwiemy to dysputą, bo Katedra jest 
miejscem głoszenia Nauki, więc inna na-
zwa zderzyłaby się z majestatem Magiste-
rium. Jeżeli jednak dopuszczamy dysputę, 
to Kościół Katolicki, depozytariusz Jedynej, 
Objawionej Prawdy, nie może być stroną. 
Kościół w osobie generalnego administratora 
archidiecezji lwowskiej ks. Stefana Mikul-
skiego oraz zaproszonych hierarchów jest 
arbitrem i świadkiem, sędzią bezstronnym 
i obserwatorem. Stronami są Żydzi, spór 
dotyczy ich Talmudu.

Zrodziła się w Turcji sekta, kierowana 
przez Jakuba zwanego Frankiem, syna Lejby, 
rabina z Czerniowców. Sekta ta za jawne 
bluźnierstwa i niemoralne życie, wyklęta 
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była przez starszyznę gmin żydowskich. Li-
cząc na opiekę i ochronę ze strony hierarchii 
katolickiej, gotowa jest ujawnić najstrasz-
niejsze sekrety rabinów; stać się „świadkami 
koronnymi” sypiącymi mafię. Ponieważ 
ogół Żydów w tych swoich gminach żył 
w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej, jesz-
cze nie można ich było in gremium oskarżyć. 
Jeszcze nie można wytoczyć procesu i skazać 
za zbrodnie... antychrześcijaństwa.

Nazwiemy to dysputą, by ta droga poszu-
kiwania Prawdy pozwoliła odnaleźć mocne 
dowody winy. Dysputa, ze swej istoty, musi 
być otwarta, a udział w niej dobrowolny. 
Oczywiście, dobrą wolę można umocnić 
argumentami. Gmina żydowska, która nie 
przyśle swoich przedstawicieli, zapłacić 
ma 1000 cz. zł; a jako zastaw do czasu 
spłacenia kary starszyzna gminy posiedzi 
w areszcie.

Dobrowolnie zatem, 17 lipca 1759 r. 
w archikatedrze lwowskiej, stawiło się 40 ra-
binów. W dyspucie reprezentować ich mieli: 
Chaim Kohen Rapaport, rabin Lwowa, Beer 
z Jazłowca, Dawid ze Stanisławowa oraz 
sam Beer Szem z Podola, założyciel sekty 
chasydów. Przeciw nim wystąpili stronnicy 
Franka: Jehuda, były rabin z Nowodworza, 
Salomon, syn rabina z Rohatynia i Nach-
man Szmujłowicz, rabin z Buska. Chętnych 
chrześcijan, chcących się przysłuchiwać 
debacie, było tak dużo, że wprowadzono 
opłatę za wstęp – „szóstaka bitego”. Wpływy 
z tego przekazano sekcie Franka. Zajmujący 
pierwsze rzędy przybrani purpurą prałaci 
katoliccy, nie skojarzyli tego daru z „bitych 
szóstaków” z podobnymi srebrnikami, wrę-
czonymi niegdyś Judzie Iskariocie.

Prawem każdego człowieka jest wybór 
Boga, w którego wierzy. Znanych jest wiele 
przykładów apostazji. Frank i jego zwolenni-
cy odrzucili wiarę żydowską. Nie warto wda-
wać się w szczegóły, wskazywać różnorodne 
interpretacje religii Mojżesza i wynikające 
z tego podziały. Podobnie było i w chrześ-
cijaństwie: katolicyzm, protestantyzm, 

prawosławie. Istotne nie są szczegóły, lecz 
fundament: nie jest chrześcijaninem, kto 
odrzuca Biblię i wiarę w Jezusa Chrystusa. 
Tak jak nie jest Żydem (w sensie wyznania), 
kto odrzuca Talmud. Apostazja to dobro-
wolna zgoda na wykluczenie ze społeczności 
wierzących. Nie wypada wystąpić z Kościoła 
Katolickiego, a potem żalić się, ze złośliwy 
ksiądz odmówił nam sakramentu.

Frank, przybywszy w 1755 r. na teren 
Rzeczpospolitej, otoczony haremem żon 
i nałożnic oraz orszakiem wyznawców, 
publicznie odrzucił Talmud, głosił wiarę 
w Trójcę Świętą oraz w to, że Chrystus był 
zapowiadanym Mesjaszem. Tym samym 
odrzucił wiarę swojego ludu, przestał być 
Żydem (w sensie wyznaniowym). Nagrody 
za to oczekiwał od króla Augusta III i hierar-
chów katolickich, oddając im się pod opiekę. 
Deklarując wolę przyjęcia wiary katolickiej, 
oczekiwał przyznania prawa do osiedlenia 
się w miastach Podola „nie spodziewamy 
się, aby odtąd który z naszych miał osiadać 
w karczmach, przez szynki, posługę pijań-
stwa i wysączenie krwi chrześcijańskiej 
szukać chleba sobie do czego talmudysto-
wie przywykli”3. Słowa brzmiały jak donos 
i donosem były; potwierdzając stereotyp, 
przed-sąd o perfidnych Żydach rozpijają-
cych chłopów i pijących krew wytoczoną 
z chrześcijańskich dzieci. Przesąd o mordzie 
rytualnym nie zrodził się w Polsce, był – 
jeśli można tak powiedzieć – wspólnym 
dorobkiem europejskiej chrześcijańskiej 
cywilizacji.

W średniowieczu przyczyną pogromów 
żydowskich było posądzenie o zatruwanie 
studni i rozpowszechnianie zarazy. W XVI 
w. ten przesąd zanikał; znano już ogólnie 
przyczyny zarazy, wiedziano, że ludność 
żydowska jest w podobnym stopniu jak 
i chrześcijańska ofiarą epidemii. Nieszczęsny 
wypadek w Trydencie w 1475 r. doprowadził 
do upowszechnienia nowego przesądu. W tym 
mieście przed Wielkanocą znaleziono zwłoki 
2-letniego Szymona; trup dziecka zaczął 
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krwawić w obecności Żydów. Wymuszone 
torturami zeznania oskarżonych Żydów 
potwierdziły podejrzenia o mord rytualny. 
Proces w Trydencie został wstrzymany 
po osobistej interwencji papieża Sykstusa 
IV. Pod nadzorem legata papieskiego prze-
prowadzono nowe śledztwo wskazujące 
rzeczywistego winnego, chrześcijańskiego 
mieszczanina. Nie uratowało to życia wcześ-
niej skazanym 15 oskarżonym; spłonęli 
na stosie za niepopełnioną zbrodnię. Może 
się nam to dziwne wydawać, że Sykstus 
IV, jeden z najgorszych władców Rzymu, 
protektor hiszpańskiego inkwizytora Tor-
quemady, w sprawie oskarżenia w Trydencie 
zachował zdrowy rozsądek. Była to jednak 
cecha w tamtych czasach deficytowa, o czym 
świadczy upowszechniający się żywiołowo 
kult „niewinnego młodzianka” z Trydentu 
zamordowanego przez „perfidnych Żydów”. 
Następca Sykstusa IV papież Grzegorz XIII 
kanonizował Szymona jako męczennika 
za wiarę.

Męczeństwo „młodzianka” z Trydentu 
opisał w „Żywotach Świętych” Piotr Skarga. 
Dzieło to w XVI i XVII w. w Polsce miało 
dziesięć wznowień stając się kanonem wy-
chowania chrześcijańskiego. Mnożyły się 
także inne publikacje, „niewinnych mło-
dzianków” zamordowanych przez „perfid-
nych Żydów” dopisano do „niewiniątek”z Bi-
blii, ofiar Heroda, obchodząc święto ich 
męczeństwa 28 grudnia. Dla tych, którzy 
nie potrafią czytać, kierowany jest przekaz 
wizualny. Przykładem takowego jest obraz 
Karola de Prevot, odnoszący się do dwóch 
pogromów z 1698 i z 1711 r., umieszczony 
w katedrze sandomierskiej. W ludowych 
porzekadłach, obok strzygi, wampira czy 
wilkołaka, utrwalił się stereotyp żydow-
skiego maga, wytaczającego krew dziecięcą, 
bo Żydzi „krwie chrześcijańskiej są bardzo 
appetyczni” (jak pisał w swej encyklopedii 
B. Chmielowski).

Dysputa w lwowskiej archikatedrze do-
tyczyć miała 7 tez rodzących rozbieżności 

między Żydami a odstępcami od wiary 
(określanymi jako antytalmudyści). Zgro-
madzona gawiedź i hierarchowie kościoła 
oczekiwali najgoręcej na spór wokół tezy 
7.: „Talmud naucza, że potrzebna jest krew 
chrześcijańska, a kto wierzy w Talmud, musi 
jej potrzebować”. 

Na tą część dysputy, poświęconą mor-
dowi rytualnemu, przybył do Lwowa sam 
Jakub Frank. Wcześniej, niepewny przyjęcia, 
ukrywał się w podolskich miasteczka. 25 
sierpnia wjechał w paradzie, niczym oczeki-
wany Mesjasz; w karecie, ubrany w zdobny 
strój turecki, w otoczeniu 12 równie bogato 
przebranych jeźdźców. Za nim szedł orszak 
zwolenników. Nad bezpieczeństwem czu-
wały wojska królewskie. Żydzi, nie mogąc 
głośno protestować, zamykali drzwi swych 
domów i sklepów. Ani kropli wody, ani 
okruszka chleba dla odstępców i bluźnier-
ców; tak mówi Pismo, tak mówi zwyczaj, 
tak podpowiada zdrowy rozsądek.

O drugiej po południu 26 sierpnia 1759 
r. ks. Mikulski otworzył dysputę. Frank sie-
dział wśród purpuratów, w jego imieniu mó-
wił Moliwda, który po chrzcie i nawróceniu 
zyskał szlacheckie nazwisko Kossakowski. 
Prezentując księgi hebrajskie udowadniał 
nieznającym tego języka, że w Talmudzie 
są fragmenty nakazujące mord rytualny. 
Wspierał go, mówiąc tylko po hebrajsku, 
Jehuda ben Nasen Krysa, podający się za bie-
głego w Piśmie. Tam, gdzie w Talmudzie pi-
sze o czerwonym winie – dowodził Moliwda 
– czytać trzeba jako o krwi chrześcijańskiej. 
Gdy w święto Paschy, żydowskiej Wielkano-
cy, Żyd pija czerwone wino, najpierw krople 
zrzuca na ziemię na pamiątkę plagi egipskiej. 
Znaczenie tego zostało w piśmie przez kaba-
listów ukryte. Zobaczcie zebrani – tu Moliw-
da otworzył hebrajską księgę – brak w Piśmie 
kropek i przecinków, rabin może ją czytać 
tak lub tak, w zależności od okoliczności 
ujawniając prawdę lub kłamiąc.

Słowa Moliwdy robiły wrażenie. Ludzie 
lubią teorie spiskowe, zwłaszcza takie, które 
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potwierdzają ich przed-sądy. By wzmocnić 
wystąpienie, mówca spisał słowa na karcie 
i wręczył ks. Mikulskiemu. Ten uczciwie prze-
kazał otrzymane tezy rabinom żydowskim, 
wyznaczając im czas trzech tygodni na przy-
gotowanie repliki. Przedstawił ją 13 września 
rabin lwowski Chaim Rapaport. Twierdzenia 
Moliwdy przedstawiał jako pomówienie nie-
zgodne z prawdą, akt złości i agresji. Zarzuty 
oparte były na źle przetłumaczonych fragmen-
tach Talmudu, wyrwane z kontekstu słowa 
były używane do nieprawdziwych konstrukcji. 
Tak – podkreślał rabin Rapaport – Żydzi 
w święto piją czerwone wino, bo zwyczaj i Pis-
mo pozwalają czterokrotnie wychylić kielich 
najlepszego wina, a czerwone uważane jest 
za najlepsze. Tak, macę w czasie wypieku strze-
że się, ale nie dlatego, że zawiera krew ludzką, 
lecz aby nie skisła: Pismo zabrania jeść skisłej 
macy. I tak, punkt po punkcie, przy buczeniu 
i protestach publiki, rabin obalał zarzuty. 
Nie mógł Rapaport, bo nie zniósłby tego ks. 
Mikulski, przyrównać zwyczajów religijnych 
Żydów i chrześcijan, choć z jednej Księgi obie 
religie pochodzą. Ale w tym samym stylu, 
w jakim oskarżał Moliwda, można by dowo-
dzić kanibalizmu chrześcijan; wszak rytualnie 
zjadają – pod postacią chleba i wina – ciało 
swojego Boga. Nikt też chrześcijan nie posądza 
o zbrodnie, gdy symbolicznie podczas mszy 
świętej składają ofiarę z baranka. Mimo za-
kneblowanych ust rabin przekonująco oddalił 
zarzuty; ale żadna logika nie mogła przekonać 
przekonanych. Tłum wiedział swoje, Moliwda 
potwierdzał to przekonanie.

Wyrok w sprawie dotyczącej tezy 7. nie 
zapadł. Ksiądz Mikulski nie odważył się fero-
wać wyroku wbrew stanowisku Stolicy Apo-
stolskiej, takiej rady stanowczo udzielił mu 
nuncjusz papieski ks. Serro. Wyrok formalny 
nie był też potrzebny. Tezy frankistów zostały 
upublicznione w książce ks. Gaudentego 
Pikulskiego „Złość żydowska przeciw Bogu 
i bliźniemu” (Lwów 1780), stanowiąc podsta-
wę innych wyroków, tym razem w sprawach 
karnych.

Oskarżyciele prowadzeni przez Jakuba 
Franka 17 września 1759 r. przyjęli w ar-
chikatedrze katolicki chrzest. Blisko 500 
frankistów uznanych zostało w nagrodę 
za szlachtę, pełnoprawnych obywateli 
Rzeczpospolitej. Spełniono ich oczekiwania, 
nadając prawa osiedlenia się w miasteczkach 
Królestwa. Część z nich osiadła w podlu-
belskich Wojsławicach, przygarnięta przez 
słynąca z dewocji właścicielkę dóbr Ma-
riannę Potocką.

W marcu 1761 r. znaleziono w Wojsła-
wicach w krzakach martwe dziecko, nad-
gryzione przez psy. Był to 3-letni poto-
mek rodziny chłopskiej, „pracowitych” 
Andrzejuków. Do administratora miasta, 
burgrabiego Adama Rojeckiego zgłosiła się 
niewiasta udająca żonę rabina, składając 
doniesienie, że dziecko padło ofiarą mor-
du rytualnego dokonanego przez rabinów 
Sendera Zyskieluka i Herszka Józefowicza 
oraz Lejbę Moszkowicza zwanego Sienickim 
i Joska Szymułowicza. Kobieta, co szyb-
ko ujawniono, była wyznawczynią sekty 
frankistów. Mimo to burgrabia skierował 
sprawę do rozpoznania w w Krasnymstawie. 
Oskarżeni Żydzi zostali poddani torturom: 
łamano ich kołem i przypiekano żelazem. 
Zmuszono ich do przyznania się nie tyl-
ko do tej zbrodni, lecz i do profanowania 
hostii oraz handlowania chrześcijańskimi 
niemowlętami na jarmarku. Skazano ich 
na karę śmierci przez poćwiartowanie; 
w ramach łaski obiecując zwykłe ścięcie, gdy 
przyjmą katolicki chrzest. Zwłoki rabina, 
który pragnąc uniknąć cierpień, powiesił się 
w celi, wleczono końmi, a następnie spalono 
na stosie.

Pozostałym Żydom wojsławickim po-
stawiono ultimatum: albo przyjmą chrzest 
katolicki przystępując do sekty frankistów, 
albo utracą swoje majątki i zostaną wygnani 
z miasta. 300 osób zdecydowało się przyjąć 
chrzest, kilkadziesiąt rodzin zostało wygna-
nych. Frankiści triumfowali, do Wojsławic 
przybyła „święta małżonka” Jakuba Franka, 
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po krótkim pobycie zaopatrzona w pieniądze 
i kosztowności zrabowane wygnanym Żydom 
wyruszyła do swego męża przebywającego 
w twierdzy częstochowskiej. Pozostali wy-
znawcy sekty niedługo cieszyli się włada-
niem miasteczka. Podobno przerazili się 
klątwy rzuconej przed śmiercią przez rabina. 
W mieście wybuchła zaraza, po niej nastąpiła 
plaga żab. Po śmierci Marianny Potockiej 
nowy właściciel zezwolił na powrót gminy 
żydowskiej. O odbudowaniu życia wspólnoty 
świadczyła wybudowana w 1780 r. murowa-
na synagoga.

Trwałym śladem zbrodni stał się umiesz-
czony w kościele obraz ukazujący pokryte 
ranami dziecko: 3–letniego Mikołaja 
od „niewiernego Żydostwa okrutnie zamor-
dowanego”. Obraz kształtował wyobraźnię 
wiernych katolickich przez blisko 200 lat. 
Został on schowany dopiero w latach 60-
tych XX w. po Soborze Watykańskim.

Według legend, rozgłaszanych przez 
samego Franka, złoto z Wojsławic (oraz 
inne zdobyte skarby) ukryte jest w jaskini 
Olsztyńskiej. Guru sekty trafił do Klasztoru 
Jasnogórskiego, by tam, pokutując, dojrzał 
do katolicyzmu. Moment tryumfu był 
bowiem bardzo krótki. W 1760 r. wprost 
z Lwowa Frank przybył do Warszawy, gdzie 
przyjął po raz drugi chrzest. Ojcem chrzest-
nym był sam król August III Sas, świadka-
mi biskupi i senatorowie. Tak uroczyście, 
dwukrotnie ochrzczony Frank oddał się 
temu, co lubił najbardziej; w towarzystwie 
12 wybranych dziewcząt pogrążał się w orgie 
pijaństwa i swawoli; przeplatane pseudofi-
lozoficznym mamrotem. Katolicyzm epoki 
saskiej był dość tolerancyjny wobec tego 
typu swawol. O swojej interwencji i uwię-
zieniu szefa sekty zadecydował król, gdy 
bunt wyznawców zagroził życiu Franka. 
I tak kolejne 13 lat spędził Frank w twier-
dzy częstochowskiej. W latach konfederacji 
barskiej próbował bezskutecznie żonę swą 
lub córkę (do wyboru) podsuwać Kazimie-
rzowi Pułaskiemu, jednocześnie informując 

oblegających twierdzę rosyjskich generałów, 
że ta córka – Ewa – jest nieślubnym dzie-
ckiem Katarzyny II.

Widać postać ta była równie żałosna jak 
legendarna...

Prawem człowieka jest wierzyć, w co tyl-
ko chce. Ktoś może dowodzić, że Ziemia 
jest płaska, a Słońce codziennie idzie spać 
do oceanu. Jego prawo. Ktoś inny dostrze-
ga wokół siebie ślady ufoludków. Bywa... 
Póki taki ktoś nie zagraża sobie lub innym, 
może swoją wiarą wyznaczać własną drogę 
do szczęścia.

Przesąd o mordzie rytualnym nie należy 
do powyższej grupy nieszkodliwych dzi-
wactw. Wystarczy przypomnieć, że w poło-
wie wieku XX – Wieku Tryumfu Postępu 
i Rozumu – w lipcu 1946 r. w Kielcach 
ludzie zamordowali ludzi dlatego, że uwie-
rzyli w prawdę o mordzie rytualnym. Taki 
był efekt dysputy w archikatedrze lwowskiej.

1 Cyt. za: K.Rudnicki, Biskup Kayetan Sołtyk 1715-
1788. Monografie z zakresu dziejów nowożytnych, pod 
red. Sz. Askenazego, t. V, Warszawa 1906.

2 Tamże.
3 A. Czołowski, Mord rytualny – epizod z dziejów Lwo-

wa, Lwów 1899.
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W dniu 6 października 2016 roku w sali 
odczytowej Miejskiej Biblioteki Pub-

licznej im. dr. Władysława Biegańskiego 
w Częstochowie miało miejsce spotkanie 
autorskie z Barbarą Rosiek, które zgromadzi-
ło dużą publiczność – dorosłych i młodzież. 
Prowadziła je Barbara Strzelbicka, która 
(po oficjalnym otwarciu spotkania przez 
przedstawiciela Biblioteki) zaprezentowała 
Bohaterkę wieczoru i przypomniała jej doro-
bek literacki. Barbara Rosiek jest powszech-
nie znana głównie dzięki swoim głośnym 
książkom na temat młodych osób, skazanych 
na nałóg, pogrążonych w chorobie, cierpieniu, 
samotności: Pamiętnik narkomanki, Ćpunka, 
Skazana, Anka Pióro. Tym razem czytelnicy 
mogli spotkać się z poezją Barbary Rosiek, 
z utworami zawartymi w najnowszej książce: 
Wiersze zebrane, wydanej w bieżącym roku 
(Mawit Druk, Warszawa 2016). Stanowi 
ona kompletny zbiór wierszy pochodzących 
z czternastu tomów poetyckich, opublikowa-
nych w latach 1995-2008.

Barbara Strzelbicka, znana w środowisku 
literackim naszego miasta autorka zbiorów 
wierszy Dojrzewanie (2010) i Czułość (2014), 
sekretarz „Częstochowskiego Magazynu Li-
terackiego Galeria”, absolwentka kierunków 
filologia polska i filozofia ukończonych w Aka-
demii im. Jana Długosza w Częstochowie, sta-
ła się znakomitym przewodnikiem po świecie 
poetyckim Barbary Rosiek (zgodnie z przyjętą 
na tę okoliczność zasadą, że nie będzie mowy 
o narkotykach). Wyposażona w sprawny 
warsztat analityczny, wrażliwa na przekaz za-
warty w tekście literackim, wydobyła z wierszy 
zawartych w tomie główne wątki, tematy, 
refleksje. Przyznała też, że przygotowując się 
do spotkania, poszła tropami wyznaczonymi 
przez wywiad-rzekę przeprowadzony przez 

Elżbieta Hurnik 

„ŻYJĘ PO TO BY PISAĆ”.  
Z BARBARĄ ROSIEK O WIERSZACH

Joannę Polis: Barbara Rosiek. Inna perspekty-
wa (Warszawa 2016); w kolejnych częściach 
rozmowy Barbara Strzelbicka do niego się 
odwołuje. Rozmowę z Bohaterką wieczoru 
wzbogaciły wiersze przedstawione w kilku 
sekwencjach, w świetnej interpretacji Roberta 
Rutkowskiego. Pierwsze czytanie wprowadziło 
słuchaczy w klimat poezji Barbary Rosiek, 
a następująca po nim rozmowa ujawniła pasje 
pisarki do filozofii i przekonanie, że czuje się 
przede wszystkim poetką. Stąd ważne pyta-
nia, jakie pojawiły się w tej części spotkania, 
dotyczyły takich kwestii, jak wrażliwość, 
objawiająca się w wierszach Rosiek w silnych 
emocjach, często skrajnych, jak świadomość 
wzajemnego przenikania się życia i literatury, 
a także, szczególna ważna w tej twórczości, 
wiara w terapeutyczną funkcję poezji.

Po kolejnej prezentacji wierszy padło 
pytanie związane ze sprawami fundamental-
nymi – prawdą zawartą w książkach pisarki 
(w klasycznej definicji tego pojęcia), miłością 
(i jej brakiem), śmiercią (w tym samobójczą), 
samotnością (w szpitalu psychiatrycznym), 
cierpieniem (którego nie można uśmierzyć). 
Barbara Strzelbicka, odnosząc się do tych 
refleksji, uściśliła swoje pytanie, wskazując 
na destrukcję jako na główny motyw, a właś-
ciwie wspólny mianownik motywów obec-
nych w twórczości Rosiek, i kierując uwagę 
na sprzeczność pomiędzy niszczycielską mocą 
destrukcji a jej twórczym wykorzystaniem. Pi-
sarka jest z wykształcenia psychologiem, toteż 
nie mogły nie pojawić się w rozmowie zagad-
nienia związane z psyche, z duszą, dotyczące 
przede wszystkim sposobów jej pojmowania 
przez twórcę; wszak duszę próbują zdefi-
niować przede wszystkim duchowni, poeci 
i filozofowie. W dalszej kolejności wyłoniło 
się, nieodzowne od kwestii odczuwania przez 
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duszę bólu, pytanie o cierpienie, o jego sens, 
tak często ostatnio dyskutowany.

W kręgu refleksji filozoficznych pozo-
staliśmy także w następnej części spotkania 
(po prezentacji kolejnych pięciu wierszy). 
Rozmowa skoncentrowana była wokół kolej-
nej sprzeczności, jaka nieuchronnie wyłania 
się z poetyckich rozważań nad życiem – wokół 
wolności i determinizmu. Wolność to temat 
często poruszany przez Barbarę Rosiek, która, 
z drugiej strony, pisze także o zdetermino-
waniu ludzkiego postępowania, co stanowi 
zaprzeczenie wolności. Egzemplifikacją owej 
sprzeczności jest, wskazany w rozmowie, po-
wracający w wierszach motyw ptaka w klatce. 
Rozważane też były inne ważne pojęcia przeło-
żone na język poetycki przez Barbarę Rosiek: 
miłość, która posiada różne formy (agape, 
misericordia), a której definicje współcześnie 
się zacierają, i czas – jego upływ, oddziaływanie 
na człowieka, pojmowanie tej kategorii przez 
podmiot liryczny wierszy.

Po odczytaniu ostatnich przewidzianych 
na wieczór literacki utworów nadszedł czas 
na pytania ze strony publiczności, która okaza-
ła żywe zainteresowanie poetyckim rozdziałem 
twórczości Barbary Rosiek. Świadczyło ono 
o tym, że pisarka nie zawiodła słuchaczy, 
że jej twórczość, podejmująca tematy kon-
trowersyjne, prowokuje do dyskusji na temat 
miejsca człowieka w świecie współczesnym, 
pełnym zagrożeń, chorób, cierpienia, świecie, 
w którym człowiek nie znajduje poczucia 
bezpieczeństwa ani oparcia. Należy też pod-
kreślić, że zarówno Bohaterka spotkania, jak 
i Prowadząca były świetnie przygotowane 
do rozmowy, co jest najlepszym wyrazem 
szacunku dla publiczności. Barbara Strzelbicka 
stawiała przemyślane, konkretne pytania, któ-
re pozwoliły wydobyć najważniejsze przesłania 
wierszy, Barbara Rosiek udzielała odpowiedzi 
w sposób rzeczowy, syntetyczny, często dow-
cipny. A rozmowa, jak każda ważna wymiana 
myśli, pozostaje nieskończona…

Zbieracze lawendy – pod takim urzekają-
cym tytułem ukazały się wiersze wybrane 

Arkadiusza Frani, książka sygnalizowana 
w „Galerii” 38 i promowana w OPK „Gaude 
Mater” 19 października 2016 r. Spotkanie 
autorskie prowadziła literaturoznawczyni 
związana z AJD, prof. Elżbieta Hurnik, do-
skonała przewodniczka po tropach literackich.

Książka zawiera wiersze, wybrane z wyda-
nych dotychczas pięciu zbiorów poetyckich 
oraz utwory dotąd niepublikowane (kilka 
z nich zaprezentowaliśmy w „Galerii” 38) 
i stanowi, jak podkreśliła Prowadząca, rodzaj 
antologii prezentującej twórczość poetycką 
Autora od pierwszych utworów po najnowsze. 
Piotr Sanetra, autor wyboru i opracowania 

Barbara Strzelbicka

LAWENDOWE WIERSZE ARKADIUSZA FRANI

wierszy, zauważa, że książka jest pierwszą 
próbą podsumowania liryki Arkadiusza Frani.

Prezentując sylwetkę i dorobek twórczy bo-
hatera spotkania prof. Elżbieta Hurnik skupiła 
się na jego twórczości poetyckiej, podkreślając 
jednocześnie wagę pisarstwa pozapoetyckiego: 
Arkadiusz Frania jest także autorem dwóch 
książek prozatorskich (Jestem pomysłem Pana 
Boga na człowieka – 2010 i Rzeźby w maśle. 
Prozy z pamięci – 2014) oraz czterech krytycz-
noliterackich; oprócz tego publikuje teksty 
w pismach o profilu kulturalnym w kraju 
i za granicą.

Przebieg edukacji autora Zbieraczy lawen-
dy początkowo nie zapowiadał jego później-
szej drogi, bowiem po ukończeniu technikum 



RELACJE

130 galeria 39/40

hutniczego został on studentem Politechniki 
Częstochowskiej. Z drogi tej jednak zrezyg-
nował, wybierając studia filologiczne w 1994 
r., a więc już po swoim debiucie poetyckim 
na łamach „Dziennika Częstochowskiego 24 
Godziny” w 1993 r. Duże zasługi w odkryciu 
talentu Poety miał dr Waldemar Skrzypczy-
ak, nauczyciel, krytyk i historyk literatury. 
Zmiana kierunku kształcenia okazała się być 
dobrą decyzją, poniekąd przypieczętowaną 
tytułem doktora nauk humanistycznych 
w zakresie literaturoznawstwa, uzyskanym 
przez Arkadiusza Franię w 2003 r.

Zapytany o źródło tytułu książki, Autor 
odpowiedział, iż przed laty ogromne wraże-
nie zrobił na nim rysunek przedstawiający 
ludzi zbierających lawendę. Próby napisania 
wiersza o tym tytule nie powiodły się – do-
piero jako tytuł zbioru metafora się spraw-
dziła. Na pamiątkę wieczoru Autor został 
obdarowany przez prof. Elżbietę Hurnik 
lawendą, własnoręcznie zerwaną tego lata 
w Prowansji.

Opowiadając o swojej drodze poetyckiej, 
Arkadiusz Frania wspomniał o inspiracji 
twórczością Tadeusza Różewicza, Edwarda 
Stachury, Andrzeja Bursy i Rafała Wojaczka. 
Przełomem dla niego był udział w warsztatach 
poetyckich w 1992 r. i zetknięcie się z poezją 
Haliny Poświatowskiej, co zaowocowało nie 
tylko poetycko, ale także w dziedzinie twór-
czości krytycznoliterackiej.

Analizując motywy poetyckie obecne 
w twórczości Arkadiusza Frani, prof. Elżbieta 
Hurnik zwróciła uwagę na jego wiarę w kre-
acyjną moc słowa. Poeta przyznał się do swo-
jej fascynacji językiem, do prób docierania 
do sensu słów, co nazwał „grzebaniem w sło-
wach”. Jego zdaniem istnieje istotna zależność 
pomiędzy światem i językiem, a zmiana słowa 
może sprawić, że świat się poszerzy. Utrata 
języka czy też jego zubożenie wiąże się więc 
z zawężeniem świata.

Nie tylko język inspiruje Poetę. Jego twór-
czość poetycka jest silnie związana z kulturą, 
o czym świadczą częste do niej odniesienia, 

Elżbieta Hurnik i Arkadiusz Frania. Foto: Szymon Halter
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w tym zwłaszcza przyjmujące tak wyrafino-
waną formę, jaką są ekfrazy i apokryfy, liczne 
w wierszach wybranych z wcześniejszych 
tomików, w zasadzie nieobecne w Wierszach 
nowych, zamkniętych w języku. Poeta poddaje 
w nich język rozmaitym eksperymentom, 
rozrywając jego struktury, poszukując nowych 
środków wyrazu – nowego języka. Środki 
dotychczas stosowane zużyły się – jak wy-
znaje podmiot liryczny wiersza *** (piszę…) 
– „magazyn metafor i porównań zakurzony / 
zatrzaśnięty w sobie poruszam się po omacku / 
po ziemi którą wcześniej uprawiałem”1. W in-
nym miejscu Poeta dostrzega, że „pierwsze 
wysychają litery po bokach”2.

Poezja, zdaniem Arkadiusza Frani, stawia 
pytania, na które nie ma obowiązku odpo-
wiadać, a raczej skłaniać do poszukiwania 
odpowiedzi. Aby poznać świat, Poeta nie musi 
podróżować i w dodatku nie lubi. Penetruje 
świat, który jest najbliżej – interesuje się nie-
skończonością w mikrokosmosie i zgodnie 
z tym kierunkiem analizuje słowa i kon-
strukcje językowe, wnikliwie przygląda się 
fotografiom dzieł malarskich, uważnie czyta 
znane opowieści. Taka deklaracja przywołuje 
filozoficzne asocjacje, wszak rolą filozofii jest 
stawianie pytań, nieskończoności zaś można 
poszukiwać w makro- i w mikrokosmosie.

Poruszające swoją szczerością wiersze, 
pochodzące z promowanego tomu, czytała 
Agnieszka Łopacka, aktorka Teatru im. Adama 
Mickiewicza w Częstochowie, pięknie eks-
ponując przestrzeń między słowami, a recital 
gitarowy Roberta Glińskiego spotęgował wy-
jątkowy nastrój spotkania. Część artystyczna 
była sponsorowana przez Grażynę i Mariusza 
Domaszewiczów, spotkanie fotografował 
Szymon Halter.

Tom Zbieracze lawendy jest nie tylko 
podsumowaniem dotychczasowego dorobku 
poetyckiego – jest także zapowiedzią zmiany. 
Świadczą o tym nadwątlenie zaufania do środ-
ków artystycznych, wprost wypowiedziane 
w apostrofie „odpuść mi wszystkie moje wier-
sze”3 oraz wyznanie, że jest to „pierwszy wiersz 

po dwóch latach niepisania”4. Pozostajemy 
z nadzieją, że subtelny Poeta, jakim jest bez 
wątpienia Arkadiusz Frania, odzyska zaufanie 
do poetyckiego słowa.

1 A. Frania, Zbieracze lawendy. Wybór wierszy, oprac. P. Sa-
netra, Norbertinum, Lublin 2016, s. 134.

2 Tamże, s. 128.
3 Tamże, s. 129.
4 Tamże, s. 134.

Książki Arkadiusza Frani. Foto: Szymon Halter
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W ramach programu „Aleje tu się dzie-
je!”, realizowanego pod Honorowym 

Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka, swoje stałe już 
miejsce mają literackie poniedziałki. W lip-
cowy wieczór, w sali Odwachu sąsiadującego 
z Ratuszem, spotkanie z Petrą Hulową zgro-
madziło grono wielbicieli książek wszelakich.

Urodzona w Pradze trzydziestosied-
mioletnia absolwentka kulturoznawstwa 
i mongolistyki należy do grupy wybitnych 
prozaików czeskich. Jej powieści tłumaczone 
na wiele języków otrzymały najważniejsze 
w Czechach nagrody literackie. Ukończony 
kierunek studiów zawiódł ją do Mongolii, 
a roczny pobyt w tym kraju zaowocował 
w 2002 r. debiutancką powieścią.

Jej tytuł w polskim przekładzie Doroty 
Dobrew brzmi: „Czas czerwonych gór”. Petra 
Hulowa opisuje w niej życie pięciu kobiet 
z jednej rodziny, a Mongolia stała się miej-
scem, do którego często powraca. Jej drugim 
domem są Stany Zjednoczone.

Podróż koleją transsyberyjską jest kan-
wą powieści Stacja tajga – wyd. 2008 r. 
w przekładzie Piotra Godlewskiego. Au-
torka spędziła tam dwa miesiące, jak sama 
opowiada: „Od dłuższego czasu chciałam 
napisać książkę o kimś kto wyjedzie i już 
nie powróci. Sama miałam ochotę to zrobić”. 
Akcja rozgrywa się w syberyjskiej wiosce. 
W wielowątkowej powieści z dreszczykiem 
tajga fascynuje i przeraża.

Elżbieta Jolanta Gola

LITERACKIE PONIEDZIAŁKI W ODWACHU

W zasadzie każdy pobyt Petry Hulowej 
za progiem Czech zamyka się na stronach 
nowej książki, a dotychczas wydała ich pięć. 
Wyjazd do Moskwy i Petersburga przyczynił 
się do ukazania w 2006 r. Plastikowego M3, 
czyli czeskiej pornografii. Powieść, której 
bohaterką jest czeska prostytutka, została 
brawurowo przetłumaczona na język polski, 
a Julia Różewicz zdobyła tytuł najlepszego 
tłumacza. Autorka adaptowała ją także 
na spektakl teatralny. Gęsta, nietuzinkowa 
narracja obfituje w zabawne neologizmy 
rysując socjologiczne tło stosunków męsko–
damskich. Na szczególną uwagę zasługuje 
wielokrotnie akcentowany protest przeciwko 
molestowaniu nieletnich.

Jakie wrażenia wyniosłam ze spotka-
nia? Petra Hulowa nie „gwiazdorzy”, jest 
skromna, bezpośrednia i szczera, choć jej 
dorobek literacki, mimo młodego wieku, 
budzi podziw.

Uczestnicy literackiego poniedziałku 
pytali o Mongolię, kraj odległy i większości 
z nas mało znany. Wielbiciele Hrabalowskiej 
prozy nie omieszkali dociekać, jakie losy 
spotkały spuściznę pisarza, ale mieszkance 
Pragi nieznane są ścieżki Bohumila. Jej 
pokolenie i środowisko literackie, jak sama 
przyznała, jest bardziej związane z twórczoś-
cią Milana Kundery.

Cóż, trzeba się z tym pogodzić, choć 
żal bierze, iż uwielbienie dla pisarza tak 
mistrzowsko odzwierciedlającego ludzką 
naturę, przemija jak sezonowa moda.

Na szczęście nie dla wszystkich.
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Powyższy tytuł jest nawiązaniem do fil-
mu, którego akcja rozgrywa się właśnie 

w Sandomierzu. Film powstał w 1962 r., 
wyreżyserował go Jan Rybkowski, a tytułowa 
Bajka jest kawiarnią i obecnie nazywa się 
Kordegarda. Piękny jest Sandomierz! Stąd 
wywodziła się moja matka i tu spędziłem 
wczesne dzieciństwo. Teraz tylko z dojazdem 
histeria – przynajmniej dla zwykłego trampa. 
Okazuje się, że w całym Świętokrzyskiem 
dawno już upadł PKS, królują natomiast 
„busiki”. Tym razem do Sandomierza rzuciły 
mnie sprawy zawodowe. Powiem tylko tyle, 
że rzecz rozgrywała się na sandomierskim 
zamku (gotyk à la zamki krzyżackie), gdzie 
miałem przejrzeć odnośne akta, wtedy też 
w całym budynku zgasło światło, usadzono 
mnie więc przy wąskim gotyckim okienku, 
które znajdowało się w grubej na metr ścianie 
i, paradoksalnie, poczułem się też jak przy 
luku statku kosmicznego – zatem moje wra-
żenia można opisać myślowym skrótem jako 
„dwa w jednym”.

Zalety tego miasta już niegdyś wymienia-
łem, rzeczywiście jest to bajka, szkoda tylko, 
że tak mało rozreklamowana. Trudno sobie 
wyobrazić ilość wszelkich tutaj występują-
cych turystycznych atrakcji: od zabudowy 

Tomasz „Aztzenty” Barański 

SPOTKANIE  W  BAJCE 

i architektury począwszy, na przeróżnych 
dziwach natury skończywszy. Tym razem 
chciałbym się skupić na jednym tylko 
obiekcie – zaraz też wyjaśnię, dlaczego. 
Zacznę od ogólnej konstatacji – muzea 
polskie w większości nie słyną z nadmiaru 
autentycznych eksponatów: wystarczy parę 
glinianych garnków, jakieś skorupy, dwa 
wysłużone krzesła albo co najwyżej fajka 
wodna. Dlaczego tak jest? Prawdopodobnie 
rozliczne wojny na terenie Polski poczyniły te 
duże straty. Tymczasem jedną z sandomier-
skich pereł jest Dom Długosza – aktualnie 
Muzeum Diecezjalne. W muzeum tym eks-
ponatów z wszelkich dziedzin jest co niemia-
ra, po prostu nie mieszczą się na miejscach 
im przeznaczonych, a wszystko oryginalne, 
jeden tuż obok drugiego i wszystkie w za-
sięgu ręki. Ściany pełne obrazów, dookoła 
bogactwo bibelotów – a każdy ze swoją 
metryczką, nie sposób obejrzeć wszystkich. 
Brak tu interwencji współczesności. Pamię-
tam z dzieciństwa, jakie wrażenie zrobiła 
na mnie znajdująca się w zasobach Muzeum 
prywatna domowa kaplica z tabernakulum 
w kształcie kuli, ozdobiona obfitością anioł-
ków – nie wiedziałem, czy mam to oglądać, 
czy raczej uklęknąć i pomodlić się…
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Ale do rzeczy. Trochę jakby na zapiecku 
katedry, nieco z boku od głównego szla-
ku, którym ciągną wycieczki, ale przecież 
wciąż w obrębie sandomierskiego Starego 
Miasta, w murach, a nie extra muros, tuż 
przy Collegium Gostomianum i w bezpo-
średnim sąsiedztwie „kozich schodków”, 
zbiegających na łeb na szyję z nadwiślańskiej 
skarpy ku błoniom i het! ku rzece – wznosi 
się okazały gmach z czerwonej cegły, zwień-
czony dwuspadowym stromym dachem. 
Jest to budynek Domem Długosza zwany, 
a wybudowany w 1476 r. i ufundowany przez 
pierwszego polskiego historyka ks. Jana Dłu-
gosza – kanonika kolegiaty sandomierskiej 
oraz – między innymi – arcybiskupa nomi-
nata lwowskiego. Ów gotycki gmach powstał 
dla potrzeb księży mansjonarzy (nie mylić 
z misjonarzami), których Długosz sprowa-
dził do Sandomierza. Mansjonarze… Sama 
nazwa jest bardzo stara, sięgająca starożytno-
ści i to pogańskiej. Mansionarius – to wojsko-
we określenie członka garnizonu, strzegącego 
bezpieczeństwa, a dokładniej pełniącego 
straż na danym obszarze. Mansjonarzami 
poczęto nazywać, strażników świątynnych, 
którzy mieli pieczę nie nad samym budyn-
kiem tylko, ale również i nad sprzętami litur-
gicznymi w nich się znajdującymi oraz nad 
darami, jakie wierni ofiarowywali danemu 
kościołowi. Nie wszystkie to wszakże z ich 
obowiązków, bowiem w razie ich zagrożenia 
– czy to pożogą wojenną, czy jakimś buntem 
(zwykle pogan bądź heretyków), mansjona-
rze mieli za zadanie z orężem w ręku bronić 
świątyni, przy której pełnili straż. Do jed-
nego z najważniejszych ich zadań należała 
piecza nad bezcennymi skarbami – kośćmi 
męczenników, a także innymi relikwiami, 
znajdującymi się w świątyni. Ostatecznie, 
w miarę upływu lat, z ich pierwotnej funkcji 
nic się nie ostało i w czasach, gdy Jan Dłu-
gosz fundował dla nich dom, byli już nie 
stróżami–strażnikami, lecz duchownymi 
mającymi w swojej pieczy śpiew kościelny. 
Jak pisze ks. Melchior Buliński, bezpośred-

nią przyczyną sprowadzenia mansjonarzy 
do Sandomierza była chęć „pomnożenia 
nabożeństwa do Najświętszej Maryi Pan-
ny przez śpiewanie codzienne godzinek 
kanonicznych”. Mansjonarze utrzymali się 
w Sandomierzu od 1468 do 1820 r.

Teraz pora przyjrzeć się samemu Domowi 
Długosza. Jest to ceglany, nietynkowany 
piętrowy budynek, wzniesiony – jak już 
wcześniej wspominano – z fundacji Jana 
Długosza. Sama budowla jest dwukondyg-
nacyjna, z wyniosłymi, robiącymi wrażenie 
na oglądających, szczytami. Bardzo istotne 
jest to, iż dom zachował się bez późniejszych 
zewnętrznych przeróbek, przebudowań 
i zdobień, jako kompletna budowla goty-
cka. Dom nakryty jest dwuspadowym, 
dość ostrym dachem, na którym położono 
czerwoną ceramiczną dachówkę. Omawiając 
architekturę Domu Długosza wspomnieć 
należy, że ma on dość charakterystyczny 
układ. Otóż posiada dwa wejścia – północne 
i południowe, zdobne kamiennymi gotycki-
mi portalami. Przejście pomiędzy nimi łączy 
obszerna sień. W sieni możemy przyjrzeć się 
potężnemu sosrębowi (sosrąb – w dawnym 
budownictwie wiejskim: gruba, zwykle 
zdobiona belka stropowa biegnąca wzdłuż 
całego pułapu dla podtrzymania go). Bardzo 
ciekawe są też wąskie i dość strome schodki, 
wbudowane w ścianę działową, a prowadzące 
na górną kondygnację. Koniecznie trzeba 
zwrócić uwagę na kamienne odrzwia i obra-
mienia okien, a także na skromne zdobienie 
elewacji prostym geometrycznym wzorem 
z ciemno zabarwionej cegły, noszącej facho-
we miano zendrówki. A oto, co o samym 
muzeum powiedział Jan Błoński, autor 
Kilku myśli co nie nowe: „Przepadam za tym 
muzeum, mógłbym gapić się godzinami. Ile 
razy przyjeżdżam, wyganiać mnie muszą 
rodzina czy przyjaciele. Czy nie rozumieją, 
że została tu wystawiona – a raczej wystawiła 
się sama – prawdziwa Polska (…) Przechowa-
ło ono bowiem reguły własnego powstania 
(…). A zatem nie jest to właściwie muzeum, 
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ale meta–muzeum, ponieważ wystawia nie 
tylko swe zbiory, ale również zbieracki kod 
polskiego dziewiętnastego wieku, który cu-
dem przetrwał w tak czystej postaci do dzisiaj 
właściwie nietknięty”.

Jakże więc nie pisać z zachwytem o san-
domierskim Muzeum Diecezjalnym! Powia-
da się o nim, że jest przykładem „muzeum 
muzealnego”. Kolejnym opiekunom zbiorów 
udało się zatrzymać w prawie niezmienio-
nym kształcie charakter ekspozycji, jaki 
nadał jej w 1937 r. Karol Estreicher jun. Nie 
próbowali oni narzucać własnego porządku 
i unowocześniać ekspozycji – i to właśnie jest 
jej wyróżnikiem. Jej koncepcja i zawartość 
to poniekąd synteza polskiego kolekcjoner-
stwa XIX i XX w. Sandomierz otrzymał 
Muzeum Diecezjalne staraniem ks. Józefa 
Rokosznego (zm. w 1931 r.), kanonika san-
domierskiego kapituły katedralnej, profesora 
Seminarium Duchownego, gdzie wykładał 
m. in. archeologię i historię sztuki kościel-
nej, opiekuna i konserwatora zabytków. 
Zbiory muzealne od 1902 r. gromadzono 
w kapitularzu, pomieszczeniu znajdującym 
się w katedrze nad zakrystią. Z czasem, ob-
darowywany donatorską szczodrobliwością 
duchowieństwa i władców, stał się również 
skarbcem. Zgromadzono tam wiele cennych 
pamiątek historii i naszej sztuki sakralnej. 
Stan zbiorów ilustruje pochlebna notatka 
prasowa z 1903 r. napisana przez prezesa Ko-
misji do Badania Historii Sztuki Akademii 
Umiejętności w Krakowie. Właściwy rozkwit 
zbiorów nastąpił wówczas, gdy przeniesiono 
je do Seminarium Duchownego. Semina-
rium to było nadal dla ks. Rokosznego tylko 
czasową siedzibą zbiorów. Twórca Muzeum 
często powracał do projektu zorganizowania 
go w późnogotyckim Domu Jana Długosza. 
Projekt ten już w 1906 r. zyskał aprobatę 
Towarzystwa Opieki nad Historycznymi 
Pamiątkami i Zabytkami. W tej siedzibie 
Muzeum ma swoje miejsce do dziś.

Zwiedzanie najlepiej rozpocząć od Sali 
I. – sala ta dedykowana jest ks. Janowi Wiś-

niewskiemu. Nad schodami zawieszony jest 
portret ks. Wiśniewskiego, który namalował 
w 1935 r. Aleksander Maj. Znajdujemy się 
w dawnej sieni, z której na piętro prowadzą 
wąskie, kolebkowo sklepione schody, miesz-
czące się w grubości muru, co wywołuje 
niesłychane wrażenie. Wschodnia część bu-
dynku przeznaczona była na kuchnię i po-
mieszczenia gospodarcze. Wszystkie wnętrza 
posiadają belkowe stropy. W tej sali strop 
opiera się na masywnym sosrębie, na którym 
wyciosano datę 1658 – trwały ślad naprawy 
budowli po czasach Potopu. W centralnej 
części eksponowany jest pulpit muzyczny, 
zwieńczony belką, na której zawieszono 
kaganek. Jak niegdyś w klasztorze, służy 
teraz jako podstawa dla Antyfonarza z XV 
w. Pergaminowe karty tej księgi liturgicznej 
z tekstami i melodiami antyfon dopełniają 
ozdobne inicjały i miniatury. Na pulpicie po-
łożone są „stopy słonia”. Jest to jedna z wielu 
osobliwości, jakie napotykamy na ekspo-
zycji, która przedmioty o dużej wartości 
artystycznej łączy z mniej znamienitymi, 
bez dbałości o przejrzystość ekspozycji (jest 
to podstawowa cecha tego wyjątkowego 
przecież muzeum). Ten jedynie pozorny brak 
ładu (a to za przyczyną wielkiego mnóstwa 
eksponatów) i pozorna przypadkowość spra-
wiają, że muzeum pełne jest złożoności form 
i elementów tajemniczości.

Prawdziwą ozdobą kolekcji jest obraz 
Cranacha Starszego „Matka Boska z Dzie-
ciątkiem i św. Katarzyną Aleksandryjską”, 
namalowany w latach 1518–1520. Obok 
Dürera właśnie Cranach uważany jest 
za największego niemieckiego artystę. 
Obraz ukazuje Matkę Boską, która siedzi 
podtrzymując oburącz Dzieciątko. Obok 
zaś klęczy św. Katarzyna, lekko wsparta 
na kole, znaku swojego męczeństwa. Pochy-
lając głowę ku Dzieciątku podaje mu kiść 
winogron, symbol Eucharystii. Elementy 
symboliczne i artystyczne obrazu wzajemnie 
się dopełniają. Człowiek i natura stapiają 
się w jedno. Malarz ukazał temat religijny 
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w harmonii z naturą, na tle romantycznego 
pejzażu górskiego, z miastem na wzgórzu 
i dwoma drzewami, wznoszącymi się na tle 
błękitnego nieba z tęczą – symbolem Przy-
mierza z Bogiem.

Cranach był jednym z czołowych przed-
stawicieli tzw. szkoły naddunajskiej w ma-
larstwie, która skupiała grupę malarzy nie-
mieckich, austriackich i szwajcarskich, two-
rzących pod wpływem kultury rozwijającej 
się na dworze w Wiedniu i Tyrolu. Artysta 
stworzył realistyczny pejzaż, pozbawiony 
gotyckiej umowności, pełen renesansowego 
wyczucia światła i przestrzeni.

Szczególnie pięknym zabytkiem jest obraz 
„Trzy Święte: św. Marta, św. Agnieszka i św. 
Klara”, dzieło artysty małopolskiego, może 
krakowskiego, z ok. 1440 r. To wytworne 
w formie i liryczne w nastroju przedstawie-
nie z trzema tronującymi świętymi niewia-
stami jest jednym z najstarszych w Polsce 
przykładów ukazania tematu tzw. Świętej 
Rozmowy, inaczej Santa Conversazione. 
Zamiast złotego tła czy architektonicznego 
zaplecka, artysta namalował płasko rozwie-
szoną kotarę. Obraz to ważny dla dojrzałego 
stylu w malarstwie małopolskim. Jego cechy 
formalne zadomowią się w wielu dziełach 
wykonanych w Małopolsce na przestrzeni 
lat 1440–1460. Prezentowane są tu także 
małe figurki z brązu, wyobrażające Tadeusza 
Kościuszkę, księcia Józefa Poniatowskiego 
i hetmana Stefana Czarnieckiego, należące 
do tej części zbiorów muzeum, które mają 
odniesienie do idei walki o niepodległość, 
uosabiają staropolskie cnoty patriotyzmu 
i bohaterstwa.

To w tej Sali wystawiana była przed laty 
tzw. korona podróżna Kazimierza Wielkie-
go wraz z hełmem. Korona ta odnaleziona 
została w 1910 r. pod korzeniami lipy 
w ogrodzie dawnego klasztoru benedykty-
nek. Znalezisko, w obawie przed władzami 
carskimi, przewieziono do Skarbca Katedry 
Wawelskiej. Ta cenna pamiątka, tłumnie 
oglądana w Muzeum, budziła poczucie 

dumy z królewskiej przeszłości Sandomierza.
Sala II. Muzeum Diecezjalnego w Sando-

mierzu to prawdziwa skarbnica tekstylnych 
wspaniałości minionych stuleci, wykonanych 
z tkanin przywożonych z Włoch, zachodniej 
Europy, a także z Turcji i Persji. Znajdują się 
tu zespoły szat liturgicznych, od okazałych 
kap, ornatów i dalmatyk, aż po drobne wyro-
by, jak stuły, welony kielichowe, palki i bur-
sy, a także licznie przechowywane w zbiorach 
fragmenty tkanin i haftów. Na ekspozycji 
pokazany jest zasadniczy zrąb kolekcji – naj-
starszymi są ornaty uszyte z tkanin włoskich 
z XV–XVII w. z przewagą bogatych, wzo-
rzystych aksamitów. Symboliczne znaczenie 
mają „Rękawiczki św. Jadwigi, Króla Polski”, 
położone w przeszklonej szkatule. Są tak 
delikatne, że trudno uwierzyć w ich real-
ność. A przecież według miejscowej tradycji 
św. Jadwiga ofiarowała je przed wiekami 
mieszkańcom podsandomierskiej wsi Świąt-
niki w zamian za wyciągnięcie ugrzęzłych 
w zaspie sań, którymi podróżowała z San-
domierza do Krakowa.

Drobne przedmioty, zgromadzone w gab-
lotach, posiadają duży walor emocjonalny. 
Tego typu pamiątki występują zazwyczaj 
w tle zabytków o dużej wartości artystycz-
nej, choć one przecież także znaczą ślady 
przeszłości. Oto niektóre z nich: Brewiarz, 
który należał do bohaterskiego ks. Ignace-
go Skorupki, poległego w wojnie 1920 r., 
Modlitewnik ks. Augustyna Kordeckiego, 
przeora klasztoru i obrońcy Jasnej Góry 
przed Szwedami, „fragment” z drzewa lipy, 
którą zasadził według legendy św. Stanisław, 
rysunek wykonany ręką Cypriana Norwi-
da, zatytułowany „Mędrzec”, pudełeczko, 
w którym przechowywano „kosmyk włosów 
Napoleona”, kamienny ułamek z kolumny 
w Schwechat pod Wiedniem, miejsca spotka-
nia króla Jana III z cesarzem Leopoldem, faj-
ka Adama Mickiewicza. Liczne są pamiątki 
sandomierskie, określone jako „znaki cechu 
szewskiego” z XVII w., bułeczka z czasów 
oblężenia miasta przez Szwedów itp.
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Sala III. Zwiedzanie rozpocząć należy 
od romańskiej figury Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem z XIII w., zwanej Madonną z Goźlic, 
która ocalała z dekoracji rzeźbiarskiej tam-
tejszego kościoła. Odnaleziono ją w r. 1915 
w trakcie odbudowy kościoła po zniszczeniach 
wojennych. Kamienna Madonna w majestacie 
– Madonna Tronująca siedzi frontalnie z Dzie-
ciątkiem na kolanach w postawie hieratycznej. 
Odziana jest w suknię z rozszerzającymi się 
rękawami, stosowanymi w ubiorze kobiecym 
na przełomie XII i XIII w. Chrystus prawą 
uniesioną ręką błogosławi. Duże, zapatrzone 
przed siebie oczy, o źrenicach wykonanych 
z ołowiu, zwrócone są na nas, a jednocześnie 
gdzieś w odległą przestrzeń.

Na uwagę zasługują skromne, ale niezwy-
kle ważne sześcioboczne portrety trumienne. 
Mocowano je na trumnie, były elementem 
obrzędu pogrzebowego. Powstały na prze-
strzeni XVII i XVIII w. Spoglądają z nich 
na nas postacie szlachciców z podgolonymi 
głowami i sumiastymi wąsiskami, odziane 
w narodowe stroje, żupany i delie z fu-
trzanymi kołnierzami. Portret trumienny 
szlachcica z Obrazowa z XVIII w. uważny 
jest za jeden z najlepszych i artystycznie naj-
dojrzalszych portretów trumiennych, jakie 
dochowały się do naszych czasów.

W Muzeum liczne jest malarstwo por-
tretowe, ukazujące wizerunki osób piastu-
jących w Rzeczypospolitej ważne urzędy, 
związane z dziejami dawnego województwa 
sandomierskiego i biskupstwa krakowskie-
go. W kolekcji znajdują się obrazy powstałe 
zarówno pod wpływem sztuki europejskiej, 
jak i sztuki rodzimej, tzw. sarmackiej. Deko-
racyjność ekspozycji podkreślają zawieszone 
wysoko „Kości mamuta”, a także „Łopaty 
łosia”, które w sposób naturalny stoją na frag-
mencie kamiennego obramienia, pochodzą-
cego z sandomierskiego zamku z czasu jego 
renesansowej rozbudowy.

Sala IV. Ostrołukowy portal prowadzi 
do wnętrza, które gromadzi bogaty zbiór 
romańskich elementów zdobniczych z XIII 

w., pochodzących z dekoracji ścian kościoła 
Dominikanów w Sandomierzu. W kolekcji 
znajdują się cegły z wypukłym wzorem 
geometrycznej plecionki, cegły z motywem 
czworolistnej rozety, krzyża przenikającego 
się z kołem, a także cegły z dekoracją zoo-
morficzną w postaci gryfów i ptaków przy 
drzewie rajskim.

W zbiorach Muzeum znajduje się także 
kilkadziesiąt kafli datowanych od końca XVI 
do XIX w. Zobaczyć można kafle z dekoracją 
roślinną w kilku odmianach, na przykład wa-
zonów kwiatowych w renesansowych arka-
dach czy przejęte z orientalnych tkanin kwia-
ty tulipana i owoce granatu. Zgromadzone 
w tym pomieszczeniu zbiory archeologiczne 
obejmują ceramikę, zabytki krzemienne i ka-
mienne, a także wyroby z metalu. Kolekcja 
ceramiki reprezentowana jest głównie przez 
naczynia grobowe kultury łużyckiej i po-
morskiej – garnki i wazy, pełniące funkcję 
popielnic, misy nakrywające popielnice oraz 
małe kubeczki, stanowiące dary grobowe. 
Są tu też naczynia z okresu średniowiecza 
(XIII–XV w.). W kolekcji znajduje się także 
duża ilość ozdób i ich fragmentów, wyko-
nanych przede wszystkim z brązu; najlicz-
niejsze są fragmenty szpil, pierścionków, 
zawieszek i ozdób naszywanych na odzież. 
Zwraca uwagę bęben austriacki, pamiątka 
walk o Sandomierz w 1809 r. Na tle ściany 
ustawiony jest kredens skrzyniowy w typie 
gotyckim. Jest to mebel, jakich wiele spotkać 
można było w zakrystiach kościelnych. Kule 
armatnie – pamiątki walk pod Chocimiem, 
Maciejowicami i Kamieńcem Podolskim, 
przypominają o dobrych czynach pokoleń.

Sala V. Rozbrzmiewają tu delikatne 
dźwięki muzyki z czasów renesansu i baro-
ku. Płyta odtwarza brzmienie zabytkowego 
pozytywu szkatulnego – małych organów, 
przystosowanych do przenoszenia, które 
są dziełem nieznanego organmistrza z 1. 
ćwierćwiecza XVII w. Obecnie pozytyw jest 
czynny. W Muzeum organizowane są często 
koncerty na pozytywie, podczas których 
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grywane są m.in. kompozycje Mikołaja 
Gomółki, najsławniejszego kompozytora 
polskiego doby renesansu – mieszczanina 
sandomierskiego.

Wśród zgromadzonych po benedyktyn-
kach pamiątek znajduje się zespół dziesięciu 
portretów ksień i zakonnic. Sportretowane 
niewiasty ukazane zostały z krzyżem zawie-
szonym na piersiach, pierścieniem na palcu 
i pastorałem – symbolami godności. Portrety 
mieszczą się w nurcie rodzimego malarstwa, 
są tradycyjne w wykonaniu, ale namalowane 
starannie z dbałością o oddanie wszystkich 
szczegółów.

Galeria barokowych portretów typu repre-
zentacyjnego to galeria osób, które w istotny 
sposób zapisały się w dziejach Rzeczypospo-
litej. Najwcześniejszy chronologicznie portret 
z 1636 r. ukazuje Jana Karola Konopackiego, 
towarzysza zagranicznych podróży Jana Ka-
zimierza, opata klasztoru cystersów w Wą-
chocku. W r. 1637 powstał sarmacki portret 
Tomasza Zamojskiego, ordynata zamojskiego 
i wojewody podolskiego. Malarz tradycjo-
nalista cechowy namalował Zamojskiego 
w stroju polskim, w karmazynowym żupanie, 
z turecką szablą i buławą.

Księdzu Antoniemu Brygielskiemu przy-
pisywane jest autorstwo największego z por-
tretów – portretu biskupa krakowskiego 
Kajetana Sołtyka. Biskup ukazany został 
w nieokreślonym wnętrzu, dostojnie, w całej 
postaci, z oznakami pełnionego urzędu i od-
znaczeniami. Portret Jana Tarły z połowy 
XVIII w. to pełen patosu rycerski wizerunek 
w zbroi, malowany sprawnie i delikatnie. Tar-
ło piastował liczne urzędy, w tym wojewody 
lubelskiego i sandomierskiego. Portret arcy-
biskupa Kazimierza Czartoryskiego z 1782 r. 
namalował sam Marcello Bacciarelli, portreci-
sta i doradca w sprawach artystycznych króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Zatrzymajmy się teraz przy barokowych 
dziełach, w których środkiem wyrazu stały 
się dla malarzy relacje światła i ciemności. 
Stajemy przed obrazem ukazującym „Chry-

stusa dźwigającego krzyż”, autorstwa malarza 
bolońskiego z XVII w. Z mrocznego tła 
wyłania się tajemnicza czerwień szaty. Postać 
Chrystusa nasycona ciepłym, metafizycznym 
światłem wydaje się być zbudowana z same-
go światła i koloru. W obrazie „Święty Jan 
Chrzciciel” z 1 poł. XVII w. malarz posłużył 
się charakterystycznym dla sztuki Caravaggia 
efektem światłocieniowym. Postać św. Jana 
zanurzona jest w półmroku i rzeźbiona za po-
mocą ostrego światłocienia. W kompozycji nie 
ma wewnętrznego spokoju, a nad treściami 
duchowymi góruje raczej dbałość o kanon 
postaci i efekty ekspresji.

Sala VI. Wędrując dalej śladami dawne-
go piękna wkraczamy w przestrzeń, gdzie 
wystawione zostały liczne przykłady drew-
nianych rzeźb sakralnych oraz inne snycer-
skie elementy wystroju wnętrz kościelnych. 
Są zróżnicowane pod względem stylistycznym 
i artystycznym, choć przynależą głównie 
do nurtu rzeźby małopolskiej. W centralnej 
części ustawione jest barokowe tabernakulum 
w kształcie kuli z symboliką eucharystycz-
ną, podtrzymywane przez figury aniołów. 
Pośród gotyckich figur najwcześniejszą fazę 
stylową prezentuje rzeźba „Chrystus Salvator” 
z ok. 1400 r., w wysokiej gotyckiej koronie 
na głowie. Szczególne miejsce zajmuje tutaj 
rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z Koprzyw-
nicy. Powstała u schyłku XV w. , ale w swej 
stylizacji harmonii i piękna smukłej figury 
Marii upodobniła się jeszcze do stylu Pięk-
nych Madonn.

W kolekcji znajdują się również dzieła 
powstałe w warsztatach uznanych rzeźbia-
rzy. Okazałe figury św. Joachima i św. Józefa 
z połowy XVIII w. są dziełem Władysła-
wa Ludwika z Moraw. Rzeźby pochodzą 
z wystroju ołtarza głównego sandomierskiej 
katedry. W gablotach zgromadzonych jest 
wiele pamiątek polskiej historii, a wśród nich 
m.in. klamra do pasa z czasów Powstania 
Styczniowego i fajka, którą wykonał na Sy-
berii zesłaniec z 1864 r. i wyrzeźbił na niej 
podobizny współwięźniów. Reprezentowane 
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są również ryngrafy i kaplerze – niewielkie 
obrazki z blachy miedzianej z przedstawie-
niem Matki Boskiej Częstochowskiej, które 
noszono na piersiach w irchowych futerałach.

Sala VII. Znajduje się tu wiele ważnych 
dzieł, dla których tematy zaczerpnięte zostały 
z historii ojczystej. Jan Długosz – funda-
tor Mansjonarii, w której znalazło miejsce 
Muzeum Diecezjalne, uwieczniony został 
na obrazie zatytułowanym „Ostatnie chwile 
Jana Długosza”. Na stole ustawiona jest rzeźba 
Piotra Kozakiewicza „Pius IX błogosławi Pol-
sce” z 1878 r. Oto papież Pius IX kładzie dłoń 
na pochylonej głowie klęczącej niewiasty, któ-
ra uosabia Polskę zniewoloną, ciężko doświad-
czoną w powstaniach narodowych. O kolana 
klęczącej wsparta jest tarcza z wyobrażeniami 
Orła, Pogoni i Archanioła, symbolizującymi 
nadzieje na odzyskanie całości przedrozbio-
rowej Rzeczypospolitej – wspólnoty Korony, 
Litwy i Rusi.

Obraz Antoniego Kozakiewicza (1841–
1929) „Niespodziewanie” nawiązuje do osobi-
stych wspomnień malarza z okresu powstania 
styczniowego. Kozakiewicz był powstań-
cem, walczył pod Miechowem i za udział 
w powstaniu był więziony. Aleksander Lesser 
(1814–1884) temat swojego obrazu „Obrona 
Trembowli” zaczerpnął z XVII-wiecznej hi-
storii i przedstawił epizod z obrony twierdzy 
w Trembowli, która w 1675 r. była oblegana 
przez armię turecką. Widoczna w centrum 
kompozycji postać to Anna Dorota Chrza-
nowska, żona dowódcy twierdzy, która, gdy 
mąż zaczął rozważać poddanie twierdzy 
Turkom „uzbroiła się w dwa noże i stanąwszy 
przed mężem, oświadczyła, że jednym nożem 
przebije jego, a drugim siebie, jeśli miałoby 
dojść do poddania Trembowli”. Opowieść 
ta sprawiła, że Anna Chrzanowska stała się 
w XIX w. ucieleśnieniem romantycznego 
bohatera narodowego. Narodziła się legenda 
bohaterskiej Polki, która nawołuje do dalszej 
walki, by ocalić Ojczyznę. W tym miejscu 
należy wspomnieć o kałamarzu w kształcie 
sarkofagu księcia Józefa Poniatowskiego, z na-

pisem „Umarł ze sławą dla chwały Ojczyzny”. 
Wystrój tej sali tworzy zestaw mebli neoroko-
kowych, które ofiarował Muzeum Jan Paweł 
Mazurkiewicz (1886–1978) – malarz związa-
ny z Sandomierzem. Unikatem jest prezen-
towana tutaj „Biblioteka Ksiąg Drzewnych” 
z 1 poł. XIX w., która liczy ponad 100 ksiąg, 
wykonanych z różnych gatunków drzew 
i krzewów, jakie występowały na terenie Gu-
berni Radomskiej. Duże walory dekoracyjne 
posiada kolekcja obrazków na szkle z XVIII 
i XIX w. Wśród nich wyróżnia się obrazek 
z drzeworytem osłoniętym malaturą, ukazu-
jącym przedstawienie zatytułowane „Kwiat 
Chrystusa Ukrzyżowanego” z XIX w., które 
nawiązuje do idei Drzewa Życia.

Kolekcja szkła i ceramiki jest różnorodna. 
Wchodzące w skład kolekcji wyroby ze szkła 
reprezentują głównie czeskie i śląskie ośrodki 
szklarskie, przy czym najliczniejsze są dzie-
więtnastowieczne szkła z epoki biedermeier. 
W kolekcji ceramiki przeważają wyroby z fa-
jansu, powstałe w rożnych okresach działal-
ności manufaktury w Ćmielowie. Wśród nich 
znajdują się naczynia z widokami zabytków 
Krakowa. Szczególnym w kolekcji eksponatem 
jest półmisek z wzorami dalekowschodnimi, 
malowanymi kobaltem, wykonany w Delft 
w XVIII w. Wśród portretów zwracają uwagę 
„Portret ks. Jana Knauna” z 1892 r., namalo-
wany przez Wojciecha Gersona (1831–1901) 
oraz „Portret ks. Józefa Rokosznego”, twórcy 
Muzeum Diecezjalnego, wykonany w 1916 r. 
przez Bolesława Polankiewicza.

Zapraszam na przyśpieszony kurs wiedzy 
o sztukach dawnych, historii przez wielkie 
„H” oraz do szkoły patriotyzmu – wszyst-
ko to znajduje się w sandomierskim Domu 
Długosza.

Oprac. na podstawie: A. Sarwa, U. Stępień, 
Sandomierskie perły. Dom Długosza, Wydaw-
nictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sando-
mierzu, Sandomierz 2008.
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Tadeusz Chabrowski, Dom w chmurach, Biblioteka „Toposu”, 
Sopot 2016.
Tadeusz Dąbrowski: „Ponad osiemdziesięcioletni Tadeusz Cha-
browski wierci się jak urwis na lekcji religii, jest podejrzliwy wobec 
wszelkich dogmatów, doktryn filozoficznych i gotowych przepisów 
na szczęście. Nieufnie spogląda także na siebie, na własne postępy 
i postępki liryczne, dlatego nie grozi mu kaznodziejstwo i patos. 
Wciąż potrafi osiągnąć czystość widzenia dziecka, ten rodzaj na-
iwności, którym oddycha dusza. Dla Chabrowskiego, marzącego 
racjonalisty, życie – choć bywa bolesne – jest większym cudem niż 
sen (…)”.

Janusz Mielczarek, Szczęściarz i inne przypadki, Towarzystwo Ga-
leria Literacka, Częstochowa 2016.
Bogdan Knop: „Najnowszy tom opowiadań Janusza Mielczarka 
spina niejako cały okres twórczości autora. Mamy tu opowiadania 
z lat: od pięćdziesiątych do osiemdziesiątych i całkiem nowe, z 2015 
i 2016 roku. Tym samym zyskujemy wgląd w wieloletni proces 
twórczy i możemy z bliska przyjrzeć się jego metamorfozom. Po-
nadto  tekstom towarzyszy wysmakowana edycja książki oprawionej 
w prace plastyczne częstochowskich artystów – Matyldy Ślosarskiej 
i Arkadiusza Zająca”.

Joanna Szymańska, Pragnienie, Częstochowa 2016.
Ósmy z kolei tomik wierszy Autorki, tym razem zawierający zbiór 
erotyków. Tytuł książki dobrze charakteryzuje jej zawartość – jest 
nią opis niezaspokojonego, bo ciągle powracającego pragnienia, 
tęsknoty do miłości i do namiętności. Teksty powstały w ciągu kilku 
ostatnich lat, najstarszy sygnowany jest datą 2007 r., zatem powstał 
jeszcze przed debiutem książkowym Autorki (2009). Rozpiętość cza-
sowa nie szkodzi emocjonalnemu ładunkowi poetyckiego przekazu, 
przesuwając go jednak w stronę zmysłowości. (B.S.)

Barbara Rosiek, Obsesja Baśki eR, Mawit Druk, Warszawa 2016.
W swojej kolejnej powieści Autorka odnosi się do trudnego tematu 
relacji między terapeutą i pacjentką, ukazując ją jako przestrzeń, 
w której łatwo może dojść do nadużyć psychicznych ze strony 
terapeuty. Naruszenie granicy sprawia, że pomimo upływu czasu 
pacjentka nie potrafi poradzić sobie z traumą przeszłości i wyzwolić 
się z zależności od terapeuty. Mamy tu do czynienia z charaktery-
stycznymi cechami pisarstwa Barbary Rosiek – z zacieraniem granic 
między fikcją literacką i osobistymi doświadczeniami, stąd do po-
wieściowej narracji zostały włączone fragmenty dzienników Autorki. 
Na okładce – grafika Zdzisława Beksińskiego. (B.S.)
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Zygfryda Coner, Mój mały świat, Częstochowskie Wydawnictwo 
Diecezjalne „Regina Poloniae”, Częstochowa 2016.
Tomik zawiera wiersze powstałe w latach 2011-2015, ułożone w czte-
rech częściach, zatytułowanych: Kobieta, Przyroda, Miłość, Strofy, 
co jednocześnie charakteryzuje tematykę utworów. Zgodnie z tytu-
łem zawierają one opis świata bliskiego Autorce i liczne odniesienia 
do autentycznych osób, sytuacji i doświadczeń. Do książki zostały 
włączone prace plastyczne Autorki. Wszystko to sprawia, że teksty 
są w odbiorze ciepłe i autentyczne. Wiersze zostały poprzedzone 
wstępem Małgorzaty Januszewskiej. (B.S.)

37. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej. 
Utwory nagrodzone i wyróżnione, Regionalny Ośrodek Kultury, 
Częstochowa 2016.
Ze wstępu Agnieszki Wolny-Hamkało: „Konkursy literackie mogą 
– i powinny – budzić niepokój. Pomagają chronić (…) poezję, 
której nie jest do twarzy z kapitalizmem, która jest niemedialna. 
(…) Co gorsza – od pewnego poziomu literackich umiejętności czy 
talentów – trudno ją nawet oceniać. Kanony są wątpliwe, ruchome. 
(…) Dlatego konkursy literackie trzeba traktować jak pewną umowę 
albo zdarzenie performatywne”.

Poświatowska we wspomnieniach i inspiracjach, red. Kalina Słom-
ska, Zbigniew Myga, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2016.
Książka prezentuje wypowiedzi znanych osób na temat ulubionego 
wiersza Poświatowskiej i jej twórczości, a także fragmenty listów poetki 
do bliskich jej osób oraz wspomnienia brata, Zbigniewa Mygi. O wy-
branym, inspirującym wierszu poetki mówią między innymi: Ernest 
Bryll, „Muniek” Staszczyk, Adam Zagajewski, Sabina Lonty, Anna 
Maria Jopek, Jerzy Kędziora, Hanna Banaszak, Ewa Lipska, Wanda War-
ska, Elżbieta Hurnikowa, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Piotr Machalica. 
Publikacja zwraca uwagę piękną, oryginalną szatą graficzną, wzbogaca 
ją cenny materiał fotograficzny oraz reprodukcje obrazów. (E.H.)

Agnieszka Pobratyn, Zjawiska kultury teatralnej i filmowej w Często-
chowie do 1939 roku, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016.
Autorka pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie, zajmuje się między innymi zjawiskami 
kultury lokalnej. W książce, rekonstruującej ważny etap tej kultury 
– do wybuchu II wojny światowej, zaprezentowane zostały znaczące 
fakty z życia teatralnego (miejsca wydarzeń teatralnych i recepcja) 
oraz z historii pionierskiego ruchu kinematograficznego w naszym 
mieście (w tym działalność braci Krzemińskich). (E.H.)
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Lubię nocne czytanie. Nie, żebym nie lubił 
spać, lecz często się przebudzam i pojawia 

się lęk, czy ponownie zasnę. Najgorsze są pierw-
sze minuty, bo ciemność rozjaśnia umysł, 
nawet gdy epatuje czernią, w której z lubością 
się pławi. Próbuję wygasić tę jasność. Udaję, 
że mnie nie ma i usilnie staram się przenieść 
w nierealność. Dogonić umykające majaki, 
koniecznie znowu je chwycić. Ale ciemność 
nieubłaganie rozbudza. Do pracy startuje 
mózg. Rozczapierza niespokojne macki. Zmie-
niają się obrazy. Przeskakują czytelne niczym 
w kalejdoskopie. Nie ma sensu z tym walczyć, 
raczej coś wykorzystać. Ostrość nocnego 
myślenia podsuwa wiele rozwiązań. Stanowi 
jednak mękę, więc pragnę przebłagać senność. 
Co zrobić, by wróciła?

Zapalam nocną lampkę i sięgam po książkę. 
Przy łóżku trzymam specjalne. Najlepiej, jak 
są ciężkie, niczym spasiona krowa. Już sam ich 
wygląd wzbudza niechęć, a cóż dopiero to dźwi-
gać. Czasami podciągam nogę, by podeprzeć 
na chwilę łokieć. Ratunek jest krótkotrwały, 
bo nodze też niewygodnie. Lecz o to właśnie 
chodzi. Zmęczenie robi swoje, lecz stanowi 
dopiero preludium, gdyż umysł pozostaje jasny. 
Skupiony i wypoczęty z łatwością rozgryza frazy, 
po których prześlizgiwałem się za dnia. Na do-
ciekania przy świetle dziennym szkoda cennego 
czasu. Podkradam go dla książek, choć czeka 
mnóstwo spraw. – Zrób jeszcze to czy tamto.

Nie lubię gderania żony. Zawsze trzeba coś 
zrobić, gdy próbujesz umknąć w prywatność. 
Jakby nie mogło zaczekać. Niedługo, chociaż 
trochę. Przecież człowiek zawsze powraca, lecz 
chciałby z własnej woli. W nocy nikt ci nie 
brzęczy. Można wyłączyć się jak nigdy; prze-
nieść w książkową krainę, pogrążyć w całości 
w jej świat. Jak czegoś nie rozumiem, mogę 
spokojnie wrócić. Próbuję czytać ponownie, 
bo lubię poznać na wskroś. Jednak nie każdą 
da się rozgryźć. Chyba, że po swojemu. Nie 
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obchodzą mnie intencje autora. Może sam 
po dwóch latach niezupełnie zdołał spamiętać, 
co wówczas chciał powiedzieć: przecież to oczy-
wiste, wystarczy otwarty umysł. Jeżeli ktoś go 
nie posiadł, to ze skargą do Bozi. Nieważne, 
że Pilch przestrzegał – ostrożnie z poetyką. 
Nie wolno przeszarżować. Nawet w najbar-
dziej zmodernizowanej powieści poetyka nie 
powinna przysłaniać treści. Na szczęście często 
przysłania, więc mam z czym walczyć po no-
cach. Tym bardziej, że od tradycji opasłych, 
dziewiętnastowiecznych tomów współcześni 
pisarze stronią – jeśli nie liczyć poważniejszych 
utworów napisanych z zacięciem naukowym. 
Właśnie kończę walkę z Kapitałem w XXI 
wieku Thomasa Piketty’ego. Księga nie nale-
ży do szczególnie trudnych, ale swoje waży. 
Dźwiganie po nocy mszału potrafi człowieka 
umęczyć. Po godzinie bezwiednie przysypiam, 
lecz narzędzie wali mnie w czoło i nie pozwala 
odpłynąć w niebyt. Dlatego wolę celujących 
w odchudzone utwory modernistów, lecz 
ze wskazaniem najbardziej odjazdowych. Naj-
lepiej, jak niewiele łapię, bo nic mnie tak nie 
drażni, jak autor, którego nie rozumiem. Niby 
pojmuję ten język, ale wychodzi, że gorzej. 
Na początku popadam w kompleks.

– Jestem niedouczony.
Gdybym staranniej się kształcił, na lepszych 

uniwerkach, potrafiłbym z pewnością zrozu-
mieć. Po pół godzinie daję spokój i niegramot-
ność zaczyna bawić.

– Niech gościu ogłupia innych.
Lecę już tylko po łebkach. Właściwie to się 

cieszę, że nie muszę niczego rozumieć. Ze spo-
kojem zaliczam kolejne strony bez przymusu 
angażowania się w tekst. Trzymam w rękach 
świetny usypiacz i ponownie szybko odpływam.

Miłości do literatury nie powinno się jed-
nak zabijać. Dlatego naprzemiennie stosuję 
wartościowszy środek na ukojenie zmysłów 
rozszalałych przy nocnym przebudzeniu. Się-
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gam po książkę uznaną, z mnogością bohate-
rów. Tutaj mam inny problem. Aby ją dobrze 
rozumieć, trzeba pamiętać, kto zacz. A z tym, 
niestety, nie jest u mnie dobrze. Pewnie już nie 
ten wiek. Często kartkuję wstecz, by sprawdzić, 
o kim mowa, lecz zabiera to wiele czasu. Ule-
gam więc pokusie ignorowania swej niewiedzy, 
szczególnie gdy wydaje się błaha. Z początku 
działa dobrze i nie przeszkadza w rozumieniu 
istoty, lecz na nieszczęście pojawiają się nowi. 
Powracają również postacie prezentowane 
marginalnie wcześniej, nagle nabierające wagi. 
– Kto to właściwie jest? Czasami szukam z pięć 
minut. Najgorzej u autorów rosyjskich. Ich 
trójczłonowe nazwiska powracają na strony 
w częściach, za każdym razem w innej. Do tego 
jeszcze imiona i odgrywane w powieści role. 
Co rusz to inny człowiek, choć jakby zawsze 
ten sam. Przy takim galimatiasie, gdy pamięć 
człowieka zawodzi, orze się coraz płycej i po-
pada w uroczy spokój. Dobra książka jest jak 
pieszczota, nawet jedynie głaskana. Rozkoszą 
jest dotyk frazy budowanej przez mistrza pióra. 
Z podziwem i przyjemnością chłonę odkrywcze 
zwieńczenia. Lubię na powrót poznawać znane 
już wcześniej prawdy, wydobywane po mi-
strzowsku w kontekście książkowych zdarzeń. 
Lubię widzieć i słyszeć więcej, niż rejestrują 
własne zmysły.

Dobra książka wycisza i syci człowieka mą-
drością, nawet bez dociekania szczegółów, choć 
grzechem by było je pominąć. Dlatego często 
powracam, a już najczęściej do początku. Ko-
ronowana przez Olgę Tokarczuk na mistrzynię 
małych form Natasza Goerke zwierzyła mi się 
kiedyś, gdy użalałem się na swoją bezsilność 
w spamiętywaniu książkowych bohaterów, 
że ona sobie z tym radzi przy pomocy zwykłego 
ołówka. Na pierwszej, czystej stronie, zaczyna 
rysować choinkę. U szczytu główny bohater, 
a niżej, niczym bombki, podwiesza kolejne 
nazwiska. Każde na właściwej gałęzi.

– Spróbuj, bo mnie to pomaga.
Chyba tak zacznę robić, ale czy wtedy 

zasnę? Porządek wzbudza uwagę, a senności 
pomaga chaos.

Co dzień od świtu bomba w górę,
Co dzień od rana ostry start,
By losu wyczuć koniunkturę,
By nie grać bez znaczonych kart.

W gonitwach zapoconych myśli
Trudno jest szukać, w czym tkwi błąd;
Znów inni są od ciebie szybsi,
Ciągle nieznanym ten twój ląd.

Patologiczni niewolnicy,
Modus vivendi smutnych słów,
Okazjonalni przewodnicy,
Wyobcowani z ludzkich snów.

Tańczący z życiem na trzy czwarte,
Goniący niedościgły czas;
W maskach przebrani jak z dell’arte,
Pilnują pełnych złudy kas.

Na pierwszych miejscach kaskaderzy,
W ściśniętych ustach – sztuczny kwiat;
W biegu do nikąd – Babel wieży,
Zamiast zwycięstwa – zawsze pat.

Kolorowany świat odprysków,
Fatamorgany, blichtru swąd;
Tych znanych i nieznanych pysków,
Osieroconych z myśli gąb.

Uśmiechy srebrne, uśmiech złoty,
Zgrane dramaty, sztuczne łzy;
Dla konkurencji, dla hołoty
I dla naiwnych, i dla wyg.

Ludzie bez ludzkiej wyobraźni,
Żyjący w sejfach złudnych kont;
Zakuci w dyby ledwo-jaźni,
Obsesjonaci wielu żądz.

Kukiełkowatych czas postaci,
Żeglarzy dryfujących tratw
I tych, co w gestach są bogaci:
Klakierów – szukających braw.

Jan Ciesielski

STADIUM SUGESTII
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Widok na Częstochowę (ok. 1927 r.) od ul. św. Barbary. Za klasztorem obecna ul. Sikorskiego, 
wówczas stanowiąca granicę zabudowy miasta, za nią obecna dzielnica Parkitka. Polna droga 
po lewej to obecna ul. Łódzka, po prawej – ul. Bialska.

W
id

ok
 n

a 
Cz

ęs
to

ch
ow

ę 
(1

90
9 

r.)
 o

d 
st

ro
ny

 b
ro

w
ar

u.
 N

a 
pi

er
w

sz
ym

 p
la

ni
e 

re
jo

n 
ob

ec
ne

j u
l. 

M
ie

lc
za

rs
ki

eg
o,

 
 z

 ty
łu

 p
o 

le
w

ej
 –

 b
ra

m
a 

W
ie

lk
ie

j W
ys

ta
w

y,
 o

be
cn

ie
 te

re
n 

Ak
ad

em
ii 

Po
lo

ni
jn

ej
.

Widok na Częstochowę (ok. 1927 r.) od ul. św. Barbary. Za klasztorem obecna ul. Sikorskiego, 
wówczas stanowiąca granicę zabudowy miasta, za nią obecna dzielnica Parkitka. Polna droga 
po lewej to obecna ul. Łódzka, po prawej – ul. Bialska.



39

IS
SN

  2
44

9-
53

28

lipiec - grudzień 2016

VI
I -

 X
II 

20
16

IS
SN

  2
44

9-
53

28

Towarzystwa Galeria Literacka

g
a

le
ri

a
  

3
9

/
4

0

40

TOWARZYSTWO
G A L E R I A
L I T E R A C K A

Herb Częstochowy z 1909 roku.


