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O „GALERII” INACZEJ

Tym razem w słowie redaktora na-
czelnego chciałbym więcej miejsca 

poświecić też „Galerii” – lecz nie czaso-
pismu, ale Towarzystwu, dlatego inaczej.

Wydawca Częstochowskiego kwartal-
nika Literackiego Galeria – Towarzystwo 
Galeria Literacka od lat związana była 
z Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude 
Mater”. Tu odbywały się nasze spotkania 
coczwartkowe, tu organizowaliśmy wie-
czory promocyjne, Walne Zebrania Towa-
rzystwa. Co tu dużo gadać – zżyliśmy się 
z tym miejscem i z osobami – Tadeuszem 
Piersiakiem, Mariolą Florek, Robertem 
Sękiewiczem. A jednak życie płynie ko-
rytem niekoniecznie przez nas oczekiwa-
nym. To, że zmienił się dyrektor Ośrod-
ka, nie musiało jeszcze niczego zmieniać, 
nowy dyrektor – Robert Jasiak miał dużo 
przychylności dla naszych działań. Jednak 
pokusa organizacji warsztatów literackich 
w Domu Poezji – Muzeum Haliny Po-
światowskiej) okazała silniejsza. Podpisa-
liśmy jako Towarzystwo umowę z Muze-
um Częstochowskim i od początku marca 
funkcjonujemy po nowym adresem – Jas-
nogórska 23. Inauguracja była okazała – 
ponad dwudziestoosobowa frekwencja, 
miłe powitanie dyrektora Muzeum Tade-
usza Piersiaka, ciepłe przyjęcie przez go-
spodarza miejsca – Zbigniewa Mygę, po-
łączone z odczytaniem jego premierowego 
opowiadania. Nowe twarze, zadomowia-
nie się, snucie planów.

Zanim przejdziemy do owych planów, 
odwróćmy się na chwilę za siebie. Wspo-
mnijmy naszych przyjaciół z OPK „Gaude 
Mater”, niech jeszcze przez tę chwilę będą 
z nami. Dziękujemy Wam i obiecujemy, 
że zajrzymy czasem do Was.

Za nami też numer 45 „Galerii”, a przed 
nami dwie rocznice: 90. rocznica urodzin 
Tadeusza Gierymskiego i 95. Ludmiły 
Marjańskiej. Cykl wydawniczy „Galerii” 

podporządkowany zostanie tym wyda-
rzeniom. Numer czerwcowy powiążemy 
z twórczością Tadeusza Gierymskiego, 
zaś numer grudniowy z dziełem Ludmiły 
Marjańskiej. Numer wrześniowy pozosta-
je zagadką lub niespodzianką.

Obchody rocznicy urodzin Ludmiły 
Marjańskiej chcemy połączyć z wydaniem 
jej korespondencji z Wisławą Szymbor-
ską. Jesteśmy na najlepszej drodze do re-
alizacji tego celu, mamy obiecaną pomoc 
w tych staraniach ze strony Muzeum 
Częstochowskiego oraz Akademii im. 
Jana Długosza w Częstochowie, a osobi-
ście Tadeusza Piersiaka i prof. Agnieszki 
Czajkowskiej. Bądźmy dobrej myśli.

W numerze 45 zachęcam do czytania 
tego, czym „Galeria” stoi: poezji, prozy, 
esejów. Zwracam uwagę na dwa debiuty 
osób bardzo młodych, jeszcze gimnazjali-
stek – Aleksandry Drażan w dziale poezji 
i Patrycji Knop w dziale prozy. Chcieli-
byśmy w każdym numerze naszego cza-
sopisma umieszczać jedną, dwie pozycje 
twórców w wieku przedmaturalnym.

Debiutów w naszym magazynie jest 
znacznie więcej. Sylwester Staniec debiu-
tuje wierszami o japońskim rodowodzie 
– tanka i haiku. W niezwykle bogatym 
dziale poezji po raz pierwszy na naszych 
łamach Zdzisław Opałko, dawno nieobec-
ny Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, są wy-
jątkowo aż trzy wiersze Bożeny Gorskiej. 
Proza jest znacznie bardziej rozproszona, 
bo materiał poświęcony Turniejowi Jedne-
go Opowiadania – wydarzeniu bez prece-
densu – postanowiliśmy umieścić osobno, 
tu także zamieszczając nagrodzony tekst 
Sławomira Domańskiego. Innym oddziel-
nie zamieszczonym tekstem prozatorskim 
jest niezwykle aktualne, choć historyczne, 
oparte na wspomnieniach dziadka opo-
wiadanie Jarosława Kapsy. Zapraszamy 
do zapoznania się z tekstami krytyczny-
mi i eseistycznymi; autorem aż dwóch jest 
Arkadiusz Frania, po raz pierwszy na na-
szych łamach gości Ignacy S. Fiut. Na na-
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szych łamach debiutuje Marzena Forma, 
autorka sprawozdania ze spotkania z An-
drzejem Kalininem. Informacje na temat 
publikacji książkowych chcemy wzboga-
cać o czenstochoviana – to kolejny debiut 
tego numeru „Galerii”.

Dla zachowania równowagi dodam, 
że bardzo się cieszymy z możliwości 
publikowania tekstów Autorów, współ-
pracujących z „Galerią” systematycznie, 
posiadających lub nie własne rubryki, 
udostępniających własną twórczość, do-
kumentujących życie kulturalne naszego 
miasta, dzielących się refleksjami na temat 
życia i literatury, zgłębiających tajniki li-
terackiej spuścizny.

Jeśli zaś chodzi o stronę graficzną, 
to na okładkach tym razem publikujemy 
fotografie Janusza Mielczarka, znanego 
naszym Czytelnikom przede wszystkim 
jako autora znakomitej prozy. Są to zdjęcia 
nietypowe, bo poświęcone innym twór-
com związanym z fotografią: Rosławowi 
Szaybo i Markowi Karewiczowi, o czym 
informacje znajdują się w dziale „Foto Ga-
leria”.

Życzę Państwu, by lektura „Galerii” 45 
była źródłem przyjemności i satysfakcji!

Bogdan Knop

POŻEGNANIA

Naszej Koleżance
Idzie Jadwidze Łubińskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 
Męża

składają Koleżanki i Koledzy
z Towarzystwa Galeria Literacka

Naszej Koleżance
Altei Leszczyńskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 
Mamy

składają Koleżanki i Koledzy
z Towarzystwa Galeria Literacka
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KALENDARIUM GRUDZIEŃ 2017 r. – LUTY 2018 r.

GRUDZIEŃ
2.12. – spotkanie autorskie z Anną Cieplak – 
OPK „Gaude Mater”,
6.12. – promocja książki Małgorzaty Rabę-
dy Liryka Karola Wojtyły lat 1838-1978 i jej 
literacko-filozoficzne inspiracje – OPK „Gaude 
Mater”,
6.12. – zmarł piosenkarz Johnny Hollyday,
11.12. – XII Gala Wolontariatu, koncert ze-
społu „Impast” – Filharmonia Częstochowska,
11.12. – spotkanie z cyklu: Zbisław Janikow-
ski rozmawia z… Sebastianem Banaszczy-
kiem – OPK „Gaude Mater”,
13.12. – Wigilia Artystów – Miejska Galeria 
Sztuki,
15.12. – wernisaż wystawy Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Wandy We-
reszczyńskiej – OPK „Gaude Mater”,
18.12. – zmarł poeta Leszek Aleksander 
Moczulski,
21.12. – spotkanie opłatkowe Towarzystwa 
Galeria Literacka – OPK „Gaude Mater”,
29.12. – recital Zdzisława „Altany” Sier-
pińskiego „Czarny koń, ogromny księżyc – 
utwory do wierszy Federica Garcii Lorki” – 
Miejski Dom Kultury.

STYCZEŃ
4.01. – wernisaż wystawy malarstwa Leszka 
Teleszyńskiego – OPK „Gaude Mater”,
5.01. – zmarł poeta, krytyk literacki i dzien-
nikarz Wacław Tkaczuk,

8.01. – Spotkanie Noworoczne z Prezyden-
tem Miasta – Filharmonia Częstochowska,
8.01. – Szopka Noworoczna Zbisława Jani-
kowskiego – OPK „Gaude Mater”,
14.01. – XXVI Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy,
17.01. – promocja tomu poetyckiego Barbary 
Strzelbickiej Mój pierwszy język oraz 44. Nu-
meru „Galerii” – OPK „Gaude Mater”,
18.01. – wernisaż wystawy twórczości Rosła-
wa Szaybo „Piękno użyteczne” i wystawy fo-
tografii Marka Karewicza – Miejska Galeria 
Sztuki,
24.01. – „Gawędy Andrzeja Kalinina” – spot-
kanie z pisarzem, prowadzenie prof. Elżbieta 
Hurnik – OPK „Gaude Mater”,
31.01. – jubileusz 40-lecia pracy artystycznej 
Michała Kuli – Teatr im. A. Mickiewicza.

LUTY
1.02. – powrót Miesięcznika Miasta Często-
chowy „Co? Gdzie? Kiedy?”,
4.02. – zmarł aktor Wojciech Pokora,
7.02. – wernisaż wystawy „Orzeł Biały 
w drodze do niepodległości” – Muzeum Mo-
net i Medali Jana Pawła II,
8.02. – zmarł pieśniarz i aktor Mieczysław 
Święcicki,
14.02. – zmarł reżyser Antoni Krauze,
19.02. – spotkanie z cyklu: Zbisław Janikow-
ski rozmawia z… Krzysztofem Kasprzakiem 
– OPK „Gaude Mater”,
20.02. wernisaż wystawy malarsko-fotogra-
ficznej Joanny Bohaczek-Trąbskiej i Eweliny 
Dziewońskiej-Chudy „Orientalny kalejdo-
skop” – OPK „Gaude Mater”,
22.02. – wernisaż wystawy „Akt Drugi” Ewy 
Kalinowskiej-Maćków – OPK „Gaude Ma-
ter”,
23.02. – wernisaż wystawy „Leszek Sobocki. 
Retrospektywa” – Miejska Galeria Sztuki
27.02. – finisaż wystawy Małgorzaty Sętow-
skiej – OPK „Gaude Mater”.

Barbara Strzelbicka
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W kontekście przemian, jakim ule-
ga literatura współczesna, głów-

nie pod wpływem nowych mediów, war-
to podejmować wysiłek, by promować 
i wspierać uczestnictwo w życiu literackim 
na każdym poziomie: twórczym i czy-
telniczym, zarówno w świecie realnym, 
jak i wirtualnym. Między innymi z tych 
pobudek powstała idea Turnieju Jednego 
Opowiadania, z pewnością pierwszego 
tego typu wydarzenia w Częstochowie, 
a kto wie, czy nie jedynego w skali kraju. 
Choć zasadniczo powód był bardziej – par 
excellence – prozaiczny.

Otóż w Częstochowie już od lat znany 
jest – a od dłuższego czasu przeżywa rene-
sans – Turniej Jednego Wiersza. Wyśmie-
nita cykliczna impreza kulturalna, jednak 
zaadresowana do poetów. W związku 

Michał Wilk
TURNIEJ JEDNEGO OPOWIADANIA

z tym pojawiło się proste pytanie: a gdy-
by tak zorganizować podobny Turniej, 
jednakże przeznaczony dla twórców pro-
zatorskich form literackich? No i pomysł 
zaczął kiełkować. Z czasem zaowocował 
wydarzeniem, które – jak na pierwszą 
(i miejmy nadzieję, że nie ostatnią) edycję 
– cieszyło się wielkim zainteresowaniem. 
Uwidocznił się głód prozatorskich nie tyle 
wrażeń, ile zmagań, mających charakter 
konkursowy, rywalizacyjny. A to dlatego, 
że Turniej z założenia miał stanowić wy-
raźny pretekst do pobudzenia lokalnych 
twórców, zmotywowania ich do twórczo-
ści i starcia z pozostałymi autorami, obie-
rając przede wszystkim za punkt wyjścia 
krótką formę literacką, jednak mogącą 
pchnąć wyobraźnię do większych i poważ-
niejszych tekstów.

Jury konkursu: Konrad Ludwicki, Tomasz Jamroziński, Olga Wiewióra, foto: Marcin Szczygieł
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W ten sposób 27 października 2017 
roku w Pubie Szuflada udało się zor-
ganizować Turniej w dwóch katego-
riach: Konkurs Główny i Flash Fiction. 
Ta pierwsza skierowana była do autorów, 
którzy zgłaszali teksty o objętości do 12 
tysięcy znaków i postanowili, aby oce-
niane były przez wytypowane wcześniej 
jury w składzie: Olga Wiewióra, Kon-
rad Ludwicki i Tomasz Jamroziński, nie 
znające danych autorów, co podniosło 
obiektywność werdyktu. Druga kategoria 
była skierowana do śmiałków, którzy go-
towi byli przeczytać tekst na żywo, pod 
presją czasu, ponieważ każdy uczestnik 
miał dokładnie 5 minut na głośną lekturę 
pracy. Zaś zwycięzcę wybierała zgroma-
dzona publiczność. W obu przypadkach, 
co zresztą oczywiste, każdy z autorów-
-amatorów mógł zgłosić tylko jeden tekst.

Jak na debiutujące wydarzenie zainte-
resowanie było ogromne. Łącznie w obu 
kategoriach zgłosiło się kilkanaście osób. 
Za to głosy pojawiające się przed i po wy-
darzeniu pokazały wyraźnie, że Turniej 
Jednego Opowiadania to impreza warta 
kontynuacji, że są osoby, które potrze-
bowały właśnie takiej możliwości oraz 
że chcą i potrafią napisać tekst, który do-
brze się czyta i słucha.

Oczywiście poziom był zróżnicowa-
ny. Podobnie rzecz miała się z tematyką. 
Nie brakowało opowiadań poruszających 
sprawy poważne, wymagających skupienia 
i zastanowienia. Były też prace swobod-
niejsze w formie i treści, często wykorzy-
stujące konwencję fantastyki, a także roz-
rywkowe, prowokujące, niejako obliczone 
na performatywny charakter Turnieju. 
Zwycięzcą w kategorii Konkurs Głów-
ny został Sławomir Domański za tekst 
Pogrzeb stryja, z kolei we Flash Fiction 
wygrał Marek Palutkiewicz za opowiada-
nie Plask! Wszystkie teksty będzie moż-
na przeczytać w przygotowanej Antologii, 
która ukaże się w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej organizatora, czyli 
Koła Literackiego Anafora (anafora.dmz.
edu.pl), funkcjonującego przy Instytucie 
Filologii Polskiej Akademii im. Jana Dłu-
gosza w Częstochowie. Z kolei partne-
rami pierwszego Turnieju Jednego Opo-
wiadania byli: Ośrodek Promocji Kultury 
„Gaude Mater”, Pub Szuflada, Często-
chowski Kolektyw Twórczy WyTwórnia 
oraz wortal czeKultura.pl, będący również 
patronem medialnym. Całość dofinanso-
wano ze środków Centrum Amatorskiego 
Ruchu Artystycznego.

Marek Palutkiewicz, foto: Marcin Szczygieł

Sławomir Domański, foto: Marcin Szczygieł
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Nieraz wyobrażałem sobie mojego starego, jak na bosaka biegł do szkoły na wschod-
nich rubieżach naszej pięknej ojczyzny, w Krzymowskich albo Rogoźnicy, we wsi, 

gdzie nie było światła, a woda była w studni. Moi dziadkowie byli już starszymi ludźmi, 
gdy przyjeżdżałem latem z rodzicami w odwiedziny, żeby pomóc przy żniwach. Na śnia-
danie były ziemniaki z tłuszczem i słodkie mleko prosto od krowy, przelane do metalo-
wej bańki przez gazę. Na obiad było chyba to samo i na kolację też, a ja nie mogłem tego 
jeść, to jedzenie rosło mi w ustach i lubiłem tylko, jak babcia robiła naleśniki z wiśnio-
wymi powidłami, a te wiśniowe powidła miały taki smak, że nigdy nie jadłem lepszych 
i tylko to mi smakowało. A mojej mamuni nic nie smakowało, bo ona, tak samo jak 
ja i mój braciszek, przyjechała z wielkiego miasta, czyli ze wsi, z Gnaszyna, który ledwie 
kilka lat wcześniej stał się miastem wojewódzkim, Częstochową, i nam te wszystkie 
obory cuchnęły i myśmy też cuchnęli, lepiliśmy się od potu i kurzu, i nigdzie nie było 
ciepłej wody, więc chodziliśmy się kąpać nad rzekę. Raz, mam takie wspomnienie wręcz 
metafizyczne, że całą noc jechaliśmy pociągiem z przesiadką na dworcu w Warszawie 
Wschodniej, gdzie obserwowałem wypasione szczury i jeszcze lepiej wypasione na tych 
szczurach koty, i Cyganów koczujących w poczekalni, i na miejsce dotarliśmy rano, ale 
byliśmy już duzi, więc prosto po podróży poszliśmy zsypywać zboże z przyczepy do spi-
chlerza i na tą smrodliwą warstwę podróży brudnymi wagonami PKP nałożył się kurz 
pylącego owsa, a potem usnęliśmy w tej otulinie pyłu i kurzu, bo ledwie zamknąłem oczy, 
to już spałem twardym, kamiennym snem, sprawiedliwym snem spracowanego człowie-
ka, bo tutaj się pracowało naprawdę, nie tak jak u mnie w domu, gdzie wszyscy tylko 
chodzili i wyzywali się nawzajem, a najwięcej wyzywali się wujek z dziadkiem Jasiem, 
bo na tym polegała ta ich walka pokoleń, a potem jak już dziadzio Jasio się zestarzał, 
to już nikt nie chciał się z wujkiem wyzywać, bo wszyscy mieli tego wyzywania dość, 
wszystkim się to już na dobre znudziło, ale wujkowi musiało być z tego powodu strasznie 
smutno, bo w sobie tak jakoś wewnętrznie przycichł, nerwica mu minęła nawet. Zatem 
obudziliśmy się dobrze po południu, było gorąco, a ja się cały lepiłem od potu i kurzu, 
i tych wszystkich przejechanych pociągów na trasie Częstochowa – Międzyrzec Podla-
ski, byłem już dużym chłopcem, a moi dziadkowie nie mieli łazienki, mieli tylko bieżącą 
wodę z kranu, ale zimną, więc poszliśmy nad rzekę, bo co za różnica i wtedy mi się przy-
darzył ten chrzest, to mistyczne oczyszczenie, bo gdy wszedłem do tej małej wiejskiej 
rzeczki tuż za małą tamką, gdzie woda była trochę spiętrzona, gdyż normalnie sięgała 
do kolan, i była zimna przenikliwym chłodem górskiego strumienia, to poczułem, jak 
mnie opuszcza zmęczenie, jak odpływa ze mnie brud, ten jedyny raz czułem wtedy, jak 
wdziera się we mnie poprzez wodę małej, wiejskiej rzeczki nowe życie, witalne wybawie-
nie i pomyślałem, że człowiek wiejski ma taką jazdę na co dzień i wcale mu do tego nie 
trzeba żadnych dopalaczy, diet fusion czy suplementów, tylko ma tę radość, której sam nie 
rozumie, dopiero gdy mu ją zabiorą, tak jak Kunta Kinte z serialu „Korzenie”, oglądanym 
na czarno-białym ametyście, zabrali wolność afrykańskiej puszczy i dali mu na imię Tobi 
– zrobił na mnie duże wrażenie ten film o murzyńskich niewolnikach, w przeciwieństwie 
zresztą do emitowanej w połowie lat osiemdziesiątych „Niewolnicy Isaury”, pierwszego 
brazylijskiego tasiemca, traktującego także o niewolnikach, do którego oglądania byłem 

Sławomir Domański

POGRZEB STRYJA
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zmuszany, będąc uczniem piątej albo szóstej, albo siódmej klasy szkoły podstawowej, 
w każdy bez wyjątku wtorkowy wieczór. Nie chciałem go oglądać, bo aktorka odtwa-
rzająca główną rolę, niejaka Lucelia Santos, była strasznie brzydka, choć moja mamunia 
utrzymywała, że jest piękna. Wszyscy utrzymywali, że jest piękna. I były nawet piórniki 
chińskie z jej podobizną, ale nawet na nich wydawała mi się tak samo szpetna. Po raz 
pierwszy zauważyłem wtedy, że matka mnie okłamuje. Zauważyłem też, że ludzie są albo 
ślepi, albo kłamią. Lucelia Santos była w PRL-u wielką gwiazdą.

Mój ojciec znalazł się w wieku lat trzynastu w mieście Łodzi i to było tak, jakby 
Tobiego przehandlowali w jakimś porcie na południu, to było tak, jakby mnie ktoś teraz 
przeniósł z Gnaszyna na Manhattan i sprzedał w kajdanach, ale takich jak tatuś było 
w roku sześćdziesiątym kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy młodych, a może kil-
kaset tysięcy zdrowych wiejskich chłopaków, mających zasilić szeregi pionierskiej orga-
nizacji, zatem chyba nie czuł się samotny, pewnie Tobi też nie czuł się samotny, a tatuś 
raczej nie mógł się czuć samotny, skoro nie zdał w drugiej klasie technikum papierni-
czego, ale wtedy mu pomogli, bo przecież nie matura, lecz chęć szczera, więc w gruncie 
rzeczy tamte czasy niczym specjalnym się nie różniły od dzisiejszych – wszyscy chodzimy 
i podzwaniamy łańcuchami, dlatego zawsze będę szukał socrealistycznych barów, gdzie 
na świetlicowym stoliku obciągniętym ceratą w kratkę dumnie się prezentuje ceramiczny 
wazonik z napisem „G.S.S. Społem”, a w nim plastikowy żonkil, a tych barów socreali-
stycznych z pożółkłym od papierosowego dymu sufitem to będę szukał tylko po to, żeby 
sobie powyobrażać mojego starego, jak na bosaka zasuwa przez pola do szkoły, a potem 
jedzie zatłoczonym pociągiem do miasta Łodzi i myśli sobie mój czternastoletni stary, 
że już nigdy nie wróci na stałe na wieś, tylko będzie szukał szczęścia gdzieś w świecie, 
by kilka lat po wojsku trafić do gnaszyńskiej tapetowni i tam spotkać moją mamusię 
i spłodzić sobie pierworodnego synka, który będzie miewał takie myśli, że może lepiej 
by się stało, gdyby się jego tatuś z mamusią nigdy nie spotkali.

Wiosną, a właściwie było to już prawie lato, było już po Bożym Ciele, zdawaliśmy 
egzamin z pedagogiki chyba albo z gramatyki historycznej, mój stryj tego dnia leżał 
na lodówce, mój chrzestny umarł na raka mózgu i do samego końca nie wierzył, że od-
chodzi, nie chciał sporządzić ostatniej woli, nie chciał leżeć w hospicjum, choć nie miał 
pojęcia, co znaczy to słowo, nie chciał operacji, która, jak mówili lekarze, na nic by się 
nie zdała, wrócił do domu i następnego dnia rano pojechał na procesję Bożego Ciała, 
wrócił z brzozową gałązką w dłoni, przeszedł kilka kroków przez podwórko i upadł, 
dostał epileptycznych drgawek, miał pianę na ustach, dziadek trzymał jego drżącą głowę 
na swoich kolanach, aż atak ustąpił. Wraz z atakiem ustąpiło życie. Mój stryj, a nie był 
to już mój stryj tylko jego martwe ciało, leżał bezwładnie na zielonej trawie, a mnie się 
śniło to wszystko dzień wcześniej.

Miałem egzamin z pedagogiki dzień przed pogrzebem, a może to była gramatyka 
historyczna?, gdy mój chrzestny leżał na lodówce, żeby się nie zaczął zbyt szybko rozkła-
dać, żeby nie zaczął zbyt szybko śmierdzieć, żeby woń trupa i śmierci nie przebiła woni 
wieńców z kwiatów kalii i chryzantem, a w zasadzie to już nie był on tylko jego ciało, 
które zaczęło się szybko rozkładać, bo to były pierwsze upalne dni czerwca i pogoda była 
urocza, a mnie dopiero po tym egzaminie zaczęła gnieść, męczyć wewnętrznie śmierć 
człowieka, który był bratem mojego ojca, a mój ojciec czuwał już przy zmarłym od dwóch 
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dni wraz ze swoim ojcem, bo babcia odeszła dwa lata wcześniej i nie pojechałem z Opola 
na jej pogrzeb, bo miałem nerwicę, czyli że bardziej się bałem o siebie niż o innych i cały 
czas myślałem, że umieram, a to umarła moja babcia, do której ponoć byłem podobny, 
gdyż jako dziecko byłem małym, dobrze wykarmionym chłopczykiem, a w mojej rodzi-
nie wszyscy byli raczej chudzi oprócz babci, więc mówili na mnie „babka wykapana” i sie-
działem po egzaminie z pedagogiki, a może to była gramatyka historyczna? w ogródku 
i piłem piwo, bo myślałem, że ono mi tę śmierć rozpuści choć trochę, ale jednocześnie 
myślałem cały czas o podróży, która mnie czeka o czwartej nad ranem, w taki piękny 
czerwcowy poranek, żeby zdążyć do domu żałoby, domu, w którym urodził się mój ojciec 
i jego brat, ten, który wtedy leżał na lodówce wypożyczonej z zakładu pogrzebowe-
go, żeby się nie zaczął rozkładać, albo lepiej, żeby nie zaczęło się rozkładać jego ciało, 
bo przecież wujek był chyba w tym momencie gdzieś zupełnie indziej, ale gdzie? – pojęcia 
nie mam. I rano, a było jeszcze ciemno, gdyśmy wyjeżdżali, chociaż mieliśmy początek 
czerwca, a jak wiadomo w czerwcu dni są najdłuższe w ciągu całego roku, wsiedliśmy 
z bratem i z mamunią (ojciec od dwóch dni był na miejscu, spał w pokoju obok zwłok 
swego brata) do poloneza karo koloru khaki, którym długo później mamunia rozjechała 
jedną panią, co przechodziła ulicę w niedozwolonym miejscu, ale nie na śmierć, tylko 
jej nogi połamała i przejechaliśmy ponad czterysta kilometrów, żeby zobaczyć leżące 
na lodówce wypożyczonej z zakładu pogrzebowego ciało mojego stryja, który śnił mi się 
przedwczoraj, jak umiera i przerażała mnie ta fizyczna bliskość śmierci w taki cudowny, 
prawie letni dzień.

Po pogrzebie zjedliśmy obiad w restauracji. Na obiad był schabowy i ziemniaki z su-
rówką. Wypiliśmy kilka piw. Wieczorem był mecz na Euro. Oglądałem go w starym 
telewizorze, obraz strasznie migał, sączyłem dalej browary i nie mogłem zasnąć. Nie 
miałem zapasu piwa. Rozmyślałem o śmierci i o swoim starym. Usnąłem dopiero nad 
ranem. Nic mi się nie śniło.

Sławomir Domański – 46 lat, od 20 
lat nauczyciel języka polskiego w Ze-
spole Szkół Zawodowych w Lublińcu, 
od urodzenia peryferyjny częstochowia-
nin, zamieszkujący w dzielnicy Gnaszyn. 
Wielbiciel kina i literatury, a w szczegól-
ności Bohumila Hrabala. Od wielu lat 
oficjalny recenzent portalu lubimyczytac.
pl. Swoje tekst z różnych internetowych 
miejsc zbiera na blogu lapsusofil.blogspot.
com. Jego autorski projekt wolontariacki 
„Pasja czytania”, który realizuje ze swo-
imi uczniami w lublinieckim więzieniu 

dla kobiet, został wyróżniony podczas  
V Lublinieckiej Gali Wolontariatu. Re-
gularnie bierze udział w częstochowskich 
Turniejach Jednego Wiersza, gdzie bywa 
nagradzany. Niemal od samego początku 
jako wolontariusz współpracuje z Festi-
walem Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. 
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Częstochowska Galeria od czterdziestu 
lat służy mieszkańcom miasta. Jest 

„tutejsza”, ale również w szerszym wymia-
rze: regionalnym, ogólnopolskim i – nie 
bójmy się tego stwierdzenia – światowym. 
Służba jest pracą na rzecz wspólnoty lub 
owej wspólnoty wytwarzaniem. Ta praca 
polega i zawsze polegała na zbudowaniu 
galerii jako miejsca komunikowania się, 
w którym nawiązywana lub odnawiana 
jest więź pomiędzy twórcą, dziełem i od-
biorcą. Samo dzieło zaś, czy to jako wy-
twór utrwalony (obraz, rzeźba), czy forma 
performatywna lub filmowa, traktowane 
jest jako artystyczny wyraz nadawania 
sensu doświadczeniu.

Barbara Major

I CÓŻ PO GALERII SZTUKI? 
KRÓTKA REFLEKSJA NA CZTERDZIESTOLECIE 

MIEJSKIEJ GALERII SZTUKI W CZĘSTOCHOWIE

Wysiłek całego zespołu ludzi Galerii 
od 40 lat stwarza przestrzeń dla podejmo-
wania dialogu opartego na zrozumieniu 
i wiedzy, przestrzeń dla „dóbr ducha stwo-
rzonych przez ludzi”, by zacytować Leszka 
Kołakowskiego. Dalej filozof stwierdza: 
„Warto się tych rzeczy troszeczkę nauczyć, 
by umieć prawdziwie się nimi cieszyć. Żeby 
podziwiać muzykę czy malarstwo, trzeba 
coś o nich wiedzieć. Ale najważniejsze jest, 
żeby taką gotowość cieszenia się łatwo do-
stępnym pięknem w sobie kultywować”.

Pytanie „I cóż po galerii sztuki?” moż-
na rozważyć również na sposób Piotra 
Głowackiego, współtwórcy Galerii (pra-
cował w latach 1991-2009), który w tek-

Pracownicy Miejskiej Galerii Sztuki i Ośrodka Kultury Filmowej, od prawej: Szymon Grzyb, Rafał 
Cierpiał, Robert Jodłowski, Artur Lecybil, Jarosław Moskalik, Karolina Stasiura, Malwina Sławińska, 
Katarzyna Ulfik, Monika Ściubak, Jakub Przymęcki, Agnieszka Wójcicka. W środku stoją: Prezydent 
Miasta Krzysztof Matyjaszczyk i Anna Paleczek-Szumlas, dyrektor Galerii; foto ze zbiorów MGS
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ście z okazji dwudziestopięciolecia Galerii 
napisał: „Minione 25 lat istnienia najpierw 
Biura Wystaw Artystycznych, a obecnie 
(od 1995) Miejskiej Galerii Sztuki w Czę-
stochowie najlepiej będzie spróbować oce-
nić poprzez próbę wyobrażenia sobie ich 
braku, to jest ich niezaistnienia. Co by było, 
gdyby nie przytrafiła się ta przygoda lu-
dziom osiadłym w Częstochowie, a kocha-
jącym sztukę i pragnącym mieć kontakt 
z jej współczesną formą?”.

Otóż, Drodzy Państwo, nie byłoby 
miejsca dla prezentacji dokonań często-
chowskich artystów, w tym przestrzeni dla 
promocji bardzo młodych twórców, którą 
zajmuje się Joanna Matyja. Częstochowianie 
„u siebie” nie mogliby spotkać się z dziełami 
wielu wybitnych artystów. Nie sposób wy-
mienić tutaj wszystkich nazwisk, ograniczę 
się zaledwie do pięciu: Andrzej Wróblewski, 
Tadeusz Kantor, Jan Lebenstein, Włady-
sław Hasior, Zbigniew Beksiński. Swojego 
rodzaju miernikiem intelektualnej kondycji 
zespołu kuratorskiego Galerii jest poziom 
wystaw tematycznych, podejmowane prob-
lemy, ich prezentacja w formie wystawy jest 
zawsze dużym wyzwaniem. Gdyby nie było 
Miejskiej Galerii Sztuki, nie zaistniałyby 
tak znaczące wystawy jak: Miejsca (1993; 
autor scenariusza: Marian Panek), Polscy 
surrealiści (1995; autor scenariusza: Marian 
Panek), Czy malarstwo może zbawić? (1997; 
autor scenariusza: Piotr Głowacki), Refleksja 
o śmierci – tematy wyobraźni (1997; autorka 
scenariusza: Barbara Major), Czas w fotogra-
fii – czas fotografii (2001/2002; autorka sce-
nariusza: Barbara Major), Żywoty zwierząt 
(2006; autorka scenariusza: Barbara Major, 
Ślady – dotyk czasu (2008; autorka scena-
riusza: Barbara Major), Pejzaż dźwiękowy 
Częstochowy (2011; autorki scenariusza: 
Barbara Major, Joanna Matyja), Dionizos 
– współczesna odsłona mitu (2014/2017, au-
torzy scenariusza: Heike Frommer, Barbara 
Major, Joanna Matyja, Jacek Waltoś), I sta-
ło się światło. Niezwykła historia zwykłej fali 
elektromagnetycznej (2014/2015).

Bez częstochowskiej Galerii nie po-
wstałoby tak znaczące wydarzenie, jakim 
jest Triennale Sztuki Sacrum, zainicjowa-
ne w 1991 r. przez Wojciecha Skrodzkie-
go, a współtworzone w kolejnych edycjach 
przez Mariana Panka, Piotra Głowackiego, 
Barbarę Major, Joannę Matyję oraz grono 
wybitnych intelektualistów i artystów za-
praszanych do rady programowej.

Galeria zorganizowała również kilka 
bardzo poważnych konferencji, bez wysiłku 
ludzi tu pracujących nie ukazałoby się wiele 
ważnych publikacji.

Bez Galerii i wysiłku Barbary Szyc-
-Fonferko nie zaistniałaby przestrzeń 
do działań edukacyjnych dla różnych grup 
wiekowych.

W MGS działa kino studyjne OKF 
Iluzja; czy możecie sobie Państwo wyob-
razić, o ile uboższe byłoby życie kulturalne 
miasta bez znakomitych przeglądów fil-
mowych, spotkań z wybitnymi twórcami 
filmowymi, znajdujących się tutaj w ofercie 
programowej przygotowanej przez Iwonę 
Kwincińską, Małgorzatę Stasikowską-Lis 
i Artura Lecybila?

Tych wszystkich wydarzeń nie byłoby 
bez Miejskiej Galerii Sztuki. To miejsce dla 
Państwa zaczął budować w 1977 roku Sta-
nisław Banek, pierwszy dyrektor, a konty-
nuowali misję: od 1991 Wojciech Skrodzki, 
od 1992 Marian Panek, od 1997 Czesław 
Tarczyński. W 2015 roku zarządzaniem 
Galerii zajęła się Anna Paleczek-Szumlas. 
Współtworzyło „przestrzeń sztuki” w Czę-
stochowie wiele osób, oprócz już wymie-
nionych, m.in.: Zbigniew Jurgielewicz, To-
masz Man, Jarosław Moskalik, Agnieszka 
Forkasiewicz, Malwina Sławińska, również 
osoby sprawujące nadzór nad salami wysta-
wowymi, a także zajmująca się przez wiele 
lat finansami Galerii Maria Kosiarska.

Bez wysiłku całego zespołu Galerii 
przez te minione czterdzieści lat nie mo-
glibyście Państwo cieszyć się w Częstocho-
wie wieloma „dobrami ducha stworzonymi 
przez ludzi”.
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Święta, święta i już po… Jak po, to trzeba 
wziąć się do roboty, czekają porządki, 

bo oczywiście przed świętami na wszystko 
zabrakło czasu. Zacząłem od szafy, nie, nie 
od jej wnętrza, a od tego, co na szafie, a tam 
bałagan wieloletni – zatem porządek zrobić 
trzeba. Na pierwszy ogień poszła ogrom-
na waliza, tu potrzebne wyjaśnienie – aby 
na tę szafę się dostać, trzeba wspiąć się aż 
pod sam sufit, na najwyższy szczebel drabi-
ny (tu rodzi się pytanie, czy taka aluminiowa 
drabinka ma szczeble czy schodki?). Taka 
wspinaczka wcale nie jest prosta, bo dra-
bina się trzęsie, kiwa – słowem niestabilna 
jest, choć stabilnie wygląda. Wróćmy jed-
nak do walizy – ciężka ponad moje możli-
wości – a przecież ja ją tam wstawiłem, tak, 
ja osobiście – jaką wtedy krzepę miałem 
– teraz waliza nawet nie drgnie. Podrapa-
łem się po głowie i o mało co równowagi 
nie straciłem, ale to drapanie pomyślunek 
przywróciło, wiekowe zamki „puściły” i bez 
zdejmowania walizy wieko dało się pod-
nieść, niewiele, ale na tyle, że mała szpar-
ka powstała i dłoń wsunąć było można, 
a zatem i do zawartości dobrać się udało. 
Pierwszą rzeczą, którą namacałem, był ja-
kiś duży papierowy przedmiot. Wysunąłem 
go i oniemiałem: był to stary ścienny ka-
lendarz, stary, a jak nowy, nigdy na ścianie 
nie wisiał, nie mógł, kupiłem go bowiem 
w środku lata w Gdańsku na jakimś ulicz-
nym jarmarku lub kiermaszu, więcej – jak 
dziś pamiętam – w długiej kolejce stałem, 
bo towar był niezwykle atrakcyjny, a jak go 
wystałem, to do domu przywiozłem, ale 
nie powiesiłem, bo jak w środku lata ka-
lendarz nowy wieszać, a jako że był atrak-
cyjny, to do walizy, a nie na śmietnik trafił, 
a że schowany był, to o nim zapomniałem, 
a on sobie leżał, na ten dzień, w którym go 
odnajdę, czekając. I stałem na tej drabinie 

Zbisław Janikowski

ROZMYŚLANIA – TYM RAZEM NA DRABINIE

wraz z nią chwiejąc się, i przeglądałem 
barwne strony przypisane poszczególnym 
miesiącom, i różne myśli w głowie mi się 
kłębiły i bezkarnie mieszały z wspomnie-
niami z tamtego, jakże odległego, lata. I cóż 
takiego w tym kalendarzu było? – zapytasz 
ciekawy Czytelniku. A było, było – tu myśl 
przyszła, która górę nad innymi w mojej 
głowie wzięła i na pierwsze miejsce się wy-
biła – „chłopie, miałeś do polityki się nie 
mieszać i z dala od niej trzymać”. I się nie 
mieszam, ale o kalendarzu opowiedzieć 
do końca muszę – otóż zawierał on dwa-
naście plansz przedstawiających samego 
Lecha Wałęsę! Malowali i rysowali tego 
Wałęsę najwięksi ówcześni polscy rysowni-
cy, a było ich dwunastu.

Kogo tam nie było, nie pamiętam, ale 
z tego, co zapamiętałem wiem że wize-
runki L.W. tworzyli między innymi tacy 
mistrzowie jak Jan Młodożeniec, Edward 
Dwurnik, Waldemar Świerzy i kilku in-
nych, których nazwiska uleciały z mojej pa-
mięci podczas zstępowania po schodkach 
drabiny. W głowie pozostał podziw i uzna-
nie dla kogoś, kto te obrazki do kupy zebrał 
i w formę kalendarza ubrał, a potem wy-
drukował i sprzedawał. Wprawdzie kroniki 
o tym wydarzeniu milczą i wielkości nakła-
du nikt nie zna, ale że było, ten zachowany 
egzemplarz świadczy. O L.W. też cicho.

Aaa, finał! Ponownie wspiąłem się 
na szczyt drabiny, wsunąłem go z powro-
tem do walizy (kalendarz, nie L.W.), za-
trzaskowe zamki zatrzasnąłem i zszedłem, 
bo od tego kiwania na wysokości brały 
mnie już mdłości (nawet człowiek nie czu-
je / jak mu się rymuje), a w głowie kolejny 
plan postępowania miałem już gotowy. Nie 
będę porządku na szafie robił, na razie wy-
starczy, że odkurzę, a generalne porządki 
może kiedy indziej...
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Ale to nie wszystko. Z wysokości drabi-
ny zauważyłem leżącą na krześle stertę pa-
pierów – jednak to prawda, że z góry widać 
lepiej. Tam też rozpoczęła się moja myślo-
wa spekulacja, a gdy już byłem na twardym 
gruncie, to, co wymyśliłem wyżej, zaczą-
łem realizować niżej. Przejrzałem ten stos 
papierzysków, a w efekcie większość za-
kwalifikowałem do, powiedzmy, utylizacji. 
Ze stosu wyselekcjonowałem nowe kalen-
darze na 2018 rok, było ich 7, plon licznych, 
ale nie wszystkich „opłatków” i „wigilii”, 
które przed świętami zliczyłem. Na szczęś-
cie żaden kalendarz nie był ilustrowany, 
no, może poza reklamami. Pozostało usta-
lić, co z nimi zrobię – to i ustaliłem: jeden 
trafi na tradycyjne miejsce w przedpokoju 
(ten z ładnymi fotografiami i nieczytelnym 
kalendarium, dar od miasta); drugi, trój-
dzielny, powieszę, tak jak co roku, na klatce 
schodowej; trzeci, też trójdzielny, zosta-
wię na zapas, bo ten na klatce schodowej 

na pewno ukradną, więc zapas potrzebny 
będzie; czwarty, biurkowy, będzie jakiś czas 
na biurku, ale niezbyt długo, bo tam wcale 
potrzebny nie jest, wszystko mam przecież 
na ekranie monitora; pozostałe – nie wiem, 
może rozdam bezdomnym lub zaniosę 
do pobliskiego przedszkola, gdzie posłużą 
jako pomoc dydaktyczna. Wydawałoby się, 
że sprawa została załatwiona, ale nie. Ka-
lendarz odmierza czas, a właściwie przypo-
mina o jego upływie i pod tym względem 
jest nieubłagany. Nowy kalendarz to nowy 
rok i nowa informacja na liczniku naszych 
lat. A ja mam 7 kalendarzy, więc czy to się 
zsumuje i będę musiał dopisać sobie jedno-
razowo 7 lat?

Nie wiem, jak rozwiązać problem, po-
trzebuję wsparcia!

(Między świętami Bożego Narodzenia 2017 
a Nowym Rokiem 2018 w Częstochowie,

częściowo na drabinie)
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Sylwester Staniec jest twórcą poszuku-
jącym, testującym niejako różne formy 

poetyckiej wypowiedzi. Jego pierwsze 
próby pochodzą z lat 1994-95, gdy ich au-
tor był nastolatkiem. Wiersze pisane były 
pod wyraźnym wpływem poetyki trady-
cyjnej, nacechowane młodzieńczym pato-
sem i starannością przykładaną do poety-
ckiego warsztatu. Tytuł nadany cyklowi 
po latach – Rymy częstochowskie – świad-
czy o dystansie autora wobec juweniliów. 
Drugi w kolejności zestaw, zatytułowa-
ny Psychiatryk, zawiera wiersze napisane 
w ciągu kilku miesięcy w latach 2014-
2015. Jest to zapis trudnych doświadczeń 
egzystencjalnych, w którym czytelnik 
znajdzie świat szpitala psychiatrycznego, 
widziany oczami uczestnika wydarzeń. 
Autor z dużą wrażliwością przedstawia 
sylwetki pacjentów, opis ich stanów cho-
robowych i cierpienia, w oszczędnych 
słowach maluje przygnębiające szpital-
ne realia. Pokazuje bardzo nie-poetycki 
świat – bez zbędnego sentymentalizmu 
i epatowania, bowiem szczegóły tracą swą 
drastyczność dzięki chłodnemu dystan-
sowi, z jakim podmiot liryczny opowiada 
o nich. Najbardziej poruszające spośród 
wierszy z tego cyklu znalazły się w zbiorze 
Potencjometr. Antologia debiutów poetyckich 
Częstochowy 2016. Cykl trzeci Tramping 
jest poświęcony refleksji nad życiową wę-
drówką. Tu znalazł się wymowny wiersz, 
będący pytaniem czy też skargą na los, 
zatytułowany Czymżeś.

Tanka i haiku to wiersze powstałe 
w ciągu niespełna miesiąca 2015 r. Przy-
znać trzeba, że należą do szczególnie uda-
nych. Zwraca uwagę ich konsekwentna 
forma oraz trafność refleksji połączonej 

Barbara Strzelbicka

WIERSZE W CYKLE UŁOŻONE.  
O TWÓRCZOŚCI SYLWESTRA STAŃCA

z dystansem wobec obserwowanego świa-
ta. Obydwie formy mają rodowód japoń-
ski, haiku jest bardziej znana od tanki, 
choć są formami pokrewnymi. Słowniki 
określają je jako kunsztowne, ale można 
je także określić jako wyrafinowane. Tan-
ka w tłumaczeniu dosłownym to krótka 
pieśń, złożona z 31 slab ułożonych w pięć 
wersów i dwie strofy – górną (5+7+5 zgło-
sek) i dolną (7+7 zgłosek). Łatwo zauwa-
żyć, że zwrotka górna tanki ma formę 
haiku. Oryginalnie haiku zapisuje się 
w jednym wersie, a jego nazwa oznacza 
żart, stąd jako formy pokrewne w euro-
pejskiej tradycji literackiej wymieniane 
są fraszka i epigramat.

Obecnie powstaje kolejny cykl wier-
szy, który jeszcze nie ma tytułu. Wszyst-
kie wiersze świadczą o dużej wrażliwości 
ich autora, dostrzegającego w otaczają-
cym świecie zarówno piękno, jak i brzy-
dotę. Poruszająca autentycznością jest ich 
zawartość emocjonalna.

Prezentujemy teksty pochodzące z cy-
klu Tanka i haiku w takim ich wyborze, 
który umożliwi przyjrzenie się polskiej 
wersji tych japońskich form, stworzonej 
przez Sylwestra Stańca.



16 częstochowski magazyn literackigaleria 45

POEZJA – DEBIUT W GALERII

*
Czas wypełnia strach
Róża radości więdnie

Kolce wciąż ranią

*
Nagła wichura

Motyl poruszył skrzydłem
Drzewo poległo

*
Dziecko przy piersi

Jego przyszłość nieznana
Bomby czekają

*
Zagmatwany los

Stoję sam sobie obcy
Chłód mrozi myśli

Nie łzy lecz lód w mych oczach
Ptaki marzą o wiośnie

*
Oto jest jesień

Chłody, wichury, deszcze,
Patrzę przez okno

Z ciepłej sali, spod koca
– Kociak marznie na deszczu…

*
Obdarta kora

Żywica więzi mrówkę
W swej krwawej ranie

*
Ciągła muzyka

Późna jesień u kresu
Pamiętam ciszę

Jej struktura rozbita
Nietoperz rusza na żer

Sylwester Staniec

TANKA I HAIKU – wybór

*
Miska żebracza

Buty zdarte na szlaku
Śpiew ptaków z rana

*
W sarnich źrenicach
Ukryte przerażenie
Łowy czas zacząć

*
Chciałby odlecieć

Latawcem utkanym z marzeń
Usiadł więc – czekał

Zabrano mu złudzenia
Rano znów wstał do pracy

*
Jedna śmierć więcej

Czy sprawi to różnicę?
Na obiad flaki

*
Chomik wciąż biega

Kółko wiedzie donikąd
Ciągle pracujesz

*
Szybszy przepływ krwi
Jest myśliwy i zwierzę
– Uciekaj lub walcz
I tak przegrają obaj

Wczesne słońce wzmaga chłód

*
Na stole ryby

Zmielone martwe strzępy
Podane dla mnie

Odsuwam krwawy talerz
Blady Chors ma smutną twarz
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*
Trawa już zwiędła

Myśli szukają sensu
By mieć co stracić

*
Bezszelestny ptak

Przeleciał nad dachami
– Łza skropliła ciszę

*
Zielony kubek

Dopasowaliśmy się
Ja i herbata

Sylwester Staniec – ur. 16 lutego 1978 r. 
w Częstochowie, absolwent III LO im. dr. 
W. Biegańskiego. Skomplikowana dro-
ga życiowa po różnych doświadczeniach 
przywiodła go na Akademię im. Jana 
Długosza w Częstochowie, gdzie studiu-
je filozofię. Buddysta, weganin, angażuje 
się w działania Stowarzyszenia „Otwarte 
Klatki”. Dotychczas opublikował kilka 
wierszy w zbiorze Potencjometr. Antologia 
debiutów poetyckich Częstochowy 2016.

*
Chwila współczucia

Przeszywa dreszczem dusze
W księżyca pełni

*
Chwila poznania

Przeszywa dreszczem umysł
W słonecznym blasku

*
Nim nadleci ćma

Niech lampa jasno świeci
By wskazać drogę

*
Łyk czystej wody

Pity z pękniętego szkła
Porani usta

*
Najwyższa góra

Została już zdobyta
Najmniejsza cząstka

Została opisana
– Znów zabito tysiące

*
Przedświt zasypia

Jesień klęka przed zimą
Łabędź nuci pieśń

Czarując rajskim głosem
Poza ludzką percepcją

*
Nadpływa wieczór

Księżyc ściga się z mrokiem
Jeż brukiem drepcze

*
Lampa w półmroku

Wieczór się rozpościera
Kot pomrukuje

Ćma goni przeznaczenie
Spaliła się żarówka

Sylwester Staniec, foto ze zbiorów Autora
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Poszerzać horyzonty,
Być ciałem twardo stąpającym,
A duszą ponad wszystko.
Przyciśnięci głazem własnych porażek,
Dziwimy się, że ciężko nam oddychać,
Krztusząc się własnymi słowami.

Idziemy z wzniesionymi głowami,
Czy wiemy, co różni dumę od pychy?
Uczyli nas, że wszystko się kończy,
Uczyli ci, co sami dla siebie koniec stanowią.

Jesteśmy jak horyzonty,
Niektórzy jak chłodne wody mórz i oceanów,
Inni jak stykające się z nimi
Rozbawione promyki słońca.

Zbyt dużo kontrastów,
Wszystko niby na wyciągnięcie ręki,
A jednak tak daleko.

Tylko raz postawmy stopę na tej ziemi,
Przeczekajmy co nasze,
Nie odlatujmy na skrzydłach brawury
Zbyt szybko.

Nie próbujmy skakać i latać,
Ziemia i tak nas wszystkich zabierze,
W swoim czasie.

czerwiec 2017

Aleksandra Drażan
HORYZONT

Ola Drażan ma szesnaście lat. Od września 
2017 roku jest uczennicą klasy pierwszej war-
szawskiego Liceum im. Bolesława Prusa.
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Człowiek strzela

I znowu chybiasz.
Noszę te kule i noszę,
kim to Ja jestem,
niedźwiadkiem Wojtkiem?

Mówię do ciebie,
codziennie daję ci znaki,
wskazuję Moim palcem,
a ty uparcie swoje,
że nie wiesz,
że nie wiadomo...
Długo tak można?

25.02.2016

Pamięci Zbyszka

Wenecja była ojczyzną mojego ducha
i twojego.
Kiedy znalazłeś
ten kościółek na Istrii,
z maleńkim cmentarzykiem, 
chciałeś opłacić miejsce,
żeby tam zostać
na zawsze.

- Ty, 
bezbożnik?

Dwie iskry zamigotały tak niebiesko,
że aż niebiańsko.
Błękit veronese
nie wypłowiał z wiekiem.

Powtarzałeś mi nieraz:
ach, ci Polacy! 
Gdybyś żyła w normalnym kraju...
Żyłam tutaj.

Wyjechałeś.
Do córek.

Nie przysłały urny.
Nie spoczęła
w grobie twojej matki.

Rozsypały szary pył. 
Rozwiał się 
na polu niepamięci.
Chociaż Sydney
to nie Auschwitz.

3.12.2017

Bożena Gorska
TRZY WIERSZE
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Po mieczu

Pani Barbarze Strzelbickiej

Zajechali nocą zbrojni przed dwór – 
[Zygmunt Jan Rumel]

To już nie był dwór, a dom ceglany.
Solidny.
Rocznik dwudziesty.
W czas wojenny strzegły jego ściany
Ojca, matki, kilkorga dzieci.

Oddawali co kto mógł tym od Hubala,
tak czyniło całe sąsiedztwo.
Dzisiaj wnuki po szufladach jak relikwie 
przechowują 
kwity od nich – te ordery za męstwo.

Starsi chłopcy ćwiczyli strzelanie,
mierząc w tarcze na wrotach stodoły.
Malcy na to patrzyli z zazdrością,  
gdy czas przyjdzie każdy chciał być goto-
wy.  

To się stało w czterdziestym trzecim,
w noc pamiętną listopadową.
Zbrojna banda mianowała siebie
na szyderstwo
gwardią ludową.

Wyszła matka z różańcem w ręku,
uderzyła w płacz: ja mam dzieci,
błagam was, choć nad nimi się zlitujcie,
wy Polacy, swoich zabijecie?

Mówi herszt do ojca: ucisz babę,
niech nie słyszę tego jazgotu.
I w tej chwili jakby cud nastąpił, 
gdy rzucili się gromadą w stronę domu.

Bo zabrali, ile tylko mogli unieść,
buty, kołdry, palta na zimę, 
lecz nie tknęli oniemiałych dzieci,
wrzeszcząc tylko: my tu wrócimy!

Nie wrócili. Mijały miesiące,
rok już piąty jak się kraj wykrwawiał,
gdy do matki szepnął pierworodny:
zaczynamy. Wracam do Warszawy.

– Jak to? Teraz? Natychmiast? Jutro?
Śmierć spotykać w same życia gody?
– To dla Polski. Polska potrzebuje
właśnie takich jak ja, silnych, młodych.

– Po to cię chowałam, żeby stracić? 
– Mamo, także twoja to nauka.
Przysięgałem. Ty mi wtedy dałaś
jak talizman herbowego Kruka.

Długo wzrokiem go śledziła na drodze, 
przeżegnała tym jedynym gestem.

Szedł z innymi szlakiem przez piekło.
Przeżył.
Wrócił.
Dlatego jestem.

22.01.2018



21galeria 45częstochowski magazyn literacki

POEZJA

Dziewięć dni

kilka dni
kilka nocy

jak całe życie
z nich
ułożyć?

Cud, który mógł się wydarzyć

gdybyś wtedy
Boże
nie płakał razem z nami
pod drzwiami intensywnej terapii
tylko założył biały kitel

(…)

Bociany

z naszych zimnych krajów
odlatują bociany

jeden wzbić się nie może

skrzydło ma złamane

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz
ZAMIAST  KOŁYSANKI - wybór

Umarły dziadek

umarły dziadek czyta na głos bajki
oczy zamknięte i książka zamknięta
umarły dziadek zna ją już na pamięć

umarły dziadek gra ze sobą w piłkę
piłka się toczy odbija od ściany
umarły dziadek znowu dzisiaj przegra

umarły dziadek nuci kołysankę
usypia ciszę zachrypniętym głosem
umarły dziadek sam nie może zasnąć

umarły dziadek w milczeniu zapala
znicze – aniołki na małym granicie

Nie będzie baśni

nie będzie baśni na dobranoc
już nie pomogą dobrym snom…
Andersen Perrault i Grimmowie
milcząc na półce tkwią

zabłąkał się nam Mały Książę
w ogrodach gdzie schnie milion róż…
Andersen Perrault i Grimmowie
nie piszą dla nas już

Puchatek nie pozna Prosiaczka
Kopciuszek nie zdąży na bal…
Andersen Perrault i Grimmowie
odeszli w siną dal
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Dzień Dziecka

zamiast zabawek
kupiliśmy znicze

parzyły

zanim zaczęły płonąć

Świat

nie zdążyłeś nawet nacieszyć się światem
nie widziałeś wróbla wiewiórki
kolorów arbuza
nie poznałeś smaku lodów truskawkowych
zapachu mięty gładkiej skóry buku

gdyby cię jednak nigdy miało nie być
na okamgnienie choćby na skurcz serca
na jeden krótki rześki łyk powietrza

po co w ogóle miałby istnieć świat

Ocalenie marzeń

te wiersze nie są ze słów
są z tęsknoty
smutku i z żalu

te wiersze nie są ze słów
są z marzeń
ocalałych
jak blizny
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Skaza

Moja kryjówka
miała kolor
czerstwego razowego
chleba
i zapach kiszonej
kapusty
czasami też
pojawiał się gorący
kartofel
ale ja myślałem
że jest to
miniaturowa kula
ziemska
z morzami rzekami i
jeziorami
ludzie chodzili po
piasku i świeżym
asfalcie
jak po łące kolorowych
wspomnień dzieciństw
Nad wysokim niebem
zbierały się przezroczyste
chmury
wszystko było widać
przed późnym wieczorem
i zapowiadaną
długą nocą

Grzegorz Słobodnik
PRZYSTANKI NA DRODZE

Bagaż podręczny

Trzeba zapakować tylko
tyle
ile da się zabrać
ze sobą
studnię bez dna
latający dywan
trochę niezłych
wrażeń
z ostatnich lat
kształt telefonu
twój głos w słuchawce
pewną fotografię ze
ściany
zardzewiały klucz od
kłódki
dźwięk dzwonka
i dla spokoju sumienia
parę pustych słów
do wypełnienia na kiedyś

Biblioteka domowa

Geometria okładek
algebra przemyśleń
ściana przy ścianie
mur rozgadany
Fotel nie zawsze
kołysze się ze śmiechu
Pamięć wysypuje z
kartek
głoski czarne i
białe
Rozmowy okrzyki śpiewy
fruwają wśród obrazów
bez ram i złoceń
stają się tlenem
bez którego nie można oddychać
zrobię sobie z nich
ksero na pamiątkę
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Muzyka organowa
Panu Profesorowi
Julianowi Gembalskiemu

Szept jest
dalekim echem burzy
kroplą lecącą
w studnię słuchu
i tylko palce
wiedzą o tym
kiedy słoneczność

wyjdzie z mgławic
Szept jest
potrzebny jak wołanie
kogoś bliskiego
najbliższego
dłonie składają się w
lichtarze
między światłością
a nadzieją
I chyba trójkąt
ponad dachem
który porusza
gwiazdy bliskie
domyśla się że jest
dotykiem
samotnej ciszy
z dźwiękiem czystym

Wiolonczela
Mojemu Wnukowi
Mikołajowi Konopelskiemu

Wieża Eiffla
przegląda się w
lustrze
biały pył śnieży
srebrne liny napięte
do smyczka
dźwięk w każdym
momencie zadrga
rozszarpując ciszę
i dla zapamiętania
jeszcze
wpadnie zdyszany na
chwilkę
uścisnąć drżącą rękę
opartą na drzewie

nuty jego liście

Przystanki na drodze

Wejść i wyjść łatwo
zawsze otwarte stokonne
wrota
Na ścianach rosną
niechciane zagadki
narasta ciągła niepewność
ludzi z innego podwórka
i nie wiadomo właściwie
o co im chodzi
Zakładam mocniejsze
okulary
słucham prawdziwej prawdy
głoszonej przez lekkomyślnych
kłamców
Na stoliku przy łóżku
leży przewrócona szklanka
nawet nie spróbowałem
czy herbata była z cukrem
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Lekarstwa topnieją powoli
jestem już zmęczony
nieustannym nieczytaniem
wierszy
Ludzie śpiewają na ulicy
wczesne godzinki
o braku codziennej
litości
dla beztroskich uśmiechów

Postscriptum

Nie każda ważność
jest ważna
nie każda miłość
jest pierwsza
i ostatnia

Tu była kiedyś
główna ulica
tu kiedyś rosły
niebieskie migdały
wczoraj ostatni parowóz
odjechał do
przypadkowej składnicy
złomu

Ścieżka prowadzi do
zamglonej góry
ledwo z niej widać
zarysy widoków
będzie niespodzianka

Dochodzi dwunasta
przed południem
po południu
wszystko Ci opowiem
nawet ze szczegółami
ciszy

Szepty krzyczą najgłośniej
są odważne

Hotel

To miasto jest
jak dach nad
domem
w zamkniętych pokojach
czekają poduszkowe
tapczany
Kobieta w recepcji
pije białe wino
z wysokiego kieliszka
biel rozjaśnia początek
nowej myśli
Schody na półpiętrze
recytują wiersze poetów
którzy tu kiedyś mieszkali
słowa biegną po śliskiej
podłodze
od zamkniętych drzwi do
otwartych okien
jak przepiórki do azylu
z prosa
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Rosław Szaybo. 
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie,
18 stycznia 2018 r., 
foto: Janusz Mielczarek
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* * *
Wtulić się w ciebie
wykołysać półsenne milczenie
pozachwycać się parującymi śladami
twoich ust na moich piersiach
różowością języka
wyszlifować krople potu
do czystości diamentów
zachłysnąć się
chwilą
trwać

* * *
Oblazły mnie mrówki jak cukrową watę
a ty mówisz
że jestem gorzko-kwaśna
szorstka
nie do przytulenia
jak drzewna kora
albo wilgotny zmierzch pełzający
wężem po ogrodu trawie
oblazły mnie mrówki jak landrynkę
– uwierz w zmysł ich dobrego smaku

* * *
Jesiennie w twoich oczach błękit poszarzał
z ust ślad malin zlizuje słońce
liśćmi mruczą słowa
szeleści
oddech traw

a ja tańczę w żółcieniach
w pogwizdywaniu wiatru
jak diablica szaleję
w rozpalonym kominku
naszych serc

Elżbieta Jeziorowska-Wróbel
TAŃCZĄCA W ŻÓŁCIENIACH

Diagnoza

W szumiącym tłumie
porastającym połacie miasta
zaciera się nasza tożsamość
są
jakieś oczy nos usta
profil wpisany w powietrze
drażniące płuca
ręce tułów nogi uwięzione
w rzeźbie ciała
wpisani statystycznie
w szumiący tłum
urodzeni
bez gwarancji
bez daty ważności
póki co istniejemy
w martwych peselach
przetrawionych w trzewiach komputerów
nie znających
pojęcia człowieczeństwa

* * *
Filozofią życia jest
przetrwać
z pełnym żołądkiem
zbudzić się o świcie
zagadać zaśmiać się
zarobić
na płaszcz na buty
i
na szacunek bez którego
najszczelniej okryty
tyłek
świeci nagością
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* * *
W epoce komputerów
poeci bywają uwięzieni
na pożółkłych kartkach papieru
ściśniętych pomiędzy
okładkami z twardej tektury
rzadko umierają ze starości
częściej
z braku dopływu światła

* * *
Zanim przyszedłeś
spałam
snem trawy ściętej mrozem
oddychałam drobiną
uśpionego ciała
byłam jak nieobecna
w obecności świata
zbudziłeś mnie ust dotykiem
czułością się stałam
zawirował wszechświat

księżyc srebrnym ziarnem
spadł na moją ziemię
roztańczyło się słońce
w płonącej poświacie
w szacie mojego ciała
zakwitły wszystkie zmysły
trysły wodospady
zaszumiały rzeki
ziemia plon wydała

* * *
Na pajęczynie światła usnutej przez słońce
uśmiech ust twoich się kołysze
słyszę krwi naszej drżenie
niepokojące ciszę która
kruchym błękitem
ciała nam otula
w przestrzeni naszych oddechów budzi się
pragnienie i wielki głód sennych ciał
otwieramy ramiona jak bramy
wiodące do wyśnionego raju
i zakwitamy jak
kwiaty
wabiące zapachem
kuszące barwami

Akt

Stoisz przed nią
jak Egipski niewolnik u stóp piramidy
z gołym torsem
z przepaską potu na biodrach
a ona szczodra taka obrzuca cię
spojrzeniem
kąciki ust unosi
jak pierwsze promienie zbudzonego RA
wzrokiem ciało twe muska
niczym powiew wiatru piasek
gorącej pustyni
jej dłonie suną do ciebie
wydmy piersi pęcznieją
lgną ku sobie ciała rozgrzane
pragnieniem
wchodzisz w nią
jak Egipski władca do wnętrza piramidy
która go uwięzi
która go pochłonie
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Hiszpańskie noce

jest takie miejsce 
daleko stąd 
o którym wszystkie 
wczoraj siedzi w głowie 
borykam się ze wspomnieniem 
w hiszpańską noc 
na palcach liczę 
gwiazdy do ciebie
nie zmyślam tęsknoty 
gdzie mój dom 
że zapach rosołu 
na niedzielnym stole 
gdzie na kolanach 
mruczący kot 
i ty 
w mego serca 
padole...

Cuenca

tutaj ziemia ma 
czerwony kolor... 
świt styczniowy 
zaparowana szyba 
kropelką płynie 
z za gór 
niebo się podnosi 
znów zobaczę 
hiszpańskie słońce 
a na śniadanie będę 
jadł pomarańcze 
pijąc herbatę 
z Polski
to już czwarty 
tydzień się zaczął 
jak szarpię się z sobą 
nie potrafiąc oddychać 
obcym powietrzem

Jacek Gierasiński
WIERSZE HISZPAŃSKIE

***
mówią że wyszłaś 
z mgły 
a przecież wyszłaś 
po jednej nocy 
nierozpoznana 
jeszcze 
w sukience uśmiechu 
usypana spojrzeniem 
z dłonią delikatną 
ułożona w wiersze 
dziewczyno dana mi  
do dzisiaj 
poezjo dnia 
i nocy

***
nie wiem dlaczego...
właśnie dzisiaj
o godzinie
dwudziestej trzydzieści osiem
kiedy po kąpieli
myjąc zęby
zebrałem z lustra
twarz swoją wzrokiem
na nierównej tafli wspomnień
schodami zbiegłaś
w przypomnienie
młodości naszej
porzuconej
i tak w bezruchu
poznałem
wehikuł czasu
odległych doznań
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DAJ MI

Nie chcę kwiatów pachnących jesienią,
One łkają – jak jesienny deszcz,
Daj mi kwiaty pachnące jak wiosna,
Będą pachnieć twą miłością też.

Wtedy wrócą spotkania o zmierzchu,
Przy księżycu, co rozjaśniał mrok,
Wtedy ujrzę, jak kiedyś, przed laty,
Zakochany, tajemniczy wzrok.

Nie chcę astrów, chryzantem, mieczyków,
Nie chcę nawet herbacianych róż,
Daj mi fiołki, stokrotki, konwalie,
Bzu gałązkę na me ręce złóż.

Daj mi wiosnę miłością okrytą,
Niech zielenią zabrzmią serca dwa,
Daj mi uśmiech, co zdrojem jest życia,
Potem razem bądźmy: ty i ja.

17.10.2017

Anna Jędryka
DO MĘŻCZYZNY

NIE ZATRZYMASZ MNIE

Nie zatrzymasz mnie przy sobie
głośnym krzykiem,
Nie zatrzymasz mnie przy sobie
narzekaniem,
Lecz zatrzymasz mnie uśmiechem
i szeptaniem...

Nie zatrzymasz mnie przy sobie
mocnym słowem,
Nie zatrzymasz mnie przy sobie
rzewnym łkaniem,
Lecz zatrzymasz mnie czułością
i błaganiem...

Nie zatrzymasz mnie przy sobie
żadną siłą,
Nie zatrzymasz mnie przy sobie
wymądrzaniem,
Lecz zatrzymasz mnie miłością,
przytulaniem...

08.05.2017
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Energetyczność chwil

gdy życie tli się
chwile płoną jak sucha trawa
gwałtownie i krótko
a jednak ogrzewamy nimi
niejeden chłodny dzień
bezsenną noc
karmione łagodnością dotyku
przywracają oczom blask i ciepło
właśnie takie
przechowujemy w pamięci
patrząc w zamyśleniu
na delikatny popiół
którym nas obsypują w pośpiechu
wytrzepujemy go szukając
nie wiadomo czego

Fragment krajobrazu

ogrody i sady
to młodsi bracia lasu
czy widzieliście jak przekazują sobie znak 
pokoju?
łączy je wiatr i ptaki
gdy wpadają na chwilę z ciekawości –
co słychać za płotem…

a tu dużo prawie wszystko i niewiele się 
zmienia
po warownym zamku został tylko mur
milczący
nadgryziony zębem czasu
i potrzebami okolicznych mieszkańców
spokoju i siły przetrwania może mu poza-
zdrościć
niejeden pomnik ku czci

pan Stefan – uczestnik wycieczki – nie 
życzy sobie i ziemi
by ostatni dąb

Zdzisław Opałko
PRZESTRZEŃ POMIĘDZY

ustąpił miejsca człowiekowi
niestety
czarny bór cofnął się za horyzont
wyrosły wieżowce pełne ludzi
w gąszczu myśli nie zalęgnie się ptak

niespodziewanie
kilkadziesiąt lat po swoim pogrzebie
na ławce w alejach
przysiadła Halina Poświatowska i została
zniewolona pamięcią wzruszonych czytel-
ników i kunsztem rzeźbiarza
za kilka wierszy…
trzeba było nie wyjeżdżać pewnie myśli 
zdziwiony
Jerzy Kosiński zza oceanu

samotna i siwa jak brzoza
gdyby nie papieros kawa i farba do włosów
pani Alina na czwartym piętrze
drżącą ręką próbuje ratować ludzkość 
i pokój
osiedlowemu gołębiowi z przetrąconą 
nogą
wysypuje na parapet okna
okruszyny chleba
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Optymizm kontrolowany

z danych wysyłanych przez zmysły i nie-
biosa
och! – jak one potrafią uwodzić
oraz kilku nieprzypadkowo dobranych 
składników
można produkować pigułki szczęścia
uwięzienie jest tylko pozorne
zawsze należy o tym pamiętać

kto wie co jest bardziej realne przydatne:
ciężar czy siła wyporu…
z ciekawości można skoczyć na dno
najlepiej głową w dół co może ale nie musi
być bardzo trendy
i wciąż jest cenione w niektórych środo-
wiskach
szczególnie gdy towarzyszy mu okrzyk 
w sprawie lub dla chwały
choć niekoniecznie à propos
albo na krótko wstąpić w szereg
kaprale sprawdzą zapięcie guzika
na szczęście brak dyscypliny i posłuszeń-
stwa
może być bardzo twórczy
co odkrywamy zdumieni poniewczasie
pod warunkiem że nie zastąpi go ślepe 
przywiązanie…

gdzieś kiedyś
w monochromatycznej wizji zniewolił się 
mózg
niechroniony przed agresją fal natchnień 
objawień
wypraw przemarszów z okrzykami 
na wskazany cel:
Deus vult! Gott mit uns! Allah akbar!
wciąż nie wychodzą z mody na podkreśla-
nie
przywództwa w marszu do świetlanej 
wieczności
co nie musi oznaczać
że jesteśmy bez szans

Prośba do drugiego człowieka

traktuj mnie zwyczajnie
naturalnie
nie ideologicznie
zbliż się
bez oczekiwań i uprzedzeń
doświadcz
w podróży i na przystanku
poznawaj
gdy coś robię
i gdy w zamyśleniu trwam
i wtedy gdy czasem
zanucę o czymś przez chwilę…
popatrz na mnie
jak na cząstkę życia
przybyłą z daleka
nie należącą do nikogo
dziwne znalezisko
do którego można się przytulić

Między nami

znasz ty i ja znam
ten rodzaj wahania
a może zadośćuczynienia
nie wiadomo komu i po co
w którym pragnienie i niechcenie
zmagają się ze sobą jak światło i mrok
na granicy dnia i nocy
aż któreś nie ustąpi po walce daremnej

gry umysłu toczą się same
trzeba stale uważać by nie popaść w nie-
wolę
uroku ich subtelnych kombinacji
uwikłać się w gęstwinie myśli zagubić 
samego siebie
lub jeszcze gorzej – ucharakteryzowany 
ich makijażem
nigdy się nie rozpoznać

dlatego między nami
dotyk powinien być pierwszy
zwiastować dobrostan intencji
łagodzić spojrzenie
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wyzwolić oddech
jak wiosenne ciepło przepędzać wychło-
dzenia
dawać pierwszeństwo dłoniom
gdy oczy nie dowierzają nagości stęsknio-
nej
zatroszczyć się o bliskość
gdy na brzegu ust zawisną słowa
i tak zbędne

Wewnątrz i obok

otwierając się na innych
trzeba uwięzić w sobie nadmiar słów
zachowań o których już wiemy
że nie przyniosą pożytku nikomu
i uważać by nie rozsypywać przy byle 
okazji
całego zapasu myśli – na przykład
o korzyściach płynących z wolności
gdy obok sączą drinki
zwolennicy chowu klatkowego
dzieląc się bez wyjątku
gestem przyjaznej dłoni
nie użyczać pochopnie klucza
do dyskretnego gabinetu upodobań

doświadczając zauroczenia widokiem
coraz głośniej zbierających się tłumów
trzeba zachować tajny dostęp
do pokoju meblowanego ciszą
wszystkimi siłami próbować ocalić takie 
miejsce
w którym mamy szansę przebywać z włas-
nej woli
tylko sam na sam z sobą
otuleni opatrznością wszechświata
niezależni od zwyczajów i mód po to
by odzyskując równowagę i spokój
jeszcze bardziej otworzyć się na innych
kogo zaprosimy najbliżej

Zdzisław Opałko – ur. w 1949 r. w Kozie-
głowach, dzieciństwo spędził na Górnym 
Śląsku (Radlin) i w Herbach Starych, lata 
młodości w Częstochowie. W latach 1978-
2016 mieszkał w Słupsku, gdzie pracował 
jako dziennikarz, nauczyciel, urzędnik, ro-
botnik. Debiutował w 2013 r. na łamach 
dodatku literackiego do biuletynu „Powiat 
Słupski”. W 2015 r. wydał autorski zbiór 
wierszy pt. Przebudzenie. Dwukrotny lau-
reat agonów poetyckich organizowanych 
przez miesięcznik literacki „Akant”, w któ-
rym publikuje też limeryki. Zajmuje się 
także publicystyką społeczną i rysunkiem 
satyrycznym. Wrócił do Częstochowy, gdyż 
czuje, że tu są jego korzenie, bliscy sercu lu-
dzie i, jak sam siebie określa, jest człowie-
kiem z Jury.

Zdzisław Opałko, fotografia ze zbiorów Autora



widzę ją jak stoi w półobrocie na ganku
prowadzącym dom ku drodze
prawą rękę opiera na biodrze
(sama by powiedziała że wzięła się pod bok)
podobnie stawała moja mama kiedy była stara
u siebie ten gest chronię jak cenną pamiątkę
babcia ma na głowie białą chustkę
zawiązaną pod brodą
bluzkę w białe groszki i długą spódnicę
pewnie jest niedziela

po lewej stronie babcia ma swój ogródek
napęczniały od kwiatów stromo rosnących
powyżej ogrodzenia które ściska je jak wstążka
kwiaty w ogródku rosną żeby kwitnąć
nikt ich nie zrywa na bukiety
nie wstawia do wazonu nikomu nie daje
skoro można na nie patrzeć
przez okna pokoju z ganku i od strony drogi
płot nie ma furtki tylko w pewnym miejscu
przycięte sztachety i podpórkę pod stopę
nie nauczyłam się wchodzić do ogródka babci
nigdy też nie widziałam jak ona to robiła
pewnie przefruwała

moja babcia
pochylona ku ziemi dającej chleb i kwiaty
prawą ręką zgiętą w łokciu zahacza o niebo

(wiersz z tomu Mój pierwszy język)

Barbara Strzelbicka
GANEK

POEZJA
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– Obedrę zbirów ze skóry! Nie, gorzej. Oskalpuję i poćwiartuję żywcem!
– Brak nam niezbitych dowodów, mój drogi – mruknął leniwie starzec z drugiego 

końca szklanego stołu. W przeciwieństwie do swego kipiącego z wściekłości rozmówcy, 
pozostał w niezmienionej, nieokazującej spięcia pozycji, miękko wciśnięty w fotel od po-
czątku spotkania.

– Sznuruj usta, staruszku – warknął drugi mężczyzna i wsparł ręce na stole, próbując 
odgonić ogarniający go gniew oraz frustrację. – Ich rodziny będą płacić za mój trud – szep-
nął jakby do własnego odbicia, a siedzący naprzeciw siwobrody uniósł z politowaniem brew.

– Myślę, że...
– Ach! – Rudowłosy prędko zbył jego wypowiedź niedbałym machnięciem ręki. – 

Za dużo myślisz. – Odstąpił od blatu i uniósł wzrok na starca. – A mało z tego twojego 
myślenia wychodzi.

– Mimo to powiem – odparł starzec z rezerwą. – Myślę, że powinniśmy wysłać kogoś 
na przeszpiegi. – Widząc nieme pytanie na twarzy rozmówcy, dodał prędko: – Mówiąc: 
kogoś, mam oczywiście na myśli osobę, którą zdążyliśmy już w tę sprawę wplątać.

Przez oczy młodego mężczyzny dłuższą chwilę przebiegały sprzeczne emocje. Szarpnął 
ciało do pionu i klasnął z aprobatą w dłonie, a w oczach zawitał mu podstępny blask. Wy-
giął usta w zadowolonym uśmiechu i uchylił je, gotowy rozwinąć propozycję starca.

Obaj mężczyźni podskoczyli, kiedy bordowy materiał, zasłaniający wejście, furknął 
donośnie. Zaraz po tym zakapturzona postać zanurzyła się w przesiąknięte czerwienią 
pomieszczenie.

– O wilku mowa – szepnął starzec, rozpierając się na siedzisku.
– Załatwione – zakomunikowała zakapturzona, płynnym ruchem wyrzucając spod sza-

ty duży pierścień, który upadłszy na stół, potoczył się w kierunku rudowłosego, dzwoniąc 
głośno o szkło.

Mężczyzna zamknął błyskotkę w dłoni i podniósł twarz, wbijając w kobietę żelazne 
spojrzenie.

– Otrzymaliśmy nowe zlecenie.
– Nie mam czasu – odparowała raptownie, zasiewając w rozmówcy ziarno irytacji.
Mężczyzna ścisnął mocniej pięść, czując, jak wyżłobienia pierścienia zostawiają ślady 

na jego skórze.
– Ależ masz – wycedził. Słynął ze swych rozchwianych emocji. Można by pomyśleć, 

że wystarczyła jedna szybka myśl, aby zupełnie zmienił mu się nastrój.
– Pojawiły się pierwsze możliwe przypuszczenia o tożsamości zabójców. – Spojrzeli 

na starca, który postanowił przejąć inicjatywę rozmowy.
– Nie zajmuję się przypuszczeniami – przypomniała, odpowiadając bezbarwnym to-

nem.
– Nie zajmujesz – przytaknął i splótł palce obu rąk przed twarzą. – Wiem o tym – dodał 

po chwili – ale za przyzwoitą cenę? – Uśmiechnął się znacząco.
Kobieta, w odpowiedzi na propozycję starca, skrzywiła twarz w cynicznym grymasie, 

tuszując niesubordynację w cieniu kaptura.

Patrycja Knop
PRZEKLĘCI – PROLOG: POD ROZTROPNYM 

WZROKIEM KSIĘŻYCA
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– Nadal oczekuję zapłaty za to… tego, tutaj. – Skinęła głową w stronę rudowłosego, 
a dokładniej jego dłoni, w której ściskał pierścień.

– Nie martw się, doczekasz jej. A tymczasem możesz odpocząć od przelewania krwi. 
Prosimy tylko o jedną wizytę.

– Odmawiam.
Czerwonowłosy uderzył pięścią w blat, sprawiając, że dyskutujący szarpnęli ku niemu 

głowami, a stojące na stole flakoniki zadrżały.
– A ja odmawiam twojej odmowie! Mościa pani – zadrwił – również żyję w tym pań-

stwie i jestem więcej niż pewny, że nie zadowoli cię, gdy jeden z tych ćwierćinteligentów 
zasiądzie na tronie! – skrzywił się, wypluwając ociekający jadem potok słów. – Bez naszych 
wpływów nie postrącasz ich tak gładko. – Uniósł pierścień. – A słyszałem, że czarownice 
nie pogardzą szlachetną krwią, co? – Grzmotnął dłonią w blat, przewiercając kobietę spoj-
rzeniem ostrym jak garrdzka stal.

Milczała dłuższą chwilę, w napiętej atmosferze mierząc się wzrokiem z rudowłosym.
Zacisnęła szczękę.
– Dokąd? – rzuciła niedbale, zamaszyście zgarniając ze stołu kilka flakoników.
Napięte mięśnie mężczyzny wyraźnie zwolniły.
– Mongara.
Skrzywiła się, lecz mężczyźni wciąż nie mogli zobaczyć skrytej pod kapturem twa-

rzy. Skinęła głową w geście zrozumienia i opuściła pomieszczenie. Na odchodne jej szatą 
szarpnął przeciąg, na moment uwalniając spod materiału słaby błysk.

Zjawisko naturalnie nie umknęło uwadze rudowłosego. Przygryzł wewnętrzną stronę 
wargi i zwęził w zamyśleniu powieki, a jego twarz wyraźnie stężała.

– Ćwierćinteligenci – prychnął starzec, z rozbawieniem patrząc na rudzielca.
Nie odpowiedział. Jedynie oparł ręce o stół, rozmyślając ciężko. Dopadły go wątpli-

wości. Poderwał nagle głowę i łypnął z przestrachem na starca, ignorując jego poprzednią 
uwagę.

– Wzięła medalion – szepnął ze zrezygnowaniem i obawą.
Siwowłosy ściągnął brwi, z początku nie dostrzegając niczego nadzwyczajnego w tym 

spostrzeżeniu i dopiero po paru sekundach uderzyło go przerażenie, nagłe i silne jak lawi-
na, rozwierające powieki i odbierające oddech. Momentalnie zerwał się z fotela, niechcący 
urywał wiszący w wejściu materiał i z krzykiem wypadł na korytarz, rozsiewając wokół 
panikę.

– Zatrzymać kobietę w czarnej szacie!
***

Podkowy ponownie zaorały ziemię, rwąc metalem grunt. Gawrony z głośnym szumem 
zerwały się do lotu, wirując wokół wznoszącego się ponad lasy wierzchołka ponurej góry 
Kertego.

Strużki wody, płucząc skały, spływały po stromych wyniosłościach, po czym wylewały 
się na zieleń traw oraz wąski trakt, który chlastały potężne kopyta. Czerń nocy przebijał 
blask rozmytego deszczem księżyca Hi’rkiv, co chwila przedzierającego się przez stalowe 
chmury sunące ku Garrdah.

Chowająca się u stóp skalistych gór Kertego, puszcza Mongary od lat uchodziła 
za przeklęte miejsce. Zawieszone ponad krzewy baldachimy drzew chroniły jej mieszkań-
ców przed siekącym gałęzie deszczem. Jak zwykle, puszcza żyła własnym życiem.

Las spowijała ciemność, w swej wrogości dopełniana grobową ciszą. I tylko wyrwane 
z bezgłośnego tła potężne łupnięcia zakłócały conocny schemat.
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Rysunek: Patrycja Knop
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Brodaty starzec poderwał się z drewnianego taboretu, gdy do jego uszu dotarły po-
wtarzające się łupnięcia. Domyślał się, że zwierzę powodujące aż taki hałas musiało być 
albo bardzo duże, albo dźwigać na sobie potężne wyposażenie, a mało kto przemiesz-
czał się Mongarą na koniu zakutym w żelazo. Odgłosy nasiliły się i za chwilę spośród 
buszu wyłonił się zbrojny wierzchowiec, unoszący na grzbiecie tajemniczą postać. Męż-
czyzna postąpił krok w tył, odrobinę zadziwiony obecnością jeźdźca.

Wyniośle wyprostowana postać zatrzymała konia dopiero pod samym nosem sta-
jennego. Zsunęła się zgrabnym ruchem z siodła, a potem prędko skryła się w fałdach 
odzienia. Starzec jakby lękał się skrywającej tożsamość osoby. Gdy chmury uwolniły 
pełnię, księżyc Hi’rkiv na moment odkrył profil bladej twarzy, ukazując małe, zaciśnięte 
usta oraz równie niewielki nos.

Siwowłosy cofnął ze zdumienia brodę, odkrywszy płeć przybyłej. Zawahał się, kiedy 
ta obróciła ku niemu głowę, skrywając za kapturem przynaglające spojrzenie. Szybko 
oswobodził się z szoku i powrócił do właściwych mu obowiązków. Wiedziony cieka-
wością, przypatrywał się nieznajomej jeszcze dłuższą chwilę, podczas gdy ta butnym 
krokiem szła w kierunku karczmy. Próbował gwałtownie nabrać powietrza, ale gardło 
ścisnął mu lęk, gdyż spod długiej szaty, skrywającej dłonie, mignął ostry, błękitny błysk.

Zbudowana z bali miejscowych drzew oraz pełna szpar, przepuszczających rozbły-
ski lamp, karczma jarzyła się w otaczającym pustkowiu. Nieczyszczone okna z trudem 
wpuszczały do wnętrza niechętny wzrok kobiety, która po chwili zwolniła kroku, spo-
glądając na drugie piętro lokalu. Miejsce było odstręczające, więc tylko skrzywiła się 
na myśl o mieszkającym tu karczmarzu.

Do jej uszu dobiegł donośny gwar nieustających rozmów oraz śmiechów. Opuściła 
wzrok i na powrót przyspieszyła.

Zanim pchnęła drzwi, zapobiegawczo rzuciła okiem nad siebie. Wokół wejścia po-
rozwieszane były zwyczajowe symbole, zwiastujące szczęście oraz dobrobyt. Prychnęła 
z politowaniem i weszła.

Z początku nikt nie spostrzegł nowej osoby w otoczeniu, jednak stukot obcasów 
szybko wzbudził zainteresowanie, a gdy tumult głosów przycichł, uświadomiło to ko-
biecie, że większość spojrzeń spoczywa na niej.

Nikt nie spodziewał się damy. Nigdy wcześniej tam nie przychodziły... z własnej 
woli.

Zdaniem kobiety w karczmie zasiadały wyłącznie prymitywne istoty. Patrzyły one 
z ukosa na tajemniczą zakapturzoną. Niektórzy z obecnych z nonszalancją popijali trun-
ki, nie zważając na nagłą ciszę. Ci bardziej zuchwali rzucali na prawo i lewo zaczepne 
spojrzenia sądząc, iż uwaga wszystkich powinna być poświęcona bardziej im niż za-
kapturzonej. Padło parę sprośnych komentarzy oraz niepoważnych zaczepek. Jednak 
kobieta, niespeszona, ze spokojem zatrzymała się przed kontuarem.

Oszuści i bandyci mierzyli ciemną postać podejrzliwym wzrokiem. Zgrywusy skano-
wały w zdumieniu każdy szczegół czarnej szaty, a strażnicy odruchowo zaciskali palce 
na rękojeściach mieczy. Kobieta, o dziwo, stała nieruchomo, jak gdyby nagle zapomnia-
ła, co ją tu sprowadziło. Nikt nie wiedział, gdzie kieruje wzrok. W jej odruchach jak 
i postawie dało się dostrzec tylko powagę i zawziętość, jednak żaden z obecnych nie był 
w stanie dociec, jakie były rzeczywiste przyczyny jej przybycia.

Tymczasem karczmarz, który z początku niewzruszenie pucował kufle, wreszcie 
spojrzał przenikliwie na zakapturzoną. Ta nie wzdrygnęła się, choć przez jej głowę 
przebiegła taka myśl, gdyż mężczyzna nie należał do zadbanych.
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Ciemnomiedziane włosy przywoływały kobiecie na myśl gołębie gniazdo, szerokie 
usta okalała krótko ścięta broda i cuchnący piwem wąs, a cerę mężczyzny doszczętnie 
wyniszczył alkohol. Odziany był w brudnozieloną kamizelkę oraz wygniecioną koszulę, 
której rękawy nonszalancko zakasał do łokci, odkrywając silne ręce. Atutem jegomościa 
z pewnością były bursztynowe oczy, poprzetykane złotymi nićmi, z rozlanym wokół źre-
nicy srebrem. Niestety, oczy przesłaniało pogardliwe spojrzenie, którym mierzył kobietę, 
lekceważąco opierając się o blat.

– Czego u nas szuka można pani? – uśmiechnął się zgryźliwie, obnażając pożółkłe 
zęby.

Kobieta jakby skrzywiła się na niechlujną postawę nieznajomego. Chrząknęła nie-
znacznie, wysunęła spod szaty zawieszony na skromnym łańcuszku granatowy medalion 
i położyła go przed nosem mężczyzny. I zaraz jak oparzona dotknięciem chłodnej lady, 
ukryła dłoń pod ubraniem.

Zbity z tropu karczmarz, nadal nie odrywając od zakapturzonej wzroku, podniósł bi-
żuterię na wysokość oczu i dopiero wtedy raczył na nią spojrzeć. Wśród coraz mniej za-
ciekawionych gapiów nagle przeszedł szmer. Miedzianowłosy oglądał przedmiot z każdej 
strony. Granatowy kamień z czarną inkrustacją mienił się, gdy obracał nim pod światło 
lichej lampy. Minerał opleciono srebrną koronką, połyskującą w takt ruchów mężczyzny, 
które kobieta obserwowała w napięciu.

Zniecierpliwiona zakapturzona kobieta wyrwała mu przedmiot, a karczmarz uniósł 
brew w niemym pytaniu. Zapewne myślał, iż klejnot będzie zapłatą. Niedoczekanie! Ko-
bieta nie wiedziała, czy powinna czuć się urażona niewiedzą karczmarza, czy przyjąć, 
że ten nie ma nic do ukrycia.

Postanowiła brnąć dalej.
– Przybyłam na spotkanie – oznajmiła wyniośle, przypominając o wcześniejszym py-

taniu.
Mężczyzna poruszył się niespokojnie, a pogardę w jego spojrzeniu zastąpiła ciekawość, 

lecz także przemknął tam cień niepokoju. Nigdy nie niosło do jego karczmy dam, a tym 
bardziej z prośbą o spotkanie.

Zamilkł na moment, szukając dobrej odpowiedzi. Poważny, pewny siebie ton niezna-
jomej sugerował powagę sytuacji. Mężczyzna wyprostował się i zmierzwił nerwowo wąsa. 
Zasiadający przy stołach goście dawno zapomnieli o zainteresowaniu, jakie wywołało 
przybycie zakapturzonej i na nowo rozpoczęli przekrzykiwania, w związku z czym kar-
czmarz musiał nachylić się, aby ta usłyszała jego wypowiedź. Do nozdrzy kobiety wdarł 
się odór jego oddechu.

– Wielmożna pani powie, z kim ma spotkanie? – był to raczej nakaz, aniżeli pytanie. 
Mężczyzna mówił z podejrzliwością i marszczył brwi. Wiedział, iż takie zachowanie nie 
jest stosowne, ale tajemniczość rozmówcy irytowała go, przez co zapomniał o resztkach 
życzliwości.

– Zaprowadź mnie do piwnicy tego lokalu – oznajmiła stanowczo.
Ciężka broń zazgrzytała, a zakapturzona spięła się nieznacznie. Strażnicy zasiadający 

pod oknem obruszyli się, usłyszawszy wzmiankę o piwnicy. Karczmarz gestem dłoni na-
kazał im usiąść. Zwrócił swój niewzruszony wzrok na kobietę i, uśmiechając się pobłażli-
wie, odsunął się od niej.

– Przykro mi, ta karczma nie posiada piwnicy – odezwał się przyjaźnie, ale jego skrze-
kliwy głos nie brzmiał przekonująco. Pod ladą zwinął dłoń w pięść. Przy tym czuł ziryto-
wanie, nie znając twarzy swego rozmówcy.
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Kobieta była nieustępliwa. Spojrzała ostentacyjnie na drzwi przy pnących się w górę 
schodach. Mogła być pewna, że właśnie to schowane w cieniu wejście prowadziło 
na niższe piętro lokalu.

– A dokąd prowadzą tamte drzwi? – zauważyła kąśliwie i kątem oka zerknęła 
na ubranych w tuniki strażników. Mężczyźni opierali się o swoje zbroje i spoglądali 
na kobietę morderczym wzrokiem. Jedyne, czego nie zdjęli podczas pobytu w karczmie, 
to oręż, który wciąż niby z dumą dzierżyli przy boku. W oczach kobiety stracili prawo 
do tej dumy, przekraczając próg takiej zabitej dechami knajpy.

Bursztynooki skurczył się ze zdenerwowania, jednak kobieta, skupiając wzrok 
na strażnikach, nie mogła tego dostrzec.

Przeklęła tę chwilę nieuwagi w momencie, gdy spostrzegła, iż karczmarz wspiął się 
ponad ladę i, wsparty na ramionach, wręcz zawisł nad nieznajomą. Kiedy wystraszo-
na jego nagłym ruchem kobieta skręciła szyję w jego stronę, okazało się, że musiałaby 
zadrzeć głowę, aby wbić mordercze spojrzenie w bursztynowe oczy. Chcąc zapobiec 
osunięciu się kaptura, pozostawiła wzrok na wysokości jego gniewnie unoszącego się 
torsu. Równocześnie starała się ignorować nieznośne, przemykające po plecach, dresz-
cze, które wzmagała obecność ostrego oddechu karczmarza, przedzierającego się przez 
materiał. Mężczyznę zadowoliła przewaga, jaką zyskał nad kobietą. Uśmiechnął się 
perfidnie i schylił niżej, sprawiając, że zakapturzona skwasiła minę.

– Do spiżarni. Jak mówiłem, nie mamy tu piwnicy – szepnął przesadnie potulnym 
głosem, a potem odsunął się nieznacznie. – Nadal czegoś potrzebujesz, pani? – Wygiął 
wargi w zgryźliwym uśmiechu.

– Owszem – odparła zaskakująco spokojnie, nie pozwalając karczmarzowi myśleć, 
że ją zastraszył.

Zgodnie z przewidywaniem kobiety, na jego czole pojawiła się głęboka zmarszczka. 
Wrócił za ladę, lecz wciąż był bliżej rozmówcy, niż według niej powinien.

– Nie lubię się powtarzać, ale widocznie muszę. Chcę wejść do piwnicy – akcentowała 
każde przepełnione wrogością słowo – i lepiej mnie tam wpuść, parszywcu – warknęła.

Wraz z ostatnim słowem jej ciało boleśnie zderzyło się z kontuarem, za sprawą silne-
go szarpnięcia. Hałas, towarzyszący atakowi, ponownie przyciągnął uwagę przesiadują-
cych, a co gorsza strącił kaptur z głowy kobiety.

– Też nie lubię się powtarzać, więc powiem raz. Wynoś się z mojej karczmy, szu-
jo! – ryknął, ciskając bursztynowymi piorunami w niebieską stal patrzących na niego 
oczu. Zaczerwieniona furią i złością twarz zderzyła się z szokiem maskowanym przez 
lodowate spojrzenie, zamykając oboje w dźwiękoszczelnej bańce, wypełnionej gęstym 
napięciem.

Mężczyzna mocno ściskał nadgarstek czarnowłosej, a wzrokiem nieumyślnie ska-
nował delikatne rysy twarzy, której skóra dorównywała barwie śniegu. Spojrzenie ko-
biety zdawało się mrozić serca, a delikatnie rozchylone usta wyglądały... idealnie. Zbyt 
idealnie, natomiast twarz miała niewinną – zbyt niewinną jak na tak chłodne oblicze. 
Karczmarz ściągnął brwi, widząc nadnaturalne cechy u jego rozmówczyni. Jego pozor-
nie krótka nieuwaga okazała się wystarczająca, aby czarnowłosa zdążyła odnaleźć się 
w sytuacji, przyjąć groźną postawę i sięgnąć przytroczonych do pasa flakoników.

Poprzez jej łokieć aż po nadgarstek przeszło znajome mrowienie i wtedy karczmarz 
odskoczył, porażony jak iskrą energią wydobywającą się ze skóry kobiety. Syczał z bólu, 
skołowany, a strażnicy w mig zerwali się od stołów, doskakując do niebieskookiej. Obra-
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cając się niespiesznie, obrzuciła ich chłodnym spojrzeniem. Zawahali się na moment 
i to wystarczyło, by rozpętało się w karczmie piekło.

Wyciągnęła ramię przed siebie i ścisnęła dłoń w pięść. Rozległ się brzęk tłuczonego 
szkła, a z jej ręki poczęła skapywać krew oraz jakaś gęsta, niebieskawa substancja. Roz-
luźniła uścisk i kawałki szkła opadły na podłogę, rozchlapując wokół ciecz. Deski naraz 
pokryły się niebieskim szronem, po czym, wyrwane w powietrze, ciskały gwoździami 
i drzazgami w zebranych. Karczmę wypełniła niemal namacalna, nieczysta energia, która 
oślepiła obecnych i zdawała się rozsadzać pomieszczenie. Ludzie zerwali się z miejsc, 
w popłochu lgnąc do drzwi jak chmara ciem do lamp.

Kobieta zgarbiła się, czując silne ukłucie w ciele, lecz nie sprawdziła odruchowo, kto 
zginął, ale prędko wyrównała oddech i szybkim krokiem ruszyła do zacienionego wejścia 
pod schodami. Serce jak szalone obijało się o jej żebra, kiedy zamek odpuścił, rozsadzony 
w ten sam sposób co podłoga. Niestety, oszołomienie zebranych minęło i rozległy się 
pierwsze wrzaski: „Wiedźma! Czarownica! Na stos z nią! Spalić żywcem tę kreaturę!”. 
Strażnicy za jedyną broń przeciw gradowi drzazg mieli własne przedramiona, więc uj-
rzawszy mijającą przejście kobietę, wydobyli pokaleczonymi rękoma broń i ruszyli w jej 
stronę.

Zasapany, sparaliżowany karczmarz próbował wyciągnąć z ramienia szkło, wystrzelo-
ne przez rozbite kufle. Nie był w stanie dołączyć do pościgu.

Czarnowłosa wbiegła na schody, gorączkowo pokonując stopnie. Odpychała się dłoń-
mi od ceglanych ścian, zostawiając niebiesko-krwawe smugi, słyszała przy tym brzęk mie-
czy podążających za nią strażników. Kipieli ze złości, napędzanej alkoholem i bólem z ran.

Czarownica, oddychając ciężko, wpadła w końcu do głównego pomieszczenia. Rozej-
rzała się nerwowo, ale ciemność uniemożliwiała widzenie. Osłabiony organizm przyćmił 
jej zmysły. Zaczęła mieć wątpliwości, strach wbił się w żołądek, spuszczając po plecach 
krople zimnego potu. Nagle jej głowę przeszyła raptowna myśl. Rzuciła się na kolana, 
wylewając zawartość ostatniego flakonu na brudną posadzkę i poczęła rozsmarowywać go 
w dobrze znanym układzie.

Nagle ktoś gwałtownym ruchem pociągnął za jej szatę. Złapała się kurczowo szyi, 
gdzie umiejscowione było zapięcie. Oczy zaszły jej mgłą, jednak zdołała się oswobodzić. 
Niestety, strażnik trzymający materiał zdążył go uprzednio podpalić. Skoczyła do przodu, 
upadając na kolana, i zaniosła się gromkim kaszlem, masując krtań. Drugą ręką ukrad-
kiem sięgnęła do malowanego znaku i dokończyła runę. Nagły dreszcz i szarpnięcie cia-
łem poinformowały ją o złamaniu zaklęcia.

Blask trawionej płomieniami szaty rozjaśnił piwnicę, a skoczne światło ogników tań-
cowało po ścianach, ujawniając zawartość komnaty. Gdy czarownica rozejrzała się, jej 
ciało równocześnie zalały ulga oraz gniew.

Nie myliła się. To nie rozkaz rudowłosego ją tu przywiódł. Przeszła przez piekło: mor-
derstwa, podróże, milczenie, ból i niemal własna śmierć, ale nie myliła się. Nie byłoby jej 
tu, gdyby nie to osobiste śledztwo.

Blask ognia leniwie muskał martwe twarze. Byli poubierani w strojne szaty, tak jak 
ostatnio, gdy ich widziała jeszcze żywych. Puste, niezasłonięte źrenice wpatrywały się 
z przerażeniem w dal.

Próbując poskromić złość, zacisnęła mocno powieki i powoli odwróciła się do strażni-
ków. Choć buzowała w niej furia, zachowywała spokój.

– Cholerna wiedźma, wykończę ją – warknął jeden z mężczyzn. Szarpnięty jakimś 
nagłym impulsem, ruszył w jej kierunku.
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Na ten gest kobieta otworzyła gwałtownie oczy, uwalniając spod powiek oślepiający, 
błękitny blask. Napastnicy zastygli.

Czarne pasma włosów za sprawą magicznej siły uniosły się, odsłaniając jej twarz. Cza-
rownica uformowała dłoń w pięść, a ogień unoszący się z szat buchnął żarem, rozsypując 
wokół gorące skry. Blask płomieni naświetlił jej oblicze, które błyszczało pokryte drobny-
mi kropelkami potu. Nie wyglądała na tak bladą, jak przedtem.

Języki ognia zatańczyły tuż przed stopami strażników, więc cofnęli się gwałtownie, 
ciskając w czarownicę mordercze spojrzenia oraz obelgi. Rozzłoszczona kobieta zamaszy-
stym ruchem zrzuciła but ze stopy i stanęła na runie. Jej żyły uwydatniły się, a palenisko 
zagrzmiało, wystrzeliwując do góry.

Iskry wskoczyły na jej strój, tworząc małe języczki ognia. To samo stało się z szatami 
zwłok.

Wszystkich zabili. Królowie Garrdah spoczywali w tej piwnicy i zaraz miał zostać 
z nich tylko popiół. To samo stanie się z ciałem nieszczęsnej czarownicy, która odkryła 
prawdę.

Ciało kobiety, za sprawą uniesionej dłoni, stanęło w ogniu. Strażnicy, jakby zachwyce-
ni takim obrotem sprawy, przypatrywali się płonącej czarownicy. Opadła z cichym jękiem 
na ziemię i wlepiła mordercze spojrzenie w mężczyzn. Czuła, jak jej skóra się jarzy, ale nie 
mogła umrzeć. Jeszcze nie.

Mimo grymasu cierpienia ściśnięte żalem gardło nie uwolniło żadnego dźwięku. Zaci-
skała z wściekłości usta, a płomienie zaczęły także pochłaniać kosmyki jej włosów.

Muszą pożałować swego czynu – tylko to krążyło w jej głowie.
Odszukała przy pasie medalion, zacisnęła na nim palce i ostatnie słowa skierowała 

wszem wobec:
– Przeklinam was, wszyscy jesteście przeklęci! Niechaj to państwo zginie w bólu 

i udręce! Przeklinam...! – Nie dokończyła, nieludzki wrzask wyrwał się z piersi zrozpa-
czonej czarownicy.

Gorzkie łzy torowały sobie ścieżki przez zakopcone policzki, po czym spadały do og-
nia, zostawiając za sobą tylko cichy syk.

Zaniepokojeni mężczyźni porzucili oręż i rzucili się do ucieczki.
Swąd palących się ciał drażnił nozdrza konającej. Osunęła się, opierając ręce w ogniu. 

Tłumiąc wrzask bólu i zaciskając mocno powieki, podtrzymywała ciało drgającymi ra-
mionami. Dym wypalał jej płuca. Ostatkiem sił wrzasnęła rozpaczliwie gardłem pełnym 
dławiącego oparu. Zaczęła kaszleć, a przewidując bliski koniec, rozedrgana wyrzuciła 
rękę w górę, sprawiając, że budynek zamienił się w wysoki słup ognia.

Dym ze spalonych ciał powędrował ku niebu, przypieczętowując na wieki klątwę.
Wszystkiemu temu srebrzystym, bystrze lśniącym okiem, ze spokojem przyglądał się 

księżyc Hi’rkiv. Jego roztropny blask odbijał się w szkliwie jedynie ocalałego – pośród 
gruzów i popiołów – granatowego medalionu.

Patrycja Knop – uczennica trzeciej klasy Prywatnego Gimnazjum Lingwistycznego 
w Częstochowie. Miłośniczka sztuki, oprócz literatury uprawia też rysunek i ceramikę. 
Prywatnie wnuczka redaktora naczelnego „Galerii”. Sporadycznie publikuje swoje utwory 
w Internecie. Debiut w „Galerii” jest jej debiutem prasowym.
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Wiedział, że uczestniczy w farsie, a jednak niepohamowanie w nią brnął. Nie tylko 
się nie sprzeciwiał, był nawet jej współtwórcą. Od początku podsycał magię pa-

ranoi, niezaprzeczalnie jej ulegając. Kościelny ślub w Królewskiej Katedrze na Wawelu 
działał na zmysły kolekcjonera narodowych symboli, nawet gdy już od dawna traktował 
ów sakramentalny rytuał w kategoriach wyłącznie kulturowych. Stał przed frontonem 
budowli przytrzymującej w zastygłych kształtach czasu świadectwa minionych wieków. 
Strzelistą ostrość gotyku łagodziły tu elementy romańskie i renesansowe, ukwiecone 
późniejszym barokiem. Przez odrzwia wielowiekowego królestwa zaglądał w jego dzieje, 
wspominał triumfy i porażki. Miał poczucie, że stanowi ich cząstkę, choć ważącą naj-
wyżej tyle, co pyłek szybujący w strumieniu przenikłego do wnętrza światła. Wyczuwał, 
że nie powinien, że obraża uczucia wiernych i nieważne, że o tym nie wiedzą. Oskarżał 
się i usprawiedliwiał na przemian.

Jerzy narzekał na zaściankowość oraz dziedziczną destrukcyjność rodaków, okupioną 
w historii państwowości nadzwyczaj srogo, ale urodził się Polakiem, kochał swój kraj 
i nie wyobrażał sobie życia na obczyźnie. W gromadzonych narodowych pamiątkach 

Ryszard Wytrych
SPOWIEDŹ HERETYKA
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utopił spory majątek. Utopił, nie ulokował, bo ich sprzedaż nie wchodziła w rachubę. 
W ostateczności przekazanie muzeum. Zastrzegał to testamentem, by potomkowie nie 
ulegli pokusie, czym po części zubażał Łukasza. Ślub jedynego syna przy pomnikach 
narodowej dumy wypełniał pragnienia ojca, mimo że brnął w obłudę. Od dawna był 
heretykiem kwestionującym fundamenty wiary i w swych bluźnierczych poglądach po-
grążał własną latorośl.

Anna nie kryła radości z perspektywy królewskiego ślubu. Otaczała ją religijna ro-
dzina i choć dobrze wiedziała, że u Łukasza jest inaczej, ufała, że wszystko się ułoży. 
Gdy ukochany chłopak przystał na ślub w katedrze, rzuciła mu się na szyję. Świat stał się 
jeszcze piękniejszy. Jednak po chwili otrzeźwiała. O poglądach ojca Łukasza wiedziała 
wystarczająco dużo, by obawiać się jego reakcji na ekscentryczny zamysł dzieci.

– Jak zdołasz go przekonać?
– Pójdzie z tym łatwiej, niż myślisz. Ojciec jest agnostykiem, lecz duchowo przyna-

leży do chrześcijaństwa i często to podkreśla. Mój stary nie odrzuca pożyteczności bo-
skiej idei, tylko wysuwa zarzuty, że została ona przez ludzi sprofanowana, wykorzystana 
do ich celów. Ojciec zawsze podkreśla, że dziedzictwo kościoła przynależy do wszyst-
kich ochrzczonych i nie stanowi wyłącznej własności dominującego w nim kleru oraz 
skupionych wokół niego najbardziej konserwatywnych wyznawców. Podobnie zabytki 
chrześcijaństwa, pośród których szczególnym blaskiem świeci wawelska katedra. Wy-
twory społecznej kultury, nie wyłączając arcydzieł sztuki sakralnej, traktuje jak dobra 
ogólnonarodowe. Wszyscy mają obowiązek ich strzec oraz prawo, by z nich korzystać.

Na twarzy dziewczyny ponownie zagościł uśmiech. Łukasz rzadko się mylił. Oby 
i teraz miał rację.

Oddychające aurą dostojeństwa, lecz przyjazne wnętrze katedry sprawiało, że Jerzy 
nie czuł się w nim obcy. W półmroku głównej kaplicy przebywało niewiele osób. Po bo-
kach zwiedzający, w ławach rozproszeni wierni, zatopieni w wewnętrznej modlitwie. 
Nasycony wiecznością klimat ze specyficznym rodzajem ciszy odnajdywanej jedynie 
w takich miejscach, zakłócanej czasem szurnięciem, tłumionym odruchem kaszlu dobie-
gającym z tyłu lub z przodu, lub nieco głębszym oddechem zaświadczającym o ludzkiej 
obecności. Przycupnął w tylnym rzędzie.

W kościołach spędził kawał życia. Nigdzie nie wyczuwał historii bliżej, niemal 
na wyciągnięcie dłoni. Starą wawelską katedrę po raz pierwszy odwiedził z matką. Przy-
wiozła go tu przed laty, zanim osiedli w Krakowie. Wracali z Jasnej Góry, gdzie zabierała 
go, częściej błagając Najświętszą Panienkę, aby spełniła jej marzenia. Pragnęła, aby zo-
stał księdzem. Od dzieciństwa zarażała syna religią. Pielgrzymowali do świętych miejsc, 
zwiedzali najwspanialsze kościoły, miejsca objawień oraz cudów, uczestniczyli w najpod-
nioślejszych ceremoniach z udziałem biskupich szpalerów przyodzianych w najwytwor-
niejsze szaty, spowitych tajemną poświatą i budzącą respekt pozłotą. Dbała, by wprawiał 
się w rzemiośle. Przeszedł przez wszystkie szczeble ministrantury, w zakrystii i przy 
ołtarzu, dmuchał w miechy organów, kolędował po domach z księdzem. Przez lata mu 
wpajano, że doczesność jest tylko etapem, szansą na zadbanie o wieczność, na którą 
należy zasłużyć. Jednak nauki poszły w las. Im bliżej się Jurek przyglądał, tym bardziej 
się oddalał. Sprzed ołtarza odszedł wcześniej niż inni. Przesuwał się w stronę furty. 
Najbardziej go zrażały przykłady przewodników. Zdewociała do szpiku matka oraz pro-
boszcz o reputacji kobieciarza, któremu dzieciak wiernie służył, za co dostąpił wielu łask, 
dopóki nie uległ szatanowi. Przedwcześnie rozstał się z komżą, ku zaskoczeniu najpo-
bożniejszych niewiast okupujących pierwsze ławy, rywalizujących w parafialnym maglu 
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o pierwszeństwo w intonowaniu zaśpiewów pod nieobecność organisty. Podgryzające się 
w zakrystii modliszki nawet nie przypuszczały, że klęczący przed ołtarzem ministrant 
serdecznie nienawidził ich skrzeków, wszak fałszowały nie tylko melodię. Czasami zdo-
łał podsłuchać, jak w poufnych „spowiedziach” wzajemnie się opluwały, a proboszcz 
przyświadczał wszystkim, aby każda czuła się pierwszą.

Jurek szanował matkę, lecz nie potrafił jej kochać bezwarunkową miłością dziecka. 
Nie dlatego, że musiał pościć i chodzić z nią na modlitwy, gdy koledzy biegali za pił-
ką. Rozumiał, że Bóg jest ważniejszy. Ową prawdę zdołano mu wpoić i nawet się z nią 
zgadzał, choć nie chciał być wybrańcem o jakichś szczególnych zasługach. Brakowało 
mu zwykłego ciepła. Codziennej matczynej miłości okazywanej w wolnych chwilach. 
Zawsze praca, modlitwa, potem znowu nauka. Na „pierdoły” nie miała czasu. Gdy on 
potrzebował serca, ona mu o zbawieniu. Gdyby podziwiał w niej dobroć, mógłby ów brak 
przeboleć. Niestety, było inaczej. Matka gnębiła ojca. Latami przyglądał się z bólem, jak 
szukała okazji do zrobienia mu awantury. Obrzucała go wyzwiskami, wykrzykiwała rze-
kome przewiny nie bacząc na uszy sąsiadów, choć mężczyzna się niemal nie bronił. Gdy 
wtrącał nieśmiałe zdanie próbując coś sprostować, odpalała z narastającą furią:

– Przestań się na mnie wydzierać!
Podobnej hipokryzji dziecko nie mogło znieść. Było mu ojca żal, lecz kiedy próbował 

pomagać, najczęściej jeszcze szkodził. Umykał więc w zacisze i czekał, aż matka skończy. 
Gdy awanturę zastępowała płaczem, nie wiedział, co jest gorsze. Kogo powinien żało-
wać? W dziecku burzyła się dusza: jeśli Bóg wszystko widzi, z pewnością nie pozostaje 
ślepy. Nie odmierza zasług człowieka godzinami odprawianych modlitw ani klęczeniem 
przy ołtarzu.

Podobnie było z proboszczem. W zakrystii jawił się innym od grzmiącej z ambo-
ny prawości. Zaufany, własny ministrant był jak posłuszny, milczący mebel. Stał, gdzie 
go postawiono, niczym podnóżek bożego sługi. Nierozgarnięte, robotnicze dziecko nie 
znało etykiety. Wchodziło bez pukania, czasem zupełnie nie w porę, gdy proboszcz 
za drzwiami szafy tarmosił zamężną parafiankę. Wiedział, że smarkacz spostrzegł, 
lecz sądził, że nie rozumie, a Jerzyk swym zachowaniem utwierdzał księdza w błędzie. 
W rzeczywistości widział więcej niż patron mógł przypuszczać, a jego obserwacje nie 
odnosiły się wyłącznie do nieposkromionych księżowskich chuci. Wśród stłoczonych 
wokół ołtarza dzieciak dostrzegał wiele fałszu. Na ustach świątobliwość, w postępkach 
obłuda i podłość. Chłopaka buntował konfesjonał. Skoro Pan Bóg zna wszystkie grze-
chy, to komu potrzebna jest spowiedź?

Pozyskiwanie wiedzy z zakresu religioznawstwa stało się pasją młodzieńca, a na-
stępnie mężczyzny. Wciąż poszukiwał Boga, lecz postrzegał Go już inaczej. Studiował 
myślicieli epoki oświecenia. Zgłębiał kolejne dzieła uznawanych badaczy religii. Czytał 
Kanta, Feuerbacha, Schopenhauera, Spencera i Eliadego, Pertolda i Bergera, dociekał 
podstaw poglądów religijnych najwybitniejszych fizyków i badaczy: Darwina, Einsteina, 
Hawkinga. Odziedziczony po ojcu, oprawiony w tłoczoną, ciemnobrązową skórę dzie-
więtnastowieczny egzemplarz Biblii w tłumaczeniu Jakuba Wujka przestudiował z uwagą 
dwukrotnie. Wzbudzająca szacunek księga stanowiła wspaniały wytwór ludzkiej kultury, 
jednak Jerzy postrzegał ją już inaczej. Była dla niego największym w dziejach przykła-
dem na dążenie ludzi do Boga, którego potrzebowali zawsze, od początków ziemskiej 
cywilizacji. Bóg przedstawiony w Biblii zwyciężył poprzedników, gdyż sięgał szczytów 
ówczesnych ludzkich pragnień i wyobrażeń. Idąc za poglądem Bergera, Jerzy wpisywał 
się w nurt myślowy zakładający zmianę statusu wyznawanych religii. Jeśli człowiek po-
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trzebuje Boga, nie wolno mu odbierać wiary, że w jego ziemskich zmaganiach może li-
czyć na pomocną dłoń. Skoro pragnie wiecznego zbawienia, po co pozbawiać go nadziei?

Jerzy nie potrzebował wsparcia w zmaganiach z własną psychiką. Lęk przed niezna-
nym nie przerastał jego zdolności obronnych. Wystarczało, że wierzył w siebie. Pozosta-
wał jednak w nadziei, że jakieś bóstwo istnieje, choć jego formy i roli nie można ciągle 
pojąć. Zadawał sobie pytania. „Jeśli był wielki wybuch, musiało być również coś wcześ-
niej. Energia oraz materia. A może również idea. Niepojęta pierwotna siła uruchamiająca 
późniejsze procesy”.

Pragnął wierzyć w takiego Boga, aby życie zyskało na wartości. Boga, który wy-
posażył w instynkt przetrwania istoty budzące się do życia. Który dał człowiekowi ro-
zum, pozwalający odróżniać dobro od zła. Przecież dziesięć przykazań Bożych wypływa 
z człowieczej duszy. Jerzy rozmyślał nad instynktem zwierząt. Żółwie opuszczające jaja 
zakopane na głębokich plażach czują, że muszą do morza. Pędzą tam ile sił, choć oddy-
chają ziemskim powietrzem i nigdy nie zetknęły się z matką. Łososie, węgorze, wielory-
by przemierzają tysiące kilometrów w pozbawionych drogowskazów głębiach, w nieprzy-
stępnych, spiętrzonych wodach, by dotrzeć w jedyne miejsce, gdzie mogą się rozmnożyć. 
Dostrzegał wiele tajemnic zakodowanych w instynktach żywych istot. Było mu obojętne, 
czy instynkt jest dziełem Bożym, czy samoistnym elementem logiki, wszakże układ lo-
giczny również nie powstał znikąd.

Jerzy nie wybrał się do katedry, aby obejrzeć miejsce, w którym syn weźmie ślub. Znał 
je już grubo wcześniej w rozpoznawalnych architektonicznych kształtach, w detalach 
malowideł i rzeźb, w przedstawieniach wydarzeń minionych wieków. Kilka miesięcy 
wcześniej był obecny na nabożeństwie w jednym z krakowskich kościołów, gdzie dowo-
ził na niedzielną mszę dobijającą osiemdziesiątki matkę. Staruszka była ciągle sprawna, 
lecz samodzielne chodzenie na nabożeństwa nie wchodziło już w grę. Kościół pochła-
niał ją w zupełności, a właściwie związana z nim celebra. Podniosłe niebiańskie tonacje, 
błyszczące pozłotą stroje, pastorały, mitry, monstrancje, zachwycające pięknem ołtarze 
i tłumy otaczających je wiernych. Od toruńskiego radia oraz bliźniaczej telewizji matka 
odrywała się tylko na posiłki. Z ekranu do jej mieszkania wpływała rzeka szczęścia. 
Na każdym skrawku ściany osadzała maryjne ślady, aby czuć, że uczestniczy, że nie-
sie ją niebiański nurt. Egzystencja wśród bliskich w rodzinie pozostawała doczesnym 
epizodem pozbawionym większego znaczenia. Bo kto właściwie był bliższym? Błądzą-
ce po manowcach dzieci czy zgromadzony w świątyniach lud? Ksiądz był ważniejszy 
od syna, gdyż przewodził w boskim orszaku. Niedocenianie rodzinnych więzi w hierar-
chicznym porządku matki raniło Jerzemu serce. Matka patrzyła na dzieci i wnuki przez 
pryzmat ich zbawienia oraz własnego egoizmu. Ich troski i radości były tak marginalne, 
jak całe doczesne życie. Zadbała, by je wykształcić, by ułatwić im w życiu start. Teraz 
najważniejsze – to się modlić, by zeszły ze ścieżki grzechu i znalazły drogę do nieba. 
Jerzy się odwzajemniał. Nie tęsknił za kontaktem z matką, ale niczego jej nie odma-
wiał. Pomagał w zaspakajaniu jej pragnień. Przymusowe wyprawy do kościoła człowie-
ka odrzucającego odprawiany w nim ceremoniał kosztowały sporo poświęceń. Dowoził 
ją jednak od lat i zawsze musieli być pierwsi, a wychodzili na końcu. Traktował owo 
zadanie jak chichot złośliwego losu, ale cierpliwie go znosił. Drażniła go konieczność 
tolerowania pozbawionego elementarnej wiedzy politykierstwa rodzicielki, urągającego 
inteligencji człowieka myślącego. Kobieta ulegająca bezwstydnej indoktrynacji nie miała 
zahamowań w obowiązku nachalnego przekonywania, że doczesny marsz ku zbawieniu 
jest możliwy jedynie pod sztandarem zbrojnego ramienia wspierającego konserwatywny 



47galeria 45częstochowski magazyn literacki

PROZA

kościół. Rozmowy syna z matką cuchnęły jałowością. Podejmowanie tematów rodzin-
nych nie rozjaśniało matczynego oblicza. Przypominało przymusowe grzęźnięcie. Tonęli 
w mulistej topieli. Już po paru zdawkowych zdaniach następowało uciążliwe milczenie 
i nawrót do polityki. Najważniejsze dyżurne tematy, wałkowane przez toruńskie rozgłoś-
nie. Zagrażająca prawdziwej wierze krucjata islamistów napierających pod przykrywką 
udręki. „A kto im ją funduje?” – rzucała lekceważące pytania. „Sami się rżną między 
sobą”. Po Toruniu państwowa Jedynka. Batalia prawdziwych Polaków o przywracanie 
narodowej godności. Też pod maryjnym sztandarem, z jedynym prawdziwym przekazem 
w powodzi libertynizmu wylewanego z niekontrolowanych przez państwo mediów.

Po którejś krucjacie matki Jerzy zareagował kontrnatarciem.
– Nie wiem, czy mama słyszała tego młodego księdza? Chodzi o jego kazanie. Jestem 

pełen podziwu.
– A cóż on takiego powiedział? – spojrzała podejrzliwie na syna.
Przywoływał przykłady z nauczania, którymi Chrystus porywał swych wyznawców. 

Dlaczego za nim poszli i czego od niego chcieli?
– Jezus uczył ludzi pokory oraz miłości bliźniego – odpowiedział młody duchow-

ny na zadane przez siebie pytanie. – Bóg obdarował nas rozumem. Egzystencją pośród 
zróżnicowanej zbiorowości, w ramach której powinniśmy się kochać i szanować. A tym, 
co myślą inaczej, dawać dobry przykład.

– A jaki przykład dajemy, jak postępuje każdy z nas? – pytał ponownie kapłan, który 
niedawno ukończył seminarium.

– Jak się jawimy wątpiącym czy choćby ateistom, od których chcemy być lepsi? Czy 
widzą w nas Chrystusów, szanowanych powszechnie za dobroć, za zrozumienie drugiego 
człowieka, za miłość okazywaną innym, za wyciąganą pomocną dłoń? Czy możemy o so-
bie powiedzieć, że takimi nas postrzegają? Bo nieważne, jak oceniamy się sami.

Jerzy powtórzył słowa księdza i wyznał, że jego kazanie trafiło mu do serca. Niedo-
słysząca matka wzruszyła ramionami.

– Nie wiem, coś tam usłyszał i ileś z tego zrozumiał. Kazania są o grzesznikach, prze-
ważnie takich jak ty. Wydłubujesz, co ci wygodne i pewnie jeszcze przekręcasz.

A jednak Jerzy pozostawał wzruszony. Wypytywał matkę o księdza, chciałby z nim 
porozmawiać.

– Chyba jedynie po to, żeby narobić mi wstydu. Zresztą jak ci zależy, nie musisz się 
wyświadczać, że jesteś moim synem. Wolę, żeby nie wiedział, że wychowałam heretyka.

– Może dla ciebie to herezje, lecz myślę jak ten ksiądz, co mi się dotąd nie zdarzyło.
– To idź do niego do spowiedzi.
– Konfesjonał nie wchodzi w grę. Nie będę się spowiadał przed człowiekiem o wiele 

młodszym. Chciałbym jedynie porozmawiać. Jak z równym, nie na klęczkach.
Tego już było za wiele. Matka sięgnęła po laskę, jakby chciała synowi pogrozić.
– Nie zegnie przed księdzem karku – szydziła z zarozumialstwa Jerzego. – Porozma-

wiać to ty możesz z kolegą.
Jerzy nie zamierzał z matką polemizować, lecz narastało w nim pragnienie poroz-

mawiania o współczesnym spojrzeniu na wiarę z nieskrępowanym myślowo teologiem. 
„Gdzie tacy duchowni spowiadają? Jak można do nich dotrzeć?” – pomyślał o Józefie 
Tischnerze, lecz profesor, niestety, już nie żył. Mógł sięgnąć po jego książki. Już kie-
dyś tego próbował, ale nie znalazł odpowiedzi na nurtujące go pytania i nie był wcale 
zdziwiony. Dociekania katolickiego księdza w publikowanych rozważaniach musiały się 
mieścić w określonych ramach. Co innego w konfesjonale. Słuchając wątpiącego spo-
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wiednik ma swobodę. Nie musi go z góry potępiać. Może próbować pomóc w poszuki-
waniu odpowiedzi. Wzmocnić fundament wiary opartej na rozumie, zamiast z uporem 
z niego drwić.

Marzenie dziewczyny Łukasza o ślubie na Wawelu, podchwycone ochoczo przez 
syna, pojawiło się w samą porę. Jerzy nie zamierzał brnąć w hipokryzję. „Jeśli wybiera się 
katedrę, trzeba być konsekwentnym i zacząć od spowiedzi” – odezwał się niby do syna, 
lecz obecna przy rozmowie żona nie miała wątpliwości: „Skłócony z kościołem heretyk 
usiłuje przekonać siebie”. Wiedziała, że ugięcie zhardziałego karku nie przyjdzie mężowi 
łatwo. Obrazek z Jerzym na klęczkach mamroczącym do księżowskiego ucha musiał 
wywołać na jej twarzy uśmiech. Ukryła go pod kąśliwym życzeniem: „Gdybym mogła 
być księżowskim uchem…”

Do katedry przyszedł się wyspowiadać, lecz jak miał to uczynić? Poszukiwał zagu-
bionego Boga, lecz nie zamierzał wypierać się zwątpienia. Czy znajdzie zrozumienie 
u przypadkowo napotkanego spowiednika? Jak powinien postąpić, jeśli kapłan nie ze-
chce słuchać, jeżeli każe mu odejść? Targany obawami siedział w ławie pod ścianą, w po-
bliżu barokowej Konfesji św. Stanisława. Szukał wsparcia biskupa, w którego świętość 
nie wierzył. Czuł się zwyczajnym hipokrytą. Przytrzymał dłużej spojrzenie na srebr-
nej, spatynowanej trumnie skrywającej we wnętrzu relikwie, na pogrążonych w zadu-
mie ewangelistach stojących przy strzelistym szlaku ku zwieńczonej polichromią kopule, 
ponad którą rozciągało się niebo. Za plecami ktoś powstał i zniknął za załomem. Jerzy 
również się podniósł. Musiał poszukać spowiednika. Przemierzył Kaplicę Zygmuntow-
ską. Wydawał się zagubiony. Wreszcie natrafił na konfesjonał.

– Nie liczę na rozgrzeszenie – rozpoczął swoją spowiedź. – Szukam u księdza wspar-
cia w poszukiwaniu prawdziwego Boga. Nie wiem, do kogo się udać, gdzie szukać odpo-
wiedzi na nurtujące mnie pytania. Na początku swej wiary nie zadawałem pytań. Wpoiła 
ją we mnie matka, lecz stopniowo to się zmieniało. O ironio, do moich zwątpień przy-
czyniała się właśnie ona, a potem pierwszy duszpasterz, któremu usługiwałem do mszy. 
Gdy dorosłem, ruszyłem w świat. Przeczytałem dziesiątki ksiąg, zgłębiałem filozofów, 
śledziłem postępy nauki. Z narastającym obrzydzeniem patrzyłem i słuchałem, jak ludzie 
oszukują Boga. Służenie własnym celom podpierają Jego imieniem. Sieją pogardę i nie-
nawiść z przekonaniem, że Bóg im błogosławi. Człowiek miał być stworzony na boskie 
podobieństwo, lecz czyż nie stało się na odwrót?

Bezruch oraz milczenie po drugiej stronie kratki wzbudziły u Jerzego lęk. Pozbawio-
ny pewności siebie głos począł grzęznąć w zaciskanej tchawicy.

– Wypowiadam chyba bluźnierstwa, a ksiądz mi nie przerywa…
Zapanowało wymowne milczenie pogłębiające uczucie konsternacji. Za kratką pano-

wał półmrok i Jerzy niewiele dostrzegał. Z niepokojem opuścił wzrok. Nie był pewien, 
co dalej…

Dopomógł mu konfesjonał. Z ciemności dotarł szept.
– Słucham, bracie, mów dalej. Przyszedłeś do spowiednika.
Jerzy poruszył wargami, w pierwszej próbie bezgłośnie, lecz uścisk szybko zelżał.
– Czasem, w chwilach słabości, próbuję rozmawiać z Bogiem i miewam dziwne uczu-

cie. Choć utraciłem wiarę, mam wrażenie, że On mnie słyszy. Niby to niedorzeczność, 
ponadzmysłowe rozdwojenie logiki goniącej za niepojętym. Rozmawiam, lecz się nie 
modlę, bo nie sądzę, aby Wielkość, do której się uciekam, oczekiwała ode mnie mod-
litwy. Czy przy dzisiejszej wiedzy właściwe jest podtrzymywanie wyobrażenia o Bogu 
na poziomie przedstawień średniowiecza? Potęga ówczesnych władców opierała się 
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na pokłonach ludu, na rzucaniu go na kolana. Wymagała spektakularnych hołdów. Owe 
gesty i zachowania służyły wymuszaniu poddaństwa.

Jerzemu zadrżał głos. Znów poczuł w piersiach ucisk. Przypływy dławiącej tremy już 
nie raz ograniczały mu swobodę mówienia. Na chwilę musiał przerywać, by zrobić kil-
ka oddechów. Kapłan tym razem nie pomógł. Sekundy przytłaczającej ciszy zdawały się 
wiecznością. Gdy ucisk w piersiach zelżał, ponowił spowiedź pytaniem:

– Czy nadal winniśmy uważać, że nieskończenie mądry Bóg po to uruchomił siły 
wszechświata i na pędzącym w kosmosie okruszku usadowił rozumne istoty, aby biły mu 
czołem? Czy nie po to Bóg wyposażył ludzi w rozum, aby potrafili się nim posługiwać? 
By łączyli we wspólnocie swe siły, darzyli się wzajemnym szacunkiem, by rozwijali Jego 
wielkie dzieło oraz dawali świadectwo, że zasługują na otrzymany dar? Skoro Pan Bóg dał 
człowiekowi rozum, czy godzi się utrzymywać sprzeczność pomiędzy Nim a wiedzą? Jak 
długo można w tym tkwić i co nastąpi potem?

Zawieszoną po raz kolejny spowiedź spowiła gęsta cisza. Oblepiała oleistym cięża-
rem udręczone postacie grzesznika skulonego przy drewnianej kracie i wiekowego już 
spowiednika, przyczajonego w bezpiecznej pomroce chroniącego go konfesjonału. Lecz 
urojone bezpieczeństwo księdza podtrzymywały tylko pozory. Bezbarwna, kleista maź 
gęstniała po obu stronach. Nawet ustom nie było łatwo. Z konfesjonału, niczym z otchła-
ni, dobył się cichy szept.

– Niełatwo się poruszać w ciemności i wszyscy dążą ku światłu. Powinieneś go szukać 
w Bogu. Choćbyś nie wiem ile przeczytał, nie zgłębisz wszystkich tajemnic. W szczegól-
ności tajemnicy Boga. Dlatego wspieramy się wiarą. To dobrze, że rozmawiasz z Bogiem, 
mimo że w niego wątpisz. Jak myślisz, czemu to czynisz? Nie dostrzegasz w tym jednej 
z tajemnic? Czujesz, że Bóg istnieje. Ów instynkt skądś się wziął. Nie ustępuj ze ścieżki 
dociekań. Nikt ci dziś nie zabrania dostępu do wszelkiej wiedzy, lecz nigdy nie zapominaj, 
że nauka jest również błądzeniem. Jest tylko szukaniem odpowiedzi. Nie możemy dłużej 
rozmawiać, bo zaraz wychodzę z mszą. Przystąpisz w jej trakcie do komunii. Udzielę ci 
rozgrzeszenia, bo wierzę, że uczynisz to szczerze i poczujesz się w duchu mocniejszy.

Jerzy ucałował stułę i rozpłynął się w pomroce nawy. Pragnął być niewidocznym. Po-
ruszał się niczym cień. Przycupnął pod jedną z rzeźb. Nie wiedział, kogo przedstawia. Nie 
szukał wsparcia u świętych. Rozgrzeszenie nie miało znaczenia. Spowiedź nie przyniosła 
mu ulgi, nie pomogła odepchnąć zwątpienia, lecz pozostawał katolikiem – wszak nigdy 
nie przestał nim być. Przynależał do wpisanego w kulturę narodu chrześcijaństwa i nie 
zamierzał się od niego odcinać. W tych samych kategoriach podchodził do jego obrząd-
ków. Popadł w głęboką zadumę. Ugrzązł wzrokiem w jaśniejącej alegorii witraża pod 
prawym sklepieniem nawy. Utrwalone na szybkach świadectwa wiary przenikała przytłu-
miona światłość.

Od ołtarza zadźwięczał dzwonek. Spodziewał się ujrzeć spowiednika, a zobaczył in-
nego księdza. Dopiero gdy się przyjrzał, rozpoznał świecącą łysinę okoloną mleczną siwi-
zną. W obserwowanej głowie kapłana dostrzegał dziwną bliskość. Nie potrafił jej wytłu-
maczyć. Ta głowa stała się jego powiernikiem. „Jakie się kłębią w niej myśli? Czy kapłan 
nie miał zahamowań udzielając mi rozgrzeszenia?”

Wypowiadając słowa modlitwy duchowny spoglądał na wiernych. Jerzy nie mógł nie 
dostrzec, że kogoś poszukuje. Poczuł przypływ gorąca zwieńczony skrytym dźgnięciem. 
Ksiądz spoglądał na niego. Do końca odprawianego nabożeństwa uczynił to kilkakrotnie. 
Jerzy był zbyt daleko, by czytać w oczach księdza, lecz odczuwał na sobie ciężar, od któ-
rego nie umiał się uwolnić jeszcze długo po opuszczeniu katedry. 
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Choroba rosła w niej niepostrzeżenie, nie dając żadnych sygnałów. I całe to zamieszanie 
z wykryciem guzka (zupełny przypadek), kolejne wizyty w szpitalu, biopsja, operacja 

– to wszystko zaprowadziło Ednę do sali szpitalnej, w której spędziła trzy długie miesiące 
mrocznego, deszczowego lata 1997 roku. Kilka razy w tygodniu kładła się pod wielką lampą, 
która naświetlała okaleczony przez operację fragment ciała. Moc promieni przenikała Ednę 
i od tych naświetlań, od lekarstw, które przyjmowała, chodziła po szpitalnych korytarzach 
spocona i przegrzana. Nawet padający tego lata nieubłagany w swoim niszczycielskim ży-
wiole deszcz nie chłodził rozpalonej do czerwoności skóry.

Pierś, zubożona o chory wycinek, jednak ocalała. Edna zawdzięczała to swojemu uporo-
wi, temu, że biegała przed operacją za chirurgiem, czatowała na niego w szpitalnych koryta-
rzach i zamęczała prośbami:

– Panie doktorze, błagam, proszę nie usuwać mi całej piersi. Nie będę potem mogła żyć. 
Proszę mi wyciąć tylko chore miejsce. Proszę, proszę…

Chirurg opędzał się od niej i tłumaczył, że nie może niczego obiecać, że dopiero badanie 
śródoperacyjne zadecyduje o wszystkim. Spełnił jednak jej prośbę – pierś ocalała.

Ze współczuciem patrzyła więc na kobiety, które nie miały takiego szczęścia. Niektóre 
z nich traciły w czasie operacji obydwie piersi i tak okaleczone płakały na szpitalnych łóżkach. 
Ich chłopięce, płaskie sylwetki przerażały odwiedzających je mężów, którzy starali się być 
dzielni, ale często nie potrafili ukryć łez. Obejmowali swoje kobiety i zapewniali, że kochają.

Dzieci, zwłaszcza te młodsze, tuliły się do matek i dziwiły się głośno, że mama jest jakaś 
inna, nie tak miękka i ciepła jak dawniej. Nie bardzo rozumiały, na czym polega istota zmia-
ny, instynktownie wyczuwały inność, a przerażenie ojców wprowadzało je w jeszcze większą 
konsternację. Tym bardziej prosiły, by matki wracały do domu. Szpital przyjmował wciąż 
nowe ofiary. Po operacji i kilkutygodniowej rehabilitacji wyzwoleniem wydawało się skiero-
wanie na oddział radioterapii. Naświetlania miały dokończyć dzieło chirurga – unicestwić 
zło, które mogłoby odrodzić się w umęczonym ciele Edny.

Oddział radioterapii przygarniał tych, którym można było jeszcze pomóc. Obiecywał dal-
sze leczenie, może uleczenie, dawał nadzieję. Śmierć jednak przechadzała się szpitalnym ko-
rytarzem i wiedziała swoje. Kiedy Edna wracała z sobotnio-niedzielnej przepustki, którą spę-
dzała w domu, często okazywało się, że w tych dniach ktoś z pacjentów odszedł, pożegnał się, 
umarł – kobieta, mężczyzna, dziecko… Sprawy stawały się ostatecznymi i wymagały refleksji, 
zastanowienia się, uporządkowania.

Dnie dłużyły się. Sprzęt do naświetlań często się psuł i czekano czasami kilka dni, 
by po naprawie znowu można było z niego korzystać. Deszcz padał za oknami, ciężki i mę-
czący swoim jednostajnym szumem. Wszystko wydawało się chore, nie do uleczenia.

Edna wędrowała szpitalnymi korytarzami. Czasami samotnie, czasami z innymi kobie-
tami zapuszczała się w nieznane rejony szpitala. Wjeżdżały windą na inne piętra, zwiedzały 
oddziały szpitalne, zaglądały do sal, rozmawiały z chorymi. Ubrane w kolorowe piżamy, 
koszulki, szlafroki, nie wzbudzały podejrzeń, zresztą przynależały do tej społeczności, spo-
łeczności chorych. Ich wędrówki owocowały nowymi znajomościami i miło było puste, desz-
czowe i smutne dni zapełnić obietnicami nowo poznanych ludzi, że oni też odwzajemnią się 

Wiesława Owczarek
TO, CO SPOZA NAS 
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odwiedzinami na naszym oddziale. I tak się właśnie działo, i to pomagało przetrwać. Pewne-
go dnia, we trzy, wymknęły się na ulicę i nawet tam ich strój nie wzbudził sensacji – miasto 
gnało przed siebie i trzy ekscentryczki przemknęły w tłumie przez kilka ulic, by wrócić spo-
kojnie do szpitalnych sal. Przytulały się do drzew rosnących na szpitalnym terenie, zaklinały 
rzeczywistość. Wszystko było lepsze od wyczekiwania na szpitalnym łóżku jeszcze jednej 
diagnozy, wyniku badań, a może i wyroku.

Pewnego dnia, podczas jednej z takich wędrówek, które miały zabić nudę i strach co-
dzienności, Edna trafiła do kaplicy. Drzwi były otwarte. Przywitał ją spokój ołtarza, roz-
proszone światło witraży. Wszystko gdzieś odpłynęło, była ona i cisza tego pomieszczenia. 
Przy ołtarzu stał ksiądz. Pomyślała, że nie wie do końca, jaki los jest jej pisany, że stać może 
się w jej sytuacji wszystko i że dobrze byłoby skorzystać z tego, że jest w kaplicy tylko ona 
i ksiądz. Poprosiła o spowiedź.

– Jak trwoga, to do Boga – ksiądz był dla niej łaskawy, ale nie mógł powstrzymać się 
od sarkazmu. Znał takie przypadki i odczuwał prawdopodobnie satysfakcję, gdy przestrasze-
ni wizją ostatecznego rozwiązania problemów schorowanego ciała pacjenci, obojętni do tej 
chwili, postanawiali uzdrowić przynajmniej swe dusze. Zawsze to jakieś uzdrowienie.

Wszystkie kroki zostały poczynione. Dokonało się oczyszczenie ciała z uwierającego 
fragmentu i oczyszczenie duszy z tego, co uwierało ją całą.

Raz czy dwa razy w tygodniu ksiądz przychodził z komunią do chorych. Mogli przyjąć 
ją wszyscy, nieważne, wierzący czy niewierzący, po spowiedzi czy też ci, którzy zarzekali się, 
że są bezgrzeszni i głosili swoje przemyślenia na temat spowiedzi jako wymysłu Kościoła. 
Wszyscy byli równi, jednakowo pokrzywdzeni przez los. Schylały się przed sakramentem 
głowy łyse po chemioterapii, głowy w perukach, w chusteczkach, w przemyślnych turbanach 
albo z odrastającą już czupryną. Mężczyźni ściągali z głów sportowe czapeczki, w których 
wyglądali raźnie i młodo, bez nich ich choroba stawała się oczywista i oni stawali się już nie 
tak raźni i młodzi.

Lipcowe niebo, zasnute ciężkimi chmurami, mimo wczesnego wieczoru, wprowadzało 
do sali mrok. Deszcz, powszedni tego lata, nie dawał za wygraną. W sali paliło się światło. 
Edna przyjęła komunię i wstała z klęczek. Spojrzała w lustro wiszące nad umywalką i ujrzała 
siebie – kobietę stojącą boso w nocnej koszuli, bez makijażu, bo już z towarzyszką z sali 
szykowały się do snu.

Wtem zorientowała się, że opłatek komunii, którą przed chwilą przyjęła, malutki i twardy 
jak pigułka, utknął jej w przełyku. Czuła jego obecność w tym miejscu, gdzie znajduje się wgłę-
bienie u nasady szyi. Z tego punktu, który w momencie stał się jedynym realnym, przeczuwa-
nym i realizującym się wszechświatem, zaczęło emanować ciepło. Rosło i rozwijało się jak roz-
wija się kwiat róży. Było trójwymiarowe, o barwach, dla których nie można było znaleźć nazwy. 
Objęło ją całą. Było dobre i miłosierne. Było prawdą o wszystkim, co kiedykolwiek istniało. 
Edna stała zanurzona w nim, w energii, która objawiła się tak niespodziewanie w mrocznej 
szpitalnej sali. Ciepło, jakże inne od wrażenia przegrzania, które jej towarzyszyło przez okres 
leczenia, przenosiło ją w inny wymiar, poza rzeczywistość. Mówiono do niej bez słów. Budo-
wały się w niej zdania przekazujące jej, jak bardzo jest kochana, potrzebna i że jej życie jeszcze 
się nie kończy. Rozumiała tę mowę w przedziwny sposób – była w Miłości i Miłość była w niej.

Jej towarzyszka z sali rozmawiała tymczasem z księdzem. Edna patrzyła na plecy kapłana 
okryte liturgiczną szatą i chociaż słyszała odgłosy rozmowy, jej treść do niej nie docierała. 
Słuchała innych słów, które się w niej rodziły, oglądała to, co chciano jej przekazać. Bo oto 
zaczęła się sekwencja obrazów, następujących po sobie w pewnym logicznym ciągu i tworzą-
cych równoległą rzeczywistość.
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Dłoń zbliżała się do kontaktu elektrycznego i Edna miała wrażenie, że rozpoznaje ten 
kontakt, fragment ściany w pokoju, w którym się znajdował. Kciuk nacisnął włącznik i Edna 
zrozumiała jedno – zostało zapalone światło.

W dłoni znalazła się nagle latarka elektryczna, taka, jaką zapamiętała z dzieciństwa, zie-
lona, lekko odrapana z farby. Kciuk przesunął włącznik. Zobaczyła światło wychodzące z la-
tarki, które przepadało gdzieś na tle granatowego nieba.

W trzecim obrazie siedziała w ławce licealnej klasy. Trwała lekcja fizyki. Profesor stał 
przed uczniami i Edna wraz z innymi szydziła z jego niebieskiego garnituru. Prowadzący 
lekcję dyktował im jedno z praw fizyki i ten sam tekst widniał zapisany na tablicy:
ŚWIATŁO WYCHODZI Z JEDNEGO PUNKTU I ROZCHODZI SIĘ W NIE-
SKOŃCZONOŚĆ.

Nie pamiętała, czy takie prawo w fizyce istnieje i czy tak dokładnie brzmi. Podświa-
domie łączyła je z poprzednimi obrazami, stanowiły bowiem całość, miały jej uzmysło-
wić prawdę, za którą tęskniła.

Film w głowie Edny przewinął się do końca i znowu słyszała rozmawiających i nadal 
nie mogła pojąć, o czym tak rozprawiają. Jednocześnie róża powoli zwijała się, powra-
cała do stanu, z którego się narodziła, stała się punkcikiem, zespoliła się z hostią i Edna 
przełknęła maleńki opłatek sakramentu.

Od razu poczuła w sobie tęsknotę za dobrocią, której doznała. Nikt do tej pory nie był 
dla niej tak dobry i czuły, nikt jej tak nie współczuł i nie pocieszył jak to cudowne zjawi-
sko, w objęciach którego znalazła się przez moment. To wszystko, czego doznała od ludzi 
– upokorzenie, odrzucenie, pogardę – jakież to było marne, niewarte jej łez i żalu, skoro 
pocieszono ją, obdarzono łaską uwagi i obecności.

Leżała potem na szpitalnym łóżku i chciała zasnąć, ale wracały wspomnienia i Edna 
próbowała uporządkować to wszystko, czego doznała. Zrobiła krok w kierunku Boga, 
a On jej odpowiedział. Tylko tak mogła sobie wytłumaczyć to, co ją spotkało. I czuła 
jednocześnie lęk – czy wolno jej tak myśleć?

Rozmyślała często o wydarzeniach, które stały się jej udziałem. I chociaż były po-
tem w jej życiu chwile tak okrutne i bolesne, iż żałowała, że życie w niej nie umarło – 
wspomnienie tamtego czasu w szpitalnej sali, gdy poczuła na sobie miłosierne spojrzenie 
Boga, pozwalało jej trwać i wierzyć w dobro mimo wszystko. Dostała wtedy podarunki, 
które wzbogaciły jej życie i pozwalały spotykać ludzi, którzy ją rozumieli i byli dla niej 
dobrzy. Miała Boga, rodzinę, przyjaciół, zwycięstwo nad chorobą, dar opisywania świata 
– czego jeszcze mogłaby żądać?

– Nie zasłużyłam – powtarzała często, gdy spotykały ją dobre i miłe chwile, gdy pró-
bowała czuć szczęście i cieszyć się nim. Bo gdzieś obok kłębowisko żmij nie pozwalało 
jej zapomnieć doznanych krzywd. Ale przecież były róże i całe bogactwo świata w niej 
i poza nią i ta jedna, jedyna Prawda, która zamieszkała w jej sercu. Z tym bogactwem, 
które jej ofiarowano, mogła już spokojnie iść przed siebie, do kresu ziemskiego wędro-
wania.

SŁOWO
Padło nagle, niespodziewanie i uderzyło w nią z siłą, jaką może mieć takie słowo. Wie-

działa, że jest przeznaczone dla niej, bo oprócz niej i tego człowieka nikogo w pobliżu nie 
było. Co prawda, pod Ścianą Płaczu widoczni byli modlący się ludzie, ale cały plac był pusty, 
zatopiony we wrześniowym słońcu. Była ona i ten mężczyzna, który jakimś cudem w pew-
nym momencie znalazł się tuż przed nią.
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A przecież, aby dostać się do toalety, która znajdowała się w jednym z otaczających plac 
murów, musiała przedzierać się przez kolorowy, wielojęzyczny tłum. Zostawiła Jankę pod sa-
motnym, rosnącym na skraju placu drzewem i dała nura w ten tłum, by wynurzyć się po drugiej 
stronie. Po drodze minęła stolik, przy którym siedzieli młodzi, uzbrojeni ludzie w wojskowych 
mundurach. Zajęci sobą rozmawiali, śmiali się. Młoda żołnierka spojrzała na nią i spoważ-
niała. Ta młoda osoba z karabinem patrzyła na Martę z przestrachem, jakby zdziwiona jej 
o b e c n o ś c i ą w tym miejscu. Szła dalej z przykrym uczuciem, którego tak często doświad-
czała – jej o b e c n o ś ć , nawet tutaj, została zauważona i nie została zaakceptowana. Z całego 
tłumu czyjeś oczy zobaczyły właśnie ją, a ich spojrzenie mówiło – nie chcemy ciebie tutaj. Ktoś 
miał do niej pretensje, komuś się nie spodobała – jakże często to jej się przydarzało. Ale czy 
musiała przyjechać aż tu, do Jerozolimy, by spotkać to, co zawsze?

Odnalazła toaletę. Mimo wszystko miło było zanurzyć dłonie w chłodnej wodzie, rozcze-
sać mokrymi palcami włosy, zwilżyć rozgrzane słońcem ciało. Gruba Arabka, obsługująca ten 
przybytek, nie zwróciła na nią uwagi, zainkasowała pieniądze nie patrząc na Martę.

Trzeba było znowu sforsować plac, dostać się na drugą stronę, gdzie pod drzewem czekała 
na nią towarzyszka podróży.

– Zobaczymy, czy teraz też tak będzie się na mnie gapić – pomyślała o dziewczynie z ka-
rabinem.

W toalecie spędziła kilka minut, lecz kiedy z niej wyszła…
Wszystko było inne. Plac był pusty. Zniknęli gdzieś pielgrzymi, podróżni, ciekawscy. Ścia-

na była gdzieś daleko, w jakiejś zakrzywionej perspektywie, poprzez biały żar słońca można 
było dostrzec figurynki modlących się pod nią ludzi. Marta już wcześniej była przy Ścianie, 
ale wzruszona, z zamętem w głowie, nie mogła sobie przypomnieć słów modlitwy. Mówiła, 
szeptała do kamieni coś nieistotnego, nieważnego. A przecież mama została daleko, w szpi-
talu… Ściana odpowiadała jej lekkim drżeniem, które odczuwała całą sobą. A może to drżały 
dłonie Marty? Dlaczego czuła pustkę, skoro jechała tutaj z nadzieją, że wszystko odmieni się 
na lepsze?

Stała teraz w słońcu nie wierząc, że tłum zdążył się gdzieś rozpierzchnąć. Minęło tylko 
kilka minut, a jej wydawało się, że zagubiła się w czasie, bo przecież zbiorowisko ludzi nie może 
zniknąć w ciągu kilku chwil. Plac leżał przed nią, rozgrzany słońcem i nie było nic prócz wid-
niejącej z lewej strony Ściany i placu, który rozpościerał się w przestrzeni, a jego krańce tonęły 
w słonecznej kurzawie mgły, niespodziewanej i niewytłumaczalnej. Nie było widać po jego 
drugiej stronie drzewa ani Janki, która miała pod nim czekać. Zniknął stolik i młodzi, rozba-
wieni żołnierze, zniknęła dziewczyna, która patrzyła na Martę z takim przestrachem w oczach.

Poczuła trwogę. A więc wszyscy już poszli, zapomniano o niej. Zostawiono ją tutaj, bo jej 
nie chciano, nie chciano jej o b e c n o ś c i , gdziekolwiek by się ta obecność objawiła.

W popłochu ruszyła przed siebie. Musiała pokonać stopień i zdziwiła się, że jest taki wy-
soki, bo nie pamiętała, by wchodziła na niego, gdy spieszyła się do toalety. Stała teraz na nim 
i szukała stopą gruntu, który zdawał się uciekać przed nią, jakby plac bronił jej dostępu do swo-
jej powierzchni. Kiedy zeskoczyła ze stopnia, zachwiała się i wtedy usłyszała skrzyp furtki, 
małych metalowych drzwiczek, które zamykały ogrodzenie okalające przestrzeń przy Ścia-
nie, przeznaczoną dla mężczyzn. Wyszedł stamtąd i szedł w jej kierunku starszy, krępy czło-
wiek ubrany w zbyt ciężki jak na taką pogodę, błękitnawy, zniszczony garnitur. Niósł wielką, 
skórzaną teczkę, którą przyciskał obiema rękami do boku. Teczka była pękata, widać było, 
że jest czymś wypchana. Jej zawartość przytrzymywały dodatkowo dwa rzemienie z metalo-
wymi klamrami. Zauważyła, że mężczyzna ma na głowie czapkę i że jest ogorzały na twarzy. 
Twarz była dziwna – gładka i lśniąca w słońcu, a jedocześnie była to twarz starszego człowieka. 
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Wszystkie te szczegóły wryły jej się w pamięć, stały się obrazem, który w przyszłości miał 
Martę często nawiedzać i za każdym razem wspomnienie było identyczne, lecz inna stawała 
się wymowa zdarzenia, innego wymiaru nabierały zapamiętane drobiazgi i zdarzały się mo-
menty, że chciała ten obraz odrzucić. Było to jednak niemożliwe.

Już biegła przed siebie, aby jak najszybciej znaleźć się po drugiej stronie placu i obserwo-
wała jednocześnie zbliżającą się do niej postać.

– To nie Żyd – przemknęło jej przez głowę, gdyż zauważyła, że mężczyzna ma niebieskie 
oczy.

Zbliżali się do siebie i nieuchronnym było, że ich drogi muszą się przeciąć. Pomyślała, 
że zdąży przebiec przed nim. Biegła przytrzymując jedną ręką kapelusz na głowie i chociaż 
bardzo się starała biec jak najszybciej, mężczyzna znalazł się nagle tuż przed nią i musia-
ła go przepuścić. Zatrzymała się w biegu, z jedną stopą już w powietrzu. Miała wrażenie, 
że na chwilę umarła, nie mogła zrobić żadnego ruchu.

A więc zatrzymała się w locie i mężczyzna przeszedł przed nią. Wydawało się to nie-
możliwe, przecież szedł tak powoli, a Marta biegła szybko. Poczuła złość, bo czas uciekał…

Przeszedł i ruszyła dalej przed siebie, kiedy usłyszała to słowo. Uderzyło ją w twarz 
i w serce, w nią całą, bo nie było miłe. Słyszała w ciągu swojego życia wiele nieprzyjemnych, 
upokarzających słów, które towarzyszyły jej o b e c n o ś c i. Sytuacje takie zdarzały się zbyt 
często, by nie zostawiać ran, swojego rodzaju skaleczeń. Więc bardziej z goryczą i żalem niż 
ze złością rzuciła za tym człowiekiem równie złe słowo i natychmiast poczuła się winna.

Biegła dalej, zalany słońcem plac zdawał się nie mieć końca. Gdzieś po lewej stronie 
majaczyła Ściana Płaczu, nadal nie było widać drzewa ani Janki.

– Czy on naprawdę istnieje? – pomyślała nagle o starcu, który spowodował, że musiała 
się zatrzymać.

Przystanęła i obejrzała się za nieznajomym. Mężczyzna szedł w kierunku bramy znajdu-
jącej się w murze okalającym plac. Był już niespodziewanie daleko, jego postać zmalała, ale 
po placu przetaczał się odgłos jego kroków. Brzmiały tak, jakby nieznajomy szedł w ciężkich, 
podkutych żelazem butach. Wokół zalegała cisza i w tej ciszy kroki oddalającego się męż-
czyzny, odbite echem od murów, potęgowały wrażenie niezwykłości. Marcie przez głowę 
przemknęła myśl, że słyszy kroki Wieczności. A więc istniał, oddalał się od niej. Chciała 
biec za tym człowiekiem, przeprosić go, że była dla niego niemiła, ale miała tak mało czasu…

Pobiegła dalej i nagle wszystko znalazło się na swoim miejscu. Obrazy wyłaniały się 
z mgły i nabierały ostrości. Ukazało się drzewo. Pod drzewem stała Janka, niedaleko zbierała 
się grupka uczestników wycieczki.

– Co tak długo? –Janka była zniecierpliwiona – już się zbieramy do odejścia.
– Widziałaś tego starego? – zapytała zdyszana biegiem – powiedział mi coś brzydkiego.
– Kto? – zapytała Janka – który?
– No ten, musiałaś go widzieć, nikogo innego przecież nie było.
– O czym ty mówisz? Jak mogłam kogoś zauważyć w takim tłumie?
Marta obejrzała się. Za nią falował tłum, kolorowy, rozgadany. Ludzie przyjechali tutaj 

do swojego Boga z nadzieją, że spotkają Go właśnie w tym miejscu.
Potem wiele razy rozpamiętywała to, co wydarzyło się wrześniowego dnia 2000 roku 

przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie i żałowała, że nie pobiegła za tym człowiekiem, który 
miał dla niej s ł o w o. Już wtedy wiedziała, że s ł o w o jej się należało, mimo że trudno jest 
przyznać się przed sobą do błędów i win. Były chwile, gdy bagatelizowała wydarzenie i nadal 
była człowiekiem, który upada w chwili słabości, to przecież gdzieś w sobie, w rytmie swego 
serca słyszała kroki, które nazwała odgłosem Wieczności.
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W drzwiach wagonu stał przystojny, nie-
bieskooki mężczyzna. Charakterystycz-

ny zarost i szczupła sylwetka wydawały się 
znajome. Tak, to na pewno On. Zapropo-
nował umieszczenie walizki na półce i za-
raz wyszedł na korytarz. Jesień przemykała 
za ekranem okna, wyjęłam z torby opowiada-
nia J. Updike’a i zapadłam w korowód liter.
Wejście konduktora przywołało współpasa-
żera do przedziału. Sczytanie kodu biletu 
z androida trwało zaledwie chwilę i zapadła 
cisza. Taka podróż może się już nie powtórzyć 
– pomyślałam i nabrałam odwagi.

Moim powrotom z Krakowa zawsze 
towarzyszą niespodzianki – rozpoczę-
łam rozmowę. – Nie przypuszczałam, 
że będę podróżować ze sławnym tatą już 
sławnej córki. Mężczyzna uśmiechnął się 
przyjaźnie, a ja gorączkowo przerzucałam 
w szufladkach pamięci tematy, o które warto 
zahaczyć. Kiedy mam okazję poznać ko-
goś, na pierwszym miejscu pytam o ulu-

W PODRÓŻY. Z NIEZNAJOMYM ROZMAWIA 
ELŻBIETA JOLANTA GOLA

bione książki. Może Pan zdradzić, jakie 
to były lektury? Błękitnooki spojrzał pogod-
nie i odrzekł:
W dzieciństwie – Dzieci z Bullerbyn, póź-
niej Przygody Tomka Sawyera i wszystkie 
przygody Tomka Wilmowskiego. Jest do-
brze – przemknęło mi przez zwoje neuro-
nów, brnęłam więc dalej.

Woli Pan teatr czy film?
Grywam w serialach, ale cenię sobie pracę 
w teatrze. Wracam właśnie ze spektaklu 
w Rzeszowie, gramy w czteroosobowym 
składzie zgrabną komedię. W tym zawo-
dzie trzeba być nieustannie dyspozycyj-
nym i otwartym na propozycje.

Jak Pan wspomina czas pracy w często-
chowskim teatrze?
Nasza podróż jest zbyt krótka, by taki te-
mat ogarnąć, ale nie najgorzej. Jest wiele 
miłych wspomnień, są także zdziwienia, 
a nawet zadziwienia.
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W jaką rolę chciałby się Pan wcielić?
Nie miałem okazji do zagrania szekspirow-
skiej postaci, to byłoby ciekawe wyzwanie.

Jeśli przeciwstawimy dwie ikony z kata-
logu najznakomitszych aktorów: Łomni-
ckiego i Holoubka, który zająłby u Pana 
podest zwycięzcy?
Przed laty królował u mnie Łomnicki, póź-
niej zapadłem się w mistrzostwo gry Gu-
stawa Holoubka.

Ja również jestem fanką tego – niestety, 
już nieżyjącego – wielkiego aktora, który 
pomimo wcielania się w różne postacie 
nadawał im własne ciepło, emocje, a prze-
de wszystkim Człowieczeństwo. Miał 
takie powiedzenie, że aktor, grając, musi 
uzasadnić swój pobyt na scenie, musi 
udowodnić, że jest urzędnikiem Pana 
Boga.
Całkowicie się z tym zgadzam.

Jest Pan teraz wolnym strzelcem, wybie-
ra oferty i poznaje nowe środowiska ak-
torskie grając w różnych teatrach w całej 
Polsce.
To mi odpowiada. Choć jestem związany 
z teatrem w Łodzi, realizuję się w produk-
cjach telewizyjnych i w innych teatrach, 
to wciąż wracam do Częstochowy, tu są moi 
najbliżsi i tu jest moje miejsce.

Chciałabym zapytać o Matyldę, którą 
miałam przyjemność poznać osobiście 
podczas wystawy Jej prac w Miejskiej Ga-
lerii Sztuki. Podziwiałam Jej „koronko-
wą” twórczość.
Matylda ma już określony dorobek i zamó-
wienia na swoje prace plastyczne poza gra-
nicami naszego kraju. To sprawia, że jestem 
bardzo dumnym ojcem swojej córki.

Szkoda, że podróż dobiega końca, a ja do-
piero teraz chciałabym zadać te najważ-
niejsze pytania... Może więc na zakoń-
czenie proszę zdradzić, dlaczego nosi 
pan – skądinąd modne od dość dawna 
– sznurkowe bransoletki w kolorze czar-
nym i błękitnym?
Są odzwierciedleniem mojej natury: czarna 
– to ta moja gorsza strona, a błękit – niebo, 
cały czas jest we mnie.

To było bardzo miłe spotkanie, dziękuję!

W podróży z Krakowa rozmawiałam 
z Markiem Ślosarskim, aktorem, któ-
ry ma na swoim koncie wiele nagród, ale 
za najważniejsze uznaje:
1987: „Złotą Maskę” za rolę Dona w spek-
taklu Motyle są wolne Leonarda Gershe`a, 
reż. W. Brzozowicz,
1992: „Złotą Maskę” za rolę Króla 
w Eskurialu Michela de Ghelderode`a, reż.  
M. Ślosarski i A .Hutyra,
2001: „Złote Koturny” – nagroda czytel-
ników „Gazety w Częstochowie” za rolę 
Jana w Pannie Julii A. Strindberga, reż. K. 
Deszcz,
2006: „Złotą Maskę” za rolę Andy`ego 
w spektaklu Jabłko Verna Thiessena, reż. 
T. Dutkiewicz,
2006: Srebrny Krzyż Zasługi,
2017: MKiDN – Odznakę „Zasłużony  
dla Kultury Polskiej”.
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Jest takie powiedzenie teatralne, że jeżeli w pierwszym akcie spektaklu na ścianie wisi 
strzelba, to w ostatnim musi wystrzelić. Barbara Strzelbicka to jeden z nielicznych 

przypadków tych późnych debiutów poetyckich (w prozie rzecz ma się nieco inaczej), któ-
re się powiodły, wystrzeliły tekstami autora dojrzałego, świadomego, przy czym, by na-
wiązać jeszcze raz do przysłowia teatralnego i jego obecność zamknąć w jednym akapicie, 
wierzę, że kolejnych aktów z eksplozjami będzie jeszcze wiele.

Takie ogólne refleksje naszły mnie podczas lektury najnowszego (z 2017 roku), trze-
ciego w dorobku częstochowskiej autorki zbioru Mój pierwszy język. Poprzednie to Doj-
rzewanie (2011) i Czułość (2014). Jak nietrudno obliczyć Barbara Strzelbicka raduje swoich 
czytelników regularnie, co 3 lata (tych trójek będzie zresztą więcej). Mój pierwszy język 
składa się z 3 (!) części Od-nowa, Mój pierwszy język i Rzeczy powszednie. Już pierwsze 3 (!) 
słowa otwierającego zbiór wiersza Dzisiaj określają optykę poetycką: „dzisiaj cofnę czas” 
(s. 7).

Autorka wyrusza w podróż w głąb pamięci, tworząc swojego rodzaju drzewo genea-
logiczne rodziny. Przywołuje i przeżywa na nowo relacje z bliskimi. Wreszcie przygląda 
się sobie, dzięki czemu poznaje prawdziwą „ja” z 2017 roku. Chciałbym podkreślić motyw 
lustra, spojrzenia na siebie-oddaloną: „podobno wyłoniłam się z lustra które mnie odbiło 
/ żebym spojrzała na siebie oczami Innego” (s. 53).

Ścieżki eksploracji wyznaczają zdjęcia mentalne, pod kształtami utrwalonymi na błonie 
światłoczułej pamięci kryje się tajemnica tamtego świata. Anna Janko w tekście Archipelag 
tysiąca wysp (z tomu Przeglądarka. Felietony poufne, Wydawnictwo Zwierciadło 2017, s. 33) 
nadmienia: „Pamiętam tak wiele, że czuję się nieraz jak archipelag tysiąca wysp! Bo pa-
mięć ma naturę wyspową, wspomnienia wynurzają się z niej jak obrazki, które rzadko się 
ze sobą łączą. Coś jednak je scala, to nasza osobista narracja, bo podświadomie pragniemy, 
by dzieje naszego życia miały logiczny porządek”. Wspominanie bywa rozdrapywaniem 
zaschniętych mniej lub bardziej bolesnych ran, a „wszystko i tak dzieje się / między mną 
i mną” (s. 9), między tym, co pewne, a tym, co tylko przeczute, domyślone: „najbardziej 
zmienne na świecie jest / teraz / które za każdym razem / oznacza coś innego” (s. 13). Czas 
to nieskończoność chwil, z których każda działa się przecież w tamtym „teraz”: „chcę go 
[czas] przyłapać jak mija / jak omija / co nie jest jego rzeczą / do czego nie mogę dostać 
się / przez pamięć” (s. 14). Lecz czy w sferze pamięci cokolwiek istnieje naprawdę, może 
istota wydobywania z niej świata minionego to myślenie o tym, co się nigdy nie zdarzyło:

nie wszystko da się oświetlić
i zresztą nie trzeba
to co ma być ukryte
oświetlone
ukrywa się głębiej
(s. 47)

Nic nie jest jednoznaczne, raz na zawsze, nigdy nie jest tym samym: „ktoś płakał ale 
nie na pewno / bo może to deszcz spływał / po szybie między nami” (s. 11). Tylko skąd 

Arkadiusz Frania
MISTYKA PAMIĘCI



58 częstochowski magazyn literackigaleria 45

SZKICE, ESEJE, RECENZJE

ten ból serca i drganie powieki na widok nieznajomego, jakby jednak wszystko już było, 
déjà vu duszy: „najjaśniej widzę to czego już nie ma / i muszę to zapisać zanim zapomnę / 
inaczej zniknie pamięć” (s. 34).

Może istnienie byłoby łatwiejsze do zweryfikowania, gdyby zostało utrwalone 
np. w kajecie, o czym traktuje poniekąd wiersz Zeszyt. Niestety, pisząc, mamy skłon-
ność do przepisywania na czysto, poprawiania, a właściwe życie rozgrywa się w brulio-
nach, na kartkach pokreślonych, poplamionych atramentem, ze śladami kawy czy herbaty, 
z gryzmołami, kulfonami liter, z urwanymi zdaniami:

teraz żałuję
że nie zachowałam wyrwanych kartek
były ciekawsze
niż poprawnie zapisane strony
już nie chcę być bezbłędna
(s. 25)

Podmiot liryczny widzi siebie, czyli „ją”: „ona to ja ta druga / która stoi w drzwiach / 
[…] // ma warkoczyki ciasno splecione / przewiązane wstążką” (s. 9). Dodajmy, że okładkę 
książki zdobi zmultiplikowana dziewczynka (3! dziewczynki) – mała Basia (późniejsza 
poetka), patrząca na nas, na siebie niezwykle przenikliwym spojrzeniem: „przez chwilę 
zobaczyłam siebie w łańcuchu pokoleń” (s. 26). Ostrzega: „mogłabym stracić rytm i wtedy 
świat / runie” (s. 18). „Wspomnienia ułożone w katalogi” (s. 29) tylko na pozór porządkują 
przeszłość, przecież umysł ludzki kocha podążać za nitką skojarzenia, za dygresją, za list-
kiem na drzewie rosnącym na trzecim planie.

Poetka przedstawia poczet członków własnej familii, na co wskazują tytuły, choćby: 
Rodzinna konstelacja, Drzewo rodzinne; właśnie w tym ostatnim wierszu autorka starała się 
uchwycić najważniejsze rysy fizjonomii i charakteru członków rodziny, jak na fotografii: 
„wszyscy są poważni i skupieni / w obiektywie czasu / pada na nich światło / pamię-
ci” (s. 56). Barbara Strzelbicka dużo miejsca poświęca babci i dziadkowi. Matka matki 
„zrośnięta z ziemią i z domem” (s. 36), czytała żywoty świętych i baśnie Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Przykuwają uwagę szczegóły ubioru babci: „ma na głowie białą chustkę 
/ zawiązaną pod brodą / bluzkę w białe groszki i długą spódnicę / pewnie jest niedziela” 
(s. 31), oraz należące tylko do niej sprzęty, np. kuferek kryjący m.in. panieński warkocz. 
Pamięć wydobyła przedmioty: „wieko kuferka było wypukłe” (s. 32), „prześcieradła były 
szorstkie / szorstkie były też ręczniki / ozdobione haftem frędzlami / i obrusy otoczone 
szydełkową koronką” (s. 34). We wspólnym obrazie babci i dziadka podmiot liryczny kie-
ruje myśli na dłonie: „ręce dziadka pamiętam / oparte na pługu / trzymające lejce / dzier-
żące drzewce baldachimu / podczas procesji / […] // ręce babci pamiętam / gdy dawały 
mi jabłko / gruszkę wygrzebaną zimą ze słomy” (s. 39). Narratorka nie może się uwolnić 
od krajobrazu z gankiem, ogródkiem, płotem bez furtki. Przeszłość przechowuje rów-
nież zwierzęta, nieraz stanowiące przyczynę, powód istnienia flory: „pamiętam ich [ptaki] 
radosny świergot / może dla nich grusza wyrosła / i z potrzeby życia” (s. 43). Bohaterka 
z sentymentem powraca do czynności ubijania masła (s. 38), smarowania kurzajek jaskół-
czym zielem (s. 52).

Wiersze pomieszczone w ostatniej części, zgodnie z zapowiedzią, zawierają wyniki 
poetyckiej inwentaryzacji, remanentu właśnie „rzeczy powszednich”, które w widzeniu 
poetki na rzeczywistość i przeszłość znajdują się blisko sfery centralnej. Są to zarówno 
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przedmioty, jak również zdarzenia: biżuteria, ubrania i tkaniny (pierścionek, rękawicz-
ka, guzik, szpilka, plama, parasol, wieszak), dzień tygodnia (piątek), sprawy kuchenne: 
miejsce, potrawy, naczynia (po prostu: kuchnia, a także naleśniki, mięso, półmisek), oraz 
czynność (hartowanie) czy pojazd (tramwaj) i inny, pozostały asortyment emocji (liczydło, 
beczka, klucz). Autorka nie czyni zwykłego spisu, ale wokół każdej „rzeczy powszedniej”, 
mającej przecież konkretne praktyczne zastosowanie, rozsnuwa nitki wspomnień, prze-
myśleń filozoficznych, tak że ożywają w naszych umysłach jako nieodzowne składniki 
wszechświata, nawet jeśli mowa o plamie.

Fraza Barbary Strzelbickiej zdaje się rozszerzać, chwilami ewoluując w stronę prozy 
poetyckiej bądź prozy nasączonej poezją. Wyczuwam w tych lirykach i pewną litanijność 
w przywołaniach świata minionego, swoich zapamiętań, w podskórnych, zaszytych pod 
powierzchnią wierszy próśb, by wszystko zdarzyło się jeszcze raz od początku.

Barbara Strzelbicka, Mój pierwszy język, Towarzystwo Galeria Literacka, 
Częstochowa 2017, ss. 108. 

Grafika okładki tomu Mój pierwszy język, autor: Jacek M. Krasucki
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Dramat ludzkiego istnienia wplata się 
przez los w ludzkie życie. Tak zda-

rzyło się poecie Ryszardowi „Sidorowi” 
Sidorkiewiczowi, który właśnie stracił 
swojego dziewięciodniowego wnuka – 
Kacperka. W swej bezradności i rozpaczy 
podzielił się swymi uczuciami w tomiku 
wierszy pt. „Zamiast kołysanki”, w któ-
rym opublikował treny poświęcone jego 
pamięci.

W zbiorku tym zamieszczone zostały 
44 utwory, powstałe w różnym okresie 
od śmierci Kacperka, które z uporem ma-
niaka narzucała i długo narzucać pewnie 
będzie autorowi pamięć, naładowana zra-
nionymi wspomnieniami i wyobrażenia-
mi. W wierszu otwierającym tomik pt. 
„Co jest małe” poeta pisze: małe są wielkie 
słowa / nieważne ważne sprawy / banalne 
nadzwyczajne / niezwykłe wydarzenia / 
nieistotne istotne / dążenia i plany/ i wielki 
świat jest mały / nie większy od grzechotki 
// bo dziś jest wszystko mniejsze / od małego 
Kacperka. Widać, że to „małe i krótkie ist-
nienie” opanowało wyobraźnię i inspira-
cje poety, bezpośrednio zaangażowanego 
w sprawę swego wnuka. Autorem targają 
wewnętrzne sprzeczności w czasie oczeki-
wania na „los Kacperka”, a w wierszu pt. 
„Jak?” tak oto komentuje tę sytuację: jak 
pogodzić w sobie / radość i łzy / gdy tak samo 
boli / cisza i krzyk // jak pogodzić w sobie / 
wiarę i lęk / gdy ciemnieje w oczach / szpital-
na biel. Po fakcie zgonu powstał znaczący 
wiersz – „Żalnik”, w którym poeta z ję-
kiem duszy pisze: choćby się morze łez wy-
lało / – zbyt mało! // i w gniewie ciskać grom 
błyskawic / – też na nic! // ani rozpaczać ani 
wierzyć… / – jak przeżyć?! Autor w ko-
lejnych utworach rozwija „mit dzieciątka 
nowonarodzonego” nadając sens wysił-
kowi życia, u podstawy którego rządzi 

Ignacy S. Fiut
TRENY O KACPERKU

wszechwładny „samolubny gen”, traktują-
cy fenotyp istnienia „jako opakowanie dla 
genów”, które w tym przypadku i tak nie 
ziściło się. Poeta boleje nad utratą wnucz-
ka, bo dziadek zostaje bez niego, i dotyka 
go owa pierwotna samotność egzysten-
cjalna. Życie w marzeniach ukazuje się 
przecież jako bajka, zaś w rzeczywistości 
podszyte jest doświadczeniem nieszczę-
śliwości i – jak pisze Sidorkiewicz – (…) 
tam kończy się bajka / a my żyjemy długo / 
i nieszczęśliwie. Budzi się w nim nadzieja, 
że Matka Boska, jako ekwiwalent „mat-
czynej opieki”, będzie jej odpowiednikiem 
w wieczności dla tego nieskazitelnego 
niemowlęcia. Jednak to przekonanie do-
tyka paradoksu wiary, a w wierszu „Mała 
rocznica” czytamy: „jeślibym miał uwierzyć 
/ że sam Bóg tak chciał // musiałbym stra-
cić wiarę”. Autor pisząc tren dla Kacperka 
podkreśla, że: nasze ziarenko miłości / roz-
kwita teraz w wieczności. Pamięć o wnuku 
budzi się w wigilię 1. Listopada, a wtedy 
niebo jakby zbliża się do dziadka – poety. 
Wyobrażenia ewentualnego dzieciństwa 
bardzo przenikają pamięć autora, a on jest 
strażnikiem tych wielkich marzeń. W tej 
sytuacji „czas nie leczy ran”, a istnienie 
świata staje się wątpliwe. Jedyne, co po-
zostaje poecie, to nadzieja, że spotkają się 
i będą żyć „wiecznie”, w wieczności, cie-
sząc się wzajemną miłością bez granic.

Chyba warto było pisać o tym wyjąt-
kowym tomiku, choć wątpliwości ciągle 
pozostają. Niech więc Czytelnik roz-
strzygnie tę antynomię emocjonalną.

R. „Sidor” Sidorkiewicz, Zamiast koły-
sanki, Samorządowy Ośrodek Kultury 
i Sportu w Janowie, Janowski Klub Lite-
racki, Częstochowa 2017, ss. 54.
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I. O szczęściu i spełnieniu w życiu

Nocą, przed zaśnięciem, myśli jak chmury na rozgwieżdżonym niebie snują się po głowie. 
Czasem rodzi się refleksja. Jak ta o szczęściu. Mało oryginalna. Bo o szczęście zabiega-

no, definiowano je, pożądano go… od zawsze. Samo hasło: szczęście – prowokuje, zmusza 
do zastanowienia. Jest bowiem celem każdego człowieka.

Już przed kilkoma tysiącami lat mędrcy Wschodu przekazali ludziom definicję 
szczęścia, która nadal wydaje się przekonywująca. Człowiek szczęśliwy to ten, który 
żyje długo, zdrowo, ma wiele zainteresowań, jest ciekawy świata, nie dba o doczesne 
dobra. Potrafi unikać konfliktów, rozumie, że wszechświat na każdym poziomie jest 
systemem uporządkowanym, że rządzi się wyższą logiką. Można jeszcze dodać, że nie 
szuka poklasku, nie stara się zasiadać w pierwszych rzędach, gdyż wie, że pierwsi by-
wają ostatnimi.

Współcześnie takie myślenie zmienia się, bo żyjemy pod presją reklamy, mody, licz-
nych zobowiązań i ulegamy im. Zaczyna bardziej zależeć nam na tym, by mieć, pokazać 
się, „błysnąć” – niż zastanawiać się nad celem i sensem swojego życia.

Jednak pytanie, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, na różnych etapach egzystencji 
pojawia się. Rozważamy wtedy, co jest dla nas ważne i dobre. Kim chcemy być, czego 
chcemy się nauczyć, jaki jest nasz cel, jakim wartościom chcemy służyć, jakich ludzi 
spotykać, co ofiarować innym i światu? Takie i podobne pytania należą do zestawu pod-
stawowych praw obowiązujących na naszej planecie. Są to: prawo przyczyny i skutku, 
prawo miłości i wybaczania, prawo wspólnego rozwoju.

Prawa uniwersalne, niby znane, często wypowiadane, ale chyba niezbyt często prak-
tykowane.

Rhonda Byrne w bestsellerze zatytułowanym Sekret1 przedstawia jedno z siedmiu 
praw, decydujących o osobistym szczęściu i sukcesie. Ten sekret – to prawo przyciąga-
nia. Autorka uświadamia nam, że: „podobieństwa się przyciągają, więc kiedy snujesz 
jakąś myśl, przyciągasz do siebie myśli podobne”. Fragmenty Sekretu odnaleźć można 
w ustnie przekazywanych opowieściach, literaturze, religiach i filozofiach, istniejących 
na przestrzeni wielu wieków. Po raz pierwszy jednak wszystkie te kawałki złożono 
w jedną całość.

Louise Hay, inna propagatorka pozytywnego myślenia, przedstawia ten problem 
nieco inaczej. W jednej ze swoich wizualizacji2 proponuje czytelnikom wyobrazić sobie 
bezmiar oceanu. Nad jego brzegiem stoi gromada ludzi i czerpie z jego zasobów życio-
dajny płyn (symbol ich pragnień, marzeń i potrzeb). I choć zasoby oceaniczne są niewy-
czerpane, jedni zanurzają w oceanie wiadra, inni używają pompy tłoczącej do stałego 
poboru wody, ale są też tacy, co nieśmiało łyżką nabierają drogocenny płyn.

Pytanie: Czy potrafimy korzystać z niewyczerpanych możliwości, jakie ofiarowuje 
nam ocean życia? Czy potrafimy zadbać o szczęście?

Myśli są magnetyczne i odznaczają się określoną częstotliwością. Kiedy powstają 
w naszej głowie, są przesyłane do wszechświata i przyciągają wszystkie podobne rze-
czy o tej samej częstotliwości. Bowiem wszystko, co jest wysłane, powraca do źródła, 
do człowieka. Jesteśmy jak wieża transmisyjna, która emituje określoną częstotliwość 

Ida Jadwiga Łubińska

ZIMOWE IMPRESJE. ZADUMANIA
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za pomocą myśli. Jeśli chcemy cokolwiek zmienić w swoim życiu, musimy zmienić czę-
stotliwość naszych myśli, bo one tworzą przyszłe życie nas i naszych bliskich, przybie-
rają formę rzeczy. Mózg jest mechanizmem cybernetycznym – jeśli ma przed sobą jasny 
cel, zorganizuje nieświadome działania w taki sposób, aby je osiągnąć.

Prawo przyciągania to prawo natury. Jest bezosobowe i bezstronne jak prawo grawi-
tacji. Wszystko, co nas otacza, przyciągnęliśmy sami (lęki, zdrady, partnerów – alkoho-
lików, biedę). Nie można mieć dobrych myśli i czuć się nieszczęśliwym. Nasze uczucia 
to komunikacja zwrotna z wszechświata. To też cechy narodowe, świadomość zbiorowa.

Kiedy jest nam źle, to dla nas wskazówka, ostrzeżenie. Niech świadoma riposta bę-
dzie odpowiedzią na ten sygnał. Jaka? Należy szybko zmienić sposób myślenia, zmienić 
częstotliwości.

Co wynika z tej wiedzy? Wszystko jest energią, magnesem energii. Więc w sposób 
zamierzony róbmy to, co kochamy i co przynosi nam radość. Szczęście jest teraz. To je-
dyne teraz!

Lecz wiedza to nie wszystko, potrzebna jest praktyka, czasem dość żmudne powra-
canie do tej prawdy, przypominanie jej sobie, afirmowanie. Zastanawianie się, na ile lęk 
nie pozwala mi kochać głęboko, całym sercem? Jak dużo widzę wymiaru duchowego, 
gdy rozglądam się wokół siebie? Jakie wybieram przekonania?

Bardzo łatwo powraca się do utartych wzorców, postaw i przekonań. Jeśli nie od-
wołujemy się do intuicji, organ nieużywany zanika. Aby podążać za intuicją, potrzeb-
ne zaufanie. Ale jest ryzyko, że popełnię błąd, że gonię za ułudą. Często słyszymy, 
że fizyczny świat jest iluzją, że to my wykreowaliśmy świat materii, że to tylko czą-
steczki energii, że nie ma nic takiego jak materia, że to tylko kombinacja cząsteczek 
uwięzionych w naszej świadomości. To przecież fizycy kwantowi potwierdzili istnienie 
podstawowych częstotliwości, którymi emanują wszystkie formy życia. Takie wibracje 
wyczuwają osoby o rozbudzonej intuicji.

Więc czym jest szczęście? Czy potrafimy podać jednoznaczną definicję, zatroszczyć 
się o nie?

Może każdy z nas ma swoje osobiste wyobrażenie na ten temat. Indywidualne. Tak 
jak we wszystkich innych aspektach jesteśmy trochę inni lub trochę podobni.

A jak się ma do tego popularna formułka szczęścia:
Pracuj, jakbyś nie potrzebował pieniędzy,
kochaj, jakby nikt cię nie zranił,
tańcz, jakby nikt nie patrzył,
śpiewaj, jakby nikt nie słuchał,
żyj, jakby to było niebo na ziemi.

Czy to pasuje? Nie? To trzeba się zastanowić, jeszcze raz zadumać.

II. Refleksja o cieniu
To stan ducha.
Psychologia nazywa to cieniem, projekcją (inne szkoły – lustrzanym odbiciem).
Ma miejsce, kiedy zaprzeczamy własnym uczuciom, projektując je na zewnątrz po-

przez dostrzeganie go w innych. Projekcja to inaczej dostrzeganie ukrytych części nas 
samych w drugich osobach. Cień to ta strona naszej osobowości, której istnienie negu-
jemy. Większość z nas traci mnóstwo energii, by utrzymać swój ciemny cień poza świa-
domością. Łatwo się jednak dowiedzieć, jaki aspekt wypieramy, gdyż są nim zazwyczaj 
cechy, których nie tolerujemy u innych.
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Jednak cień to nie tylko ciemna strona osobowości.
To także nasze talenty, umiejętności, instynkty, pozytywne cechy, które gdzieś 

po drodze zostały pogrzebane lub nigdy nie były świadome.
To nasz jasny cień. Bo cechy, które podziwiamy u innych, też są odzwierciedleniem cie-

nia, pozytywnego cienia. Sławny psycholog Marshall Thurber powiedział: „Jeśli to zauwa-
żasz – masz to!”. Porównuje cień do długiej torby, którą ciągniemy przez dzieciństwo, lata 
młodzieńcze i później. Są w niej wszystkie aspekty, których nie akceptują rodzice, bliscy, 
koleżanki, przyjaciele, o których mówili: „okropne” lub podobnie. Wreszcie torba jest pełna 
i zaczyna ciążyć. Kiedy przystąpimy do opróżniania, możemy odzyskać utraconą moc. 
Nasz cień przechowuje każdy impuls i uczucie, których kiedykolwiek się wstydziliśmy. 
A wstyd jest uczuciem, które podporządkowuje nas innym, abyśmy mogli przetrwać, 
lecz jednocześnie budzi lęk i poczucie bezsilności. Im bardziej nie radzimy sobie ze swo-
imi emocjami, tym dłuższy jest nasz cień i sztywniejsze maski, które zakładamy.

Najpowszechniejsze maski to: zadowalacz, ofiara, perfekcjonista, grzeczna dziew-
czynka lub przeciwnie: fanatyk, buntownik, manipulator, szantażysta emocjonalny. 
Włączyć tu należy wszystkie nałogi. Maski zakrywają nasze Ja i rzucają cień na naszą 
duszę.

Ceną za noszenie tych masek jest utrata naturalnych zdolności, obniżona umiejętność 
odczuwania radości, spokoju, mądrości, twórczości i szczęścia. Tracimy kontakt ze swoją 
prawdziwą naturą. Rzadko odczuwamy pozytywne emocje, nie żyjemy pełnią jestestwa 
i cierpimy z powodu niskiego poziomu akceptacji siebie. Na tym właśnie polega niebez-
pieczeństwo niezbadanego cienia.

O cieniu można długo i bardziej wnikliwie. Polecam piękną książkę Ursuli Le Guin 
Czarnoksiężnik z Archipelagu, w której znajdziesz interesującą opowieść o tym aspekcie 
naszej osobowości.

Jak rozpoznać swój cień? 
Uczciwie należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań: 
Kogo nienawidzę lub bardzo nie lubię?
Jakie jego cechy są najbardziej nieznośne?
Co niepokoi mnie najbardziej w innych ludziach?
Kogo podziwiam lub bardzo szanuję?
Co w tej osobie podoba mi się najbardziej?
To są właśnie różne aspekty cienia. Mądrzy ludzie mawiają, że cień należy zaak-

ceptować i poważnie potraktować jego istnienie. Dokonuje się tego poprzez sumienną 
obserwację własnych nastrojów, sympatii i antypatii, fantazji i impulsów.

Praca z cieniem jest poważnym wyzwaniem.
Czy jesteśmy gotowi stanąć z nim oko w oko?
Jeśli na czymś nam zależy, walczmy o to. Lepiej ponieść porażkę wiedząc, że zrobi-

liśmy wszystko, co było można, niż żyć w poczuciu, że się poddaliśmy.

1 R. Byrne, Sekret, tłum. Jan Kabat, Wydawnictwo Nowa Proza, 2010.
2 L. Hay, Możesz uzdrowić swoje życie, tłum. T. Kruszewska, P. Remiszewska-Drążkiewicz, Wydawnictwo 

Medium, 2007.
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Zaabsorbowani codziennością nie zawsze je dostrzegamy. Skupieni na praktyczności na-
szych kroków pozwalamy na to, że dyskretnie przemyka mimo naszych zmysłów. Lecz 

co pewien czas jest nam niezbędne. To piękno.
Czym jest piękno? Czy jest ono wartością obiektywną, czy subiektywną, pragnieniem 

czy niezbędną potrzebą?
Czy jest ono dla nas niezbędne w opisywaniu realnego świata, w którym żyjemy, czy też 

jest wyhodowaną przez człowieka i wypieszczoną ideą, która satysfakcjonuje intelektualną 
moc i wrażliwość naszego ego?

Spierali się o to najtężsi filozofowie. Hegel twierdził, że piękno jest blaskiem idei, Kant 
przez poczucie piękna rozumiał odczucie przyjemności i lekkości wobec przedmiotów po-
znania. Dla mnie najbardziej prosto wyraził to znakomity poeta niemiecki Fryderyk Schil-
ler, określając piękno jako „wolność w zjawisku”.

W pełni przekonani, że świat naturalny w swej całości biologicznej i nieożywionej jest 
piękny, znajdujemy w nim także brzydotę, czego twardym dowodem jest sam fakt istnienia 
tego słowa. Paradoksalnie, koegzystencja tych dwóch wartości nie narusza powszechne-
go przekonania o dominującym obrazie piękna świata. Warto jednak zadać sobie pytanie, 
na jakiej podstawie i z jakiej potrzeby nosimy w sobie wzorzec piękna i brzydoty, i dlaczego 
piękny świat rodzi także pojęcie brzydoty?

Obydwa słowa i pojęcia, piękno i brzydota, bywają tak ogólnikowe, o nieostrych gra-
nicach swego zakresu, a czasem tak relatywne, że stają się dowodem naszych trudności 
w opisie świata. Obydwa wyrażają przeciwstawne stany duchowe, stany nastroju wobec 
jakichś fragmentów rzeczywistości, z którą w danej chwili czujemy związek.

Trudno nie zauważyć, że w głębi duszy ludzkiej następuje pewne, dość automatyczne, 
skojarzenie. Oto piękno równa się czemuś dobremu i potrzebnemu, a brzydota czemuś 
złemu. Piękno zatem chcielibyśmy pomnożyć, a brzydotę oddalić, bo czasem napawa nas 
lękiem.

Znakomity pisarz Józef Hen w jednym z wywiadów powiedział: „ Piękno idzie za praw-
dą”. Nie dziwi nas fakt, że siostrami piękna są: wdzięk, radość, przyjemność, moralność, 
poczucie bezpieczeństwa, a nawet wszechogarniające poczucie spełnienia. Cyprian Kamil 
Norwid w utworze Promethidion stwierdza jeszcze dosadniej: „Kształtem miłości piękno 
jest”.

Można powiedzieć, że istnieje także piękno mistyczne, zawarte w niepohamowanej 
wyobraźni człowieka, w jego pragnieniach i marzeniach – odrzucając oczywiście mroczną 
stronę natury człowieka.

Ale przecież są też inne wymiary piękna, w tak wyrazisty sposób wywodzące się z czło-
wieka; to malarstwo, rzeźba, literatura, teatr, muzyka, a wszystkie one są przecież nieustan-
nym dialogiem człowieka z człowiekiem i człowieka z naturą świata. Wreszcie, istnieje 
także piękno samego człowieka, choć jest to temat, którym bardziej zajmują się filozofowie 
i teolodzy, sam fakt jednak jest bezsporny. Najwięcej o pięknie człowieka wiedzą jednak 
zakochani. Najwybitniejszym i najwspanialszym tego przykładem są liryki Petrarki.

Wobec tych rozważań powstaje jednak fundamentalne pytanie. Dlaczego nasz mózg 
rozwinął się w kierunku pojęcia piękna? Interesuje mnie, czy był to kierunek zdetermino-

Maciej Rudlicki
DLACZEGO PIĘKNO?
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wany przez jakieś czynniki obiektywne, czy też przypadkowe. Można bowiem wyobrazić 
sobie, że istniejemy w świecie płaskim emocjonalnie, ponieważ wystarcza nam do przeżycia 
sama praktyczność.

Czy to w ogóle byłoby możliwe?
Ewolucja mózgów naszych przodków, która zrodziła samoświadomość, pozwoliła 

na odkrycie emocji związanych z poczuciem piękna, o czym świadczy naskalna twórczość 
istot ludzkich sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat.

Nie sposób nie zadać pytania. Co skłoniło jakiegoś praprzodka do konieczności wyob-
rażenia śmiałą kreską jego bardzo osobistych przeżyć estetycznych? Ta czynność, która po-
chłonęła zapewne sporo czasu i wymagała skupienia, nie miała bowiem żadnego związku 
z walką o przeżycie, w całkowicie dzikim wówczas świecie. A jednak dla niego okazała się 
potrzebą niezbędną.

Jest rzeczą interesującą, dlaczego intelektualny rozwój człowieka był już wówczas tak 
silne ukierunkowany na doznania estetyczne, a poprzez to na wyrażanie swojej wrażliwo-
ści?

Brutalna walka o życie i przeżycie, bezwzględna konkurencja egzystencjalna, agresja 
genów, oto podwaliny biologicznego obrazu życia. Gdzie zatem szukać tu miejsca na wraż-
liwość estetyczną, zachwyt czy umiłowanie piękna?

A jednak homo sapiens udowodnił, że rozwój biologiczny człowieka jest w jakiś sposób 
współzależny od realizacji potrzeb estetycznych.

Takie pojęcia jak dobro, zadowolenie, doskonałość, zachwyt, mogły urodzić się w do-
skonalącym się mózgu tylko na fundamencie wrażliwości i współodczuwania. Te zaś po-
zwalały naszemu przodkowi lepiej i szybciej ocenić sytuację czy też poziom zagrożeń, 
w której on się znalazł, lub intencjonalność czynów swoich współplemieńców. Jeśli przyjąć, 
że wrażliwość to umiejętność szybkiego rejestrowania i przetwarzania przez mózg ludzki 
tych sygnałów, które pobudzają wyobraźnię i niosą emocje lub ostrzeżenia, to dla biologicz-
nego przetrwania ma to charakter obiektywny. Stąd zapewne wynikała korzyść w rozwią-
zywaniu egzystencjalnych problemów praczłowieka.

Początki poczucia i pojęcia piękna mogły rodzić się tylko w środowisku, gdzie życie 
trwało relatywnie bezpiecznie, a okolica pozwalała na przeżycie i wypoczynek. Taki obraz 
najbliższego otoczenia mógł zrodzić uczucie zadowolenia, radości, a okoliczne widoki ko-
jarzyły się ze stanem bezpieczeństwa. Uwiedzeni antropocentryzmem nie zadajemy sobie 
jednak pytania, czy w świecie biologicznym tylko my mamy poczucia estetyczne, nie wy-
daje nam się bowiem, że może dotyczyć to świata zwierząt. Czy słusznie? Przecież są ta-
kie gatunki ptaków, które wabią samiczki estetyką budowanych gniazd przyozdabianych 
kwiatami.

Pojęciem piękna, jego istotą i zakresem interesowali się już starożytni, rozpatrując je 
w kategorii estetycznej i etycznej.

Platon żyjący na przełomie V i IV w p.n.e. uznawał, że gdzieś ponad nami istnieje boski 
świat, a w nim wzorce Dobra, Piękna i Prawdy.

Greckie pojęcie piękna (kalos) zawierało w sobie wszystko to, co harmonijne i propor-
cjonalne, dotyczyło głównie formy oraz jej własności, jak barwa, światło, dźwięki. Inter-
pretacja pojęcia piękna miała przede wszystkim charakter zmysłowy i wzrokowy. W swojej 
twórczości artystycznej (malarstwie i rzeźbie) starożytni Grecy z upodobaniem przedsta-
wiali swych bogów i postacie mitologiczne. Do dziś zachwycamy się wizerunkami i rzeź-
bami Zeusa i Hery, „Dyskobolem” Myrona, „Nike z Olimpii” Pajoniosa, „Wenus z Milo”, 
„Grupą Laokoona” i wielu innymi.
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Zupełnie inaczej podchodzili do tego Izraelici. Dla nich najważniejsze, najwyższe pięk-
no płynęło od Boga i nie miało charakteru zmysłowego, lecz kontemplacyjny. Mojżesz za-
kazał przedstawiania w twórczości człowieka jakichkolwiek istot żywych w obawie przed 
bałwochwalstwem. Rygor ten był respektowany przez wieki i zaowocował brakiem arty-
stycznych świadectw znaczącej części ich historii.

Dla Izraelitów największym ziemskim pięknem była drogocenność i świetność jako wy-
raz wysokiej wartości i bogactwa. Izraelici dostrzegali piękno wszechświata, lecz ich zda-
niem pochodziło ono z „miary, liczby i wagi”. W pojęciu piękna widzieli także zagrożenia, 
a nawet niebezpieczeństwa.

Wcześni chrześcijanie wywodzili swoje pojęcie piękna z Nowego Testamentu i choć nie 
odrzucali całkowicie piękna przyrody, to piękno pojmowali głównie jako dobro, dobre czy-
ny dokonane z miłości do Boga i wiary. W czystym pojmowaniu piękna widzieli próżność 
wobec wieczności i powinności moralnych człowieka.

Zmieniają się epoki cywilizacyjne, zmieniają się kanony piękna, zmienia się także sztu-
ka użytkowa. Ale stale i niezmiennie istnieje potrzeba piękna. Nie mogę jednak porzucić 
myśli, że wszystkie największe dzieła artystyczne człowieka, komponujące w naszej świa-
domości poczucie piękna, zwłaszcza w rzeźbie, malarstwie, muzyce, mamy już za sobą.

To mój pogląd i wywodzę go stąd, że dziś przejmujemy coraz więcej cech z logiki kom-
putera, a nasze człowieczeństwo jest coraz bardziej eliminowane wraz z technicyzacją życia. 
Rośnie potęga ludzkiego umysłu, ale wszechogarniająca nas technika, kierunkująca nasze 
myślenie, kształtująca inną wrażliwość, tworzy z nas nowego, innego człowieka. W swojej 
ostatniej książce Rasa drapieżców Stanisław Lem wyrażał wobec tego procesu duże zanie-
pokojenie o los ludzkości.

Dla mnie nie ulega wątpliwości, że nikt nie będzie w stanie wyrzeźbić czegoś piękniej-
szego niż „Pieta watykańska” Michała Anioła. Nie dlatego, że nie ma takich technicznych 
możliwości czy też przez brak talentu, ale dlatego, że w XXI w. współczesny człowiek, jako 
produkt cywilizacyjny, tak dalece zmienił swoje postrzeganie świata.

Dzisiejsze sale operowe, filharmonie, a czasem koncerty plenerowe, gromadzą tysiące 
słuchaczy, nadal zachwycających się muzyką symfoniczną i operową powstałą od XVIII aż 
po początki XX wieku. Nikt, dosłownie nikt, nie zagraża geniuszowi Beethovena, Mozarta 
czy Bacha. Nikt też nie zagraża geniuszowi Leonarda da Vinci. Zmienia się świat, zmienia 
się człowiek, lecz skarbnica piękna wytworzonego przez tysiące lat przez człowieka staje 
się coraz bardziej archiwalna.

Poszukiwania innej formy i stylu w rozmaitych sztukach artystycznych niekoniecznie 
są świadectwem osiągania coraz wyższego poziomu. Andy Warhol ze swoimi wieloko-
lorowymi puszkami coli i z obrazem twarzy Marlin Monroe, czy sztuka performance’u, 
są dla mnie jedynie czyimś zabawnym doświadczeniem, próbami artystycznymi człowieka 
pozbawionego możliwości bycia wielkim. Nie mam prawa kwestionować korzystania z naj-
dziwniejszych nawet pomysłów artystycznych; kwestionuję jednak przydawaną im niekiedy 
wielkość. Jestem bowiem przekonany, że ekspresja niezwykłego, wybitnego piękna, wpro-
wadza nas w stan nie tylko zachwytu, ale głębokiej refleksji i kontemplacji nad własnym 
losem. Ta szczególna więź pomiędzy autorem dzieła a każdym odbiorcą, doświadczającym 
tego stanu zadumy, jest wyrazem wielkości lub geniuszu.

Poczucie piękna i estetyka okazują się nie tylko potrzebą organizacji naszego otoczenia, 
ale są też formą dialogu kulturowego, identyfikującego nas wobec innych. I choć wyraz ze-
wnętrzny tej estetyki może być bardzo zróżnicowany, a nawet całkowicie odmienny, to idea 
jest wspólna.
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Myślę, że rozwój ludzkiego mózgu od czasów prehistorycznych nie mógłby być tak 
wielostronny i szybki, ogarniający problemy poznawcze i metafizyczne, jeśli u podłoża tego 
rozwoju nie tkwiłby zarodek estetyki jako czynnik wartościujący pewien ład i porządek 
rzeczy. Powiada św. Augustyn: „Nie ma rzeczy uporządkowanej, która by nie była piękna”.

Jeśli spojrzymy na wytwory rąk ludzkich od najdawniejszych czasów ewoluowania homo 
sapiens, to prawie zawsze zauważymy ozdoby na rozmaitych narzędziach, naczyniach, 
ubraniach, niemające nic wspólnego z ich stroną praktyczną. To pierwsze stygmaty este-
tyki, piękna jako idei i potrzeby człowieka. To pierwsze stygmaty afirmacji życia. To zna-
mienne, ale doświadczając głębokiego przeżycia estetycznego, pragniemy podzielić się tym 
doświadczeniem z innymi. Odczuwamy to niemal jako konieczność.

Tak więc stawiam tezę: urodziliśmy się z potrzeby piękna.

17.11.2017

Dobra literatura jest zawsze spowie-
dzią, choćby pisana była w trzeciej 

osobie liczby pojedynczej. Dobra litera-
tura musi zdawać sprawę z wewnętrznego 
bólu istnienia, bo życie łączy się z odczu-
ciem bólu na różnych poziomach. Życie 
łagodne, wygodne, spokojne, nietrapione 
kontuzjami duszy i ogniskami zapalnymi 
serca jest co najmniej podejrzane, niepew-
ne swojego stanu, jest niby-życiem. Niby-
-życie, prawie-życie wydaje się gorsze niż 
nie-bycie. Wartościowa proza to odgłosy 
z pola walki „ja” z „ja”, gdyż nic tak nie 
trapi i tępi człowieka jak on sam.

Zacząłem od stwierdzenia, że literatu-
ra jest spowiedzią, ale muszę też dodać, iż 
człek pióra, wyjawiając grzechy, nie może 
jednak z założenia dostąpić odpuszczenia 
przewinień. „Spisanie się” z immanen-
tnych krzyków, zwiotczeń, złogów musi 
zatem autorowi wystarczyć za całe lecze-
nie.

Tworzenie przynosi ulgę w samym za-
myśle, jak autoterapia wyciąga kompleksy 
i próbuje rozjątrzyć żale, smutki i tęskno-
ty, aby poprzez ukazanie ich w jaskrawym 

Arkadiusz Frania
CZARNY MORFEUSZ GNĘBI ALICJĘ
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świetle i wyolbrzymionych rozmiarach 
dać szansę homo sapiens na uczestnictwo 
w katharsis.

Są teksty, które wywołują dreszcz prze-
rażenia, syk egzystencji, mimo to wchodzi 
się w czytany świat głębiej, niż czyni się 
to przy zwykłej lekturze. Czyżby bolesne 
senno-jawne wstrząsy bohaterki wywo-
ływały akt empatii, pragnienie ulżenia 
i przejęcie na siebie choćby tylko wirtual-
nie części doznań?

Tymi uwagami chciałbym zacząć re-
fleksje o opowiadaniu Ciało twojego snu Ja-
nusza Mielczarka zawartym w jego książ-
ce pod tym samym tytułem (NEW Fine 
Grain, Częstochowa – Kielce 2013; loka-
lizacja cytatów z tej edycji według układu: 
C i numer stronicy).

Tytuł Ciało twojego snu może suge-
rować osobie „przed lekturą”, że wybiera 
się na spotkanie z tekstem erotycznym, 
zwiewnym, eterycznym. Oniryzm fak-
tycznie pojawia się, lecz w swojej wersji 
krwawej, thrillera. W odautorskim wstę-
pie pt. Dlaczego „Ciało twojego snu” i nie 
tylko? znajdziemy frazę o genezie utworu: 
„Zbudowały go relacje osoby doświad-
czającej niezwykłych i często okrutnych 
przeżyć sennych. Jej zwierzenia robiły 
na mnie duże wrażenie. Dlatego myśla-
łem o tym, żeby nadać im formę literacką” 
(C9). Wkraczamy więc w sferę boleści 
przeniesionej w literaturę. Bohaterkę tra-
wią koszmary tak wyraźne, dotykalne, na-
macalne, że aż niknie granica między tym, 
co prawdziwe, a tym, co śnione (cierpiane). 
Jednocześnie Janusz Mielczarek przyznaje, 
że pisał swój tekst, „mając w pamięci prze-
czytane na początku lat 60. opowiadanie 
F. Kafki Przemiana” (C9), czym sugeruje 
(podpowiada) więź semantyczną między 
oboma utworami: „może ktoś przejmie się 
bólem innego człowieka i w ten sposób po-
dzieli go, przyniesie ulgę” (C9). Nieuczci-
wością i arogancją wobec polskiego pisarza 
byłoby nawet w minimalnym stopniu nie 
pójść i tym Kafkowskim tropem.

Ciało twojego snu jest urzeczywistnie-
niem nierzeczywistości w sferze już sa-
mego tytułu. Zaimek dzierżawczy nadaje 
wypowiedzi cech aury subtelności, pry-
watności, intymności. „Twoje”, czyli nie 
„nie twoje”, nie obce, nie niczyje. Autor 
stara się prowadzić nas w tereny opanowa-
ne przez zwidy, omamy, urojenia. Słowa 
perswadują nam, wymachują przed nami 
samogłoskami, spółgłoskami, znakami 
diakrytycznymi, te wszystkie bezwstyd-
ne ogonki i kreseczki przedrzeźniają nas, 
śmieją się i pokazują palcami.

Ciało to wartość fizykalna, jawa; sen – 
wartość zmienna, płynna, półjawa. Kolizja 
materii i stanu ciekłego przynosi syntezę: 
przeniesienie bólu snu w realność. Uchwy-
cenia bytu niepoddającego się rygorom 
potrafi dokonać tylko sztuka – literatura, 
jest przecież z obu światów równocześnie, 
a używając języka podlegającego wszelkim 
pomiarom, stwarza dzieła dusz będące 
czymś więcej niż matematyczną sumą liter.

Opowiadanie Janusza Mielczarka roz-
poczynają niewinne, nawet sielskie zdania:

„Truskawkowe pole było jej niebem. 
Kochała leżeć w kolorach jego zapachów. 
Obmywały ją z kurzu dnia, wyrzucały 
z głowy złe myśli. Czysta i wolna, mogła 
oddać się marzeniom”. (C79)

Ten z pozoru prawdziwy świat okazu-
je się złudzeniem; prawdopodobieństwo 
zdarzeń ulega zburzeniu: „uśmiechnięty 
krasnoludek wyposażony lepiej niż nieje-
den mężczyzna” (C79), a potem pierwsze 
stygmaty złego snu – oszpecony, pokryty 
bliznami brzuch. Oddech mary przeplata 
się ze zdarzeniami z ziemskiego świata, 
choć proza została tak skonstruowana, 
by czytelnik nie był pewny do końca ni-
czego, oprócz fatalistycznego odkrycia, 
że cierpienie staje się udziałem każdego 
z nas.

Przypomnijmy bohatera prozy au-
striackiego pisarza – komiwojażer Gregor 
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Samsa budzi się pewnego dnia i ze zdu-
mieniem konstatuje swoją metamorfozę 
w „potwornego robaka” (cytuję za zbiorem 
Franza Kafki, Opowieści i przypowieści, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, War-
szawa 2016, tłumaczenie Przemian doko-
nane piórem Juliusza Kydryńskiego, dalej 
używam skrótu: P i numer stronicy):

„Leżał na grzbiecie twardym jak pan-
cerz, a kiedy uniósł nieco głowę, widział 
swój sklepiony, brązowy, podzielony 
sztywnymi łukami brzuch, na którym led-
wo mogła utrzymać się całkiem już ześliz-
gująca się kołdra. Liczne, w porównaniu 
z dawnymi rozmiarami żałośnie cienkie 
nogi migały mu bezradnie przed oczami”. 
(P127)

Nieznane są powody przeistocze-
nia, lecz prawdopodobnie jego celem jest 
uświadomienie czytelnikowi, że w zasa-
dzie człowiek to istota zagubiona, wyalie-
nowana, skazana na życie. „Grzbiet twar-
dy jak pancerz” i niemożność swobodnego 
wykonywania ruchów („żałośnie cienkie 
nogi migały mu bezradnie przed oczami”) 
stanowią kolejne egzemplifikacje osamot-
nienia i bezradności. W Przemianie świat 
wionie gwałtem. Bohater traci pracę, ro-
dzina trzyma odmieńca w zamknięciu, 
ostatecznie wydając na syna i brata wyrok. 
Ale czy śmierć jest wybawieniem?

Utwory Janusza Mielczarka i Franza 
Kafki łączy optyka artystyczna: ukazanie 
bohaterów, którzy znaleźli się w sytuacji 
o niezwykłym poziomie dyskomfortu psy-
chicznego, zostali skazani, napiętnowani. 
Gregor Samsa nie wie, dlaczego jego ciało 
uległo przemianie, podobnie, jak kobie-
ta z utworu polskiego pisarza właściwie 
nie zna powodów deformujących ją snów. 
Gehenna dziewczyny zdaje się nie mieć 
końca, a życie robaka przerywa tyleż uraz 
co uprzytomnienie sobie odrzucenia.

Bohaterka Janusza Mielczarka jest 
również pisarką, tworzy wiersze i krót-

kie opowiadania, które otrzymują laury 
w konkursach literackich. Tym zasugero-
wano, że kobieta odznacza się wyobraźnią 
i głębią przeżyć wewnętrznych, co dodat-
kowo wzmacnia drapieżność snów. Z epi-
zodu z ojcem dowiadujemy się również, 
iż rodziciel rysował „różne stwory”(C80), 
stanowiące dla latorośli kolorowan-
ki. Na skłonności imaginacyjne heroiny 
wskazuje passus, gdzie kontemplowane 
przez nią płótno malarskie, przywołuje za-
pamiętane z dzieciństwa kałuże po desz-
czu: „Wierzyła, że wyfruną z nich motyle” 
(C86). Epizod ze zmarłą babcią, kresową 
znachorką wprowadza z kolei kontekst 
„Naszej Apokalipsy Wschodu” (C90) tra-
wiącej duszę bohaterki: „Urodziłaś się już 
tutaj, ale przez matkę masz w sobie lęki 
Czasu Cierpienia” (C90). Stara kobieta 
to szeptucha, pragnąca „wyzwolić” wnucz-
kę w trakcie seansu, podczas którego pali 
na jej brzuchu pakuły (włókna lnu). Postać 
uzdrowicielki potęguje aurę niepokoju i ta-
jemnicy strachu.

Dziewczynie chciałby też pomóc fo-
tograf, dlatego namawia ją na sesję zdję-
ciową oszpeconego ciała („osoba-przed-
miot”, C91), co powinno oswoić demona: 
„Pocięty szramami brzuch był jej ostatnią 
intymnością. Pokazywany, bolał, jakby 
na oczach gapiów grzebano w jego wnętrz-
nościach” (C88). Ten swoisty rodzaj foto-
terapii szokuje i poniekąd oczyszcza. Bo-
haterka zwierza się mężczyźnie:

„Znowu Demon Snu torturował moje 
ciało. […] Tym razem były to zardzewia-
łe kawałki drutu i ścinki blachy wydobyte 
spomiędzy rdzy, popiołu i śmieci złomo-
wiska. Przewlekał mi je w różnych miej-
scach pod skórą, wbił, zapętlił i zagniótł 
obcęgami”. (C93).

Usuwanie „splotów metali” (C95) 
z mięśni przywodzi na myśl sceny z ma-
kabr i filmów grozy: „wydobywany drut 
ciemną ścieżką wił się pod skórą” (C95), 
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„zardzewiała [agrafka w biodrze], jak 
gwóźdź tkwiący dziesiątki lat w spróch-
niałej belce” (C96), „nad prawą piersią drut 
wystawał spod skóry” (s. 96).

Wspólne dla postaci Janusza Mielczar-
ka i Franza Kafki jest na pewno cierpienie 
niszczące ich przeklęte alter ego, bo przecież 
robak nie jest pierwszą powłoką Gregora 
Samsy, „ja” w snach kobiety to jednak inna 
„ja”, mimo że bóle dotkliwie niszczą płcie 
człowieczeństwa. Do rubryki ze zbieżny-
mi własnościami ponadto dopiszmy: bez-
silność wobec istnienia-nieistnienia i jego 
opresyjność, zachłanność, autorytarność.

W opisach ciała zawartych w tekście 
Janusza Mielczarka panuje czerń emocji 
i pewien brutalny, organiczny rys: „Bała 
się, że te miejsca na brzuchu będą krwawić, 
plamić bieliznę, a nawet ubranie” (C80), 
„jej wilgotny, spleśniały chłód” (C83). 
Oniryczno-biologiczny charakter posiada 
obraz kobiety zaglądającej do własnych 
narządów rodnych: „jama po pogorzelisku 
z pękającymi, dymiącymi bąblami” (C85).
Analogią zioną motywy zmaltretowanego 
tułowia robaka w Przemianie:

„bok był boleśnie starty do krwi, 
na białych drzwiach zostały szpetne pla-
my. […] Cały jego lewy bok wydawał się 
jedną wielką, nieprzyjemnie drażniącą 
blizną, a także kulał na dwóch rzędach 
swych nóżek. Podczas porannych wy-
padków zranił sobie zresztą ciężko jedną 
nóżkę – był to prawie cud, że tylko jedną 
– i wlókł ją za sobą jak martwą”. (P146)

Raporty o stanie dni i miejskiej, ka-
mienicznej przestrzeni zostały zdomino-
wane przez barwy chłodne, frustrujące, 
wywołujące depresję i przygnębienie. Ja-
nusz Mielczarek notuje:

„Niedzielę okupowały szarości. […] 
Jego pracownią i mieszkaniem był obszer-
ny pokój z kuchnią w starej kamienicy, 
którego okna wychodziły na podwórze 

zamknięte z trzech stron ścianami obro-
słymi sczerniałym tynkiem”. (C85)

W przytoczonym wyimku dostrzeże-
my tony szare, ciemne, wpadające w czerń, 
tak jak u Franza Kafki, gdzie szarość jest 
totalna, zbijająca ziemię i niebo w jedną 
masę:

„gdyby [bohater] nie wiedział na pew-
no, że mieszka przy cichej, lecz typowo 
miejskiej Charlottenstrasse, mógłby uwie-
rzyć, że ze swego okna patrzy na pustynię, 
w której szare niebo i szara ziemia łączyły 
się nierozerwalnie”. (P155)

Poza tym polski pisarz ścieśnia prze-
strzeń; „obszerny pokój z kuchnią” szyb-
ko gubi rozmiar, skoro podwórze jest 
ograniczone, zatrzaśnięte. U austriackie-
go autora wizję oblegającego otoczenia 
uwarunkowała perspektywa robaka, stąd 
„szaroczarna” bezkresność:

„Po drugiej stronie ulicy wyraźnie 
widać było fragment przeciwległego, 
ciągnącego się bez końca, szaroczarnego 
domu – był to szpital – z jego regularny-
mi, ostro odcinającymi się od fasady ok-
nami”. (P141)

Ciało twojego snu wyrzuca czytelnika 
z dobrego samopoczucia, każąc zrozu-
mieć, że Alicja utknęła w krainie koszma-
ru.

(Tekst znajdzie się w nowej książce Janu-
sza Mielczarka „Być pomiędzy słowem 
i obrazem”)
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„zdrój wina żywy
To jest nasze lekarstwo i trunek prawdziwy”.

(Hieronim Morsztyn)

Wino, zdaniem wielu, trunek najmilszy ze wszystkich, to najprostszy i najbardziej na-
turalny napój alkoholowy. Wystarczy (mówiąc w wielkim uproszczeniu) wytłoczyć 

grona winorośli (ongi robiono to gołymi stopami) i trochę poczekać, by za sprawą dzikich 
drożdży i wielu innych komponentów, warunkujących smak, barwę i bukiet wina, a obecnych 
na skórce owoców, oraz obfitości cukru w soku, nastąpiła fermentacja. Potem jeszcze parę 
zabiegów (tu szczegóły określa enologia, czyli nauka o produkcji i rodzajach win) i w zasa-
dzie trunek gotów.

Sztuka tworzenia wina (jego kolebką były wzgórza Kaukazu) ma kilka tysięcy lat. Po-
czątkowo wino było napojem świętym, łączącym mistycznie ze światem bogów. Wedle bar-
dzo rozpowszechnionego mitu to Dionizos (syn Zeusa i królewny tebańskiej Semele), gdy 
dorósł, ruszył w świat w orszaku bachantek, satyrów, centaurów, by uczyć ludzi, jak szczepić 
winorośl, tłoczyć sok, a gdzie się pojawił, tam był śpiew, taniec, nawet szał i orgia. Wystarczy 
sięgnąć po Bachantki Eurypidesa, by odnaleźć taki smakowity fragment:

„(…) są piękne dzbany,
Co chwila ta lub owa w chuci rozpasanej
w ustronne znika miejsce, mężczyznom dogadza”.

Bogactwo rodzajów win (wynikające z różnorodności szczepów, winorośli, klimatu, gleby 
itp.) fascynowało ludzi. Przy winie świętowali, kochali, snuli wspomnienia, wino służyło 
zdrowiu, dodawało animuszu, zaostrzało dowcip, odsuwało frasunki. Opiewano je w wielu 
pieśniach, można przywołać popularny do dziś utwór Franciszka Bohomolca:

„Skoro się przytknie ręka do butelki,
Znika natychmiast smutek serca wszelki.
Wołajmy tedy, dzwoniąc kieliszkami,
Kurdesz, kurdesz nad kurdeszami!”

Historia wina (zwłaszcza w wiekach średnich) zawdzięcza wiele mnichom (cystersom 
choćby), którzy do celebrowania mszy musieli mieć nieco wina. Uprawiali tedy sami winnice, 

Małgorzata Nowakowska-Karczewska
TRUNKI
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tłoczyli grona, a nadwyżki trunku dla zysku sprzedawali. Z czasem już nie tylko dla liturgii, 
ale i dla przyjemności pito za murami klasztorów coraz więcej. Któż nie pamięta świetnych 
opisów zwyczajów „świętych próżniaków”, pomieszczonych w Monachomachii Krasickiego:

„Niesie brat Czesław rumiany i tłusty
Ogromne dzbany (…)
Wina, którego w post i mięsopusty
W swej celi tylko doktor miodopłynny
Przewielebnymi sam popijał usty”.

W Polsce próbowano uprawiać winorośl, zajął się tym choćby Bartłomiej Zimorowic, 
nabywszy ziemię w pobliżu Lwowa. Szybko przekonał się, ile trudu i lat nauki to wymaga:

„Terazem się nauczył i z moim sąsiadem,
Jak się rządnie sprawować mamy z winogradem (…)”

A i tak efekt był nienadzwyczajny. Klimat u nas nie sprzyjał dojrzewaniu owoców, mrozy 
niszczyły uprawy, wina były kwaśne, cierpkie, tedy raczej sprowadzano je z innych krajów, 
zwłaszcza iż szlachta, wzbogacona na handlu zbożem, mogła sobie na to pozwolić. A było 
w czym wybierać, jak wspominał w wierszu, skierowanym do brata Stanisława, Jan Andrzej 
Morsztyn:

„Piłeś wraz ze mną, te, co Francuz daje,
Przyrumienione tylko wina z d’Aye,
Piłeś burgundzkiej prasy potok z Bony,
I anżuł biały, i burdo czerwony”.

Poeta zachwalał zwłaszcza
„(…) muszkatelę z Seny
Między trunkami pierwszej u mnie ceny”.

Szlachcic już za młodu „po trosze winu przywykał dla przyszłych czasów”, choćby w cza-
sie zagranicznych podróży, o czym nadmieniał w pamiętnikach Albrycht St. Radziwiłł, kan-
clerz wielki litewski.

Trudno było wyobrazić sobie jakąkolwiek sprawę prywatną, smutną czy radosną, a i pub-
liczną, bez picia wina. Ciekawym zwyczajem, kończącym wielodniowe czasem uroczystości 
weselne, były pokładziny, tj. odprowadzanie młodych do łożnicy, często przy wtórze żartów, 
by w apartamentach nowożeńców spełnić ostatnie toasty. Na gości czekała tam tzw. cukrowa 
wieczerza.

„Przed białą płcią słodyczy dosyć rozmaitej,
A przed męską drużyną rywuły obfitej
Pełne czary”

– opisywał Hieronim Morsztyn.
Stypa także wielokrotnie przeradzała się w wesołą ucztę z kapelą i fajerwerkami, pod-

ochoceni żałobnicy sumiennie przepijali za spokój duszy zmarłego. Marcin Matuszewski, 
który chował ojca, wspominał: „kilka dni goście różni u mnie bawili, tandem się rozjechali”.

Wino znakomicie ułatwiało też załatwianie różnych spraw urzędowych. Okazją 
do hucznego biesiadowania były sejmiki. Magnaci, którym zależało na pozyskaniu głosów 
szlacheckich, fundowali wykwintne uczty. Krzysztof Opaliński w liście do brata zapewniał: 
„na sejmiku jak najokazalej stanę, tak się preparując, aby każdego dnia był bankiet, nawet 
w piątek i sobotę”.

Bankiety owe często stwarzały okazję do scysji, bójek, zabójstw nawet, gdy podpici bie-
siadnicy brali się do szabel. Kajetan Koźmian w pamiętnikach zapisał, iż „nieraz obrusy 
stołowe winem z krwią pomieszanym skropione bywały”.
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Procesujący się w sądach także dbali, by przy obficie zastawionych stołach zjednywać 
sobie przychylność prawników (co ciekawe, w dobie Polski szlacheckiej, równie jak dziś, 
skarżono się na przewlekłość procesów). Praktyki takie opisał Samuel Twardowski:

„Deputatów fawory zjednywają sobie,
Prosząc ich wprzód na bankiet z paniami pospołu,
Gdzie przy winie gorącym, u strojnego stołu
W znajomości zachodzą (…)”.

Nie odmawiali sobie wina także duchowni, co dowcipnie komentował Jan Libicki, dwo-
rzanin magnatów:

„I księża głosu najlepiej próbują,
Bachusowego gdy daru skosztują”.

Wino, węgierskie zwłaszcza, było wprawdzie ulubionym trunkiem magnatów i szlachty, 
ale piło się także wiele piwa, którego podawano do stołu, ile kto chciał. Wielu, Mikołaj Rej 
choćby, nad wszelkie „witpachery, rozekiery, rywuły, małmazyje” – przedkładało piwo.

„Kufel zdrowym lekarstwo
– pisał Hieronim Morsztyn –

a jeśli kto chory,
Kufel mu za najlepsze może stać doktory”.

Piwo, różnej jakości, warzyli zawodowi browarnicy, ale bywało i domowe. Wielowiekową 
tradycję miało piwo (zwykle dość tanie, choć dla snobów było i drogie, angielskie, gdańskie 
czy czeskie) produkowane w niektórych miastach, o czym mowa w wierszu Jakuba Teodora 
Trembeckiego:

„Łagodne z gęstą pianą obaczysz Brzezińskie
Albo Łowickie, co więc chłopom gębę krzywi,
Ujskie i to przyjemne, gdy nieprzypalone,
Wielickie nie mniej sławne (…)”.

Pijano też miody, np. zaprawiane owocami maliniaki czy wiśniaki, a za prawdziwy rarytas 
uchodził specjalny gatunek, zwany lipiec. Były to jednak trunki dość kosztowne i wymagają-
ce zachodu, stąd na stoły trafiały rzadziej.

Gorzałka (pędzona najczęściej z pszenicy, żyta lub śliwek) początkowo nie była w Polsce 
zbyt chętnie pijana, jej amatorzy, np. hetman Mikołaj Potocki, budzili zdziwienie, podobnie 
jak posłowie moskiewscy. Albrycht Radziwiłł wspominał, iż by zadość uczynić ich gustom, 
częstowano wódką w osobnej komnacie: „otrzymali bowiem od natury szczególny smak 
do pochłaniania przez otworzyste gardziele gorzałki zwanej okowitą, przedkładając ten na-
pitek nad wszelkie najznakomitsze napoje”.

Z czasem picie gorzałki rozpowszechniło się wśród wszystkich warstw, chłopi pili prostą 
palenicę, szlachta anyżówki, kminkówki, ratafie i dziesiątki innych gatunków. Nie gardzono 
nią i w Soplicowie:

„Mężczyznom dano wódkę, wtenczas wszyscy siedli
I chołodziec litewski milcząc żwawo jedli”.

Trunki rozmaite towarzyszyły szlachcie właściwie od rana, zwyczajem było bowiem roz-
poczynanie dnia od piwnej polewki. W Soplicowie takową:

„Z gorącego, śmietaną bielonego piwa,
W którym twaróg gruzłami posiekany pływa”

przyrządzały sobie na śniadanie starsze panie. W poście szczególną estymą cieszyła się mig-
dałowa polewka, której walory zachwalał Hiacynt Przetocki, kaznodzieja i wierszopis doby 
baroku:



74 częstochowski magazyn literackigaleria 45

Z NOTATNIKA MAŁGORZATY N-K

„Migdałowa polewka z ryżem, z rozenkami
Ma pierwsze miejsce w poście między polewkami”.

A dzień kończył tzw. szlaftrunek, zwyczaj ów polecał choćby Adam Naruszewicz:
„A czemuż by się trochę pod wieczór nie upić?
Czy to piwo, czy likwor, czy wino, czy miody,
Dobra rzecz jest ich użyć (…)”.

„Wina, panien, muzyki, kto chce melancholiki rozweselić”
(Hieronim Morsztyn)

Szlachta uwielbiała zabawy, uczty, żarty (czasem wprawdzie pieprzne czy niewybredne, 
np. wyśmiewanie karłów, garbusów). Rzadki był dzień bez gości (pożądanych zwykle; byli 
czasem jedyną rozrywką w monotonnym życiu). Uwiecznił owe towarzyskie zwyczaje Hie-
ronim Morsztyn:

„Na spólnych się biesiadach szlachta bankietuje,
Dziś tego ten, a on go nazajutrz częstuje”.

Uroki uczt chwalili zwłaszcza ci, którzy podobnie jak Daniel Bratkowski, zasiadali do cu-
dzego stołu:

„O, słodkowite, słodyczne kielichy! (…)
Ja pierwej wesół, lubię kortezyje,
Gdy piję dobre darmo wino czyje”.

Staropolska gościnność wymagała, by gościa powitać najserdeczniej, z całym ceremonia-
łem ukłonów, uścisków i zaprosić do suto zastawionego stołu.

„Każ stół gotować w jaworowym cieniu
– pisał w jednej z pieśni Jan Kochanowski –

Każ wino nosić, póki beczka leje (…)”.
Gość nie powinien trzeźwo opuścić gospodarza, taki bowiem, jak zapisał Jędrzej Kito-

wicz, „niewielką miał estymacyją, niewiele wart był w kompanii i pospolicie nazywano go 
(…) moderatem wędzikiszką”. Obfite picie było nieodzownym elementem gościny, zasady 
tej znakomicie przestrzegał Jan Chryzostom Pasek. Wizytę u niego z rozrzewnieniem wspo-
minał wojewoda miński Zawisza, który, będąc w podróży, zawadził o Cisów, gdzie „Przez 
trzy dni nie znaliśmy, co dzień, co noc, piliśmy i hulali”. Pasek wielce rad obdarował jeszcze 
gościa na odjezdnym kosztownymi prezentami.

Każda okazja była dobra, by ucztować. Biesiadnicy (każdy w czapce na głowie i z bronią 
u boku, czego wymagał staropolski strój) usadzani byli wedle godności i wieku. Zwyczaj ten 
przetrwał długo, przestrzegano go jeszcze w domu Sędziego w Soplicowie:

„Podkomorzy najwyższe brał miejsce za stołem,
Z wieku mu i z urzędu ten zaszczyt należy”.

Przed ucztą służba roznosiła naczynia z wodą do umycia rąk, potem kolejne potrawy. 
Oczy gości nęciły i pięknie udekorowane stoły, i kosztowna zastawa (najczęściej srebra), 
i wymyślne dania. Podstawą uczty były rozmaite mięsiwa, mocno przyprawione oraz sosy 
zwane gąszczami. Chętnie dogadzano podniebieniu, wystarczy przyjrzeć się kilku zaledwie 
daniom, które podano, jak zanotował Łoziński, na jakiejś uczcie weselnej: „na pierwsze da-
wanie składały się kapłony w całku, pawie pieczone z saporem, polędwice jelenie (…), raki 
z masłem i pieprzem”.

W czasie okazji mniej uroczystych jadano bigos hultajski, gęś gotowaną ze śmietaną 
i grzybami, flaki baranie z czosnkiem, kiełbasy i wysoko cenione ryby, zawsze w dużej ilości. 
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Dopiero gdy biesiadnicy dobrze podjedli, wnoszono wina i gospodarz (zgodnie z popular-
nym porzekadłem) rozpoczynał toasty:

„Gospodarz u stołu takie prawo daje,
Kto pije, czapki rusza, a pijąc powstaje”.

Kitowicz, komentując ów zwyczaj, pisał: „było w tym ustawnym wstawaniu i siadaniu tyle 
utrudzenia, że drugi osłabiał od niego wprzód jeszcze nim się upił”.

Toasty wznoszono za wszystko i wszystkich (damy, o ile uczestniczyły w biesiadzie, mo-
czyły tylko delikatnie usta w kieliszku), kielich toastowy (największe miały nawet litr pojem-
ności) panowie musieli wychylić jednym ciągiem do dna. Oszukiwać, wylewać nie uchodziło, 
próbującym sztuczek siłą wlewano do gardeł zawartość pucharu. Innym naczyniem, wy-
magającym natychmiastowego spełnienia toastu, była kulawka, która doczekała się wiersza 
autorstwa St. Serafina Jagodyńskiego:

„Ten kieliszek nie ma nóg, więc go zazdrość zejmie,
Że też drugim i głowy, i nogi odejmie”.

Goście, coraz mocniej podochoceni, zakładali się, ile kto wypije, rozbijali kieliszki, często 
o własne głowy (szkło uprzątali specjalni zamiatacze, zwłaszcza jeśli po uczcie przewidziane 
były tańce).

Łatwo było w tym nastroju o obrazę, bójki, kończące się okaleczeniem, śmiercią nawet. 
A służba wynosiła, jak pisał Jędrzej Kitowicz, „wyzutych z przytomności (…), było to naj-
większe ukontentowanie dla gospodarza”.

Nieprzytomnym z przepicia robiono w dodatku psikusy, wśród których wysmarowanie 
wąsów jakimś świństwem było najmniej dotkliwe.

Upijali się biesiadnicy, służba, muzycy, którzy w zamożniejszych dworach mieli umilać 
gościom czas, ginęły srebra. Ubytku tychże doznał np. Jan III Sobieski, który w liście do żony 
donosił, iż będzie musiał dokupić, „bo mego ostatek potracili przy częstych bankietach”.

Skutki takiej upojnej biesiady we własnym dworku opisał Wacław Potocki:
„Po wczorajszym bankiecie wynidę z pokoju,
Aż w izbie pełno krwie, szkła, obu końców gnoju,
Temu księdza, owemu balwierza prowadzą”.

Nazajutrz po pijaństwie podawano kaliszan, tj. mieszaninę piwa, francuskiego wina, soku 
z cytryny, osłodzoną cukrem i zakruszoną utartym chlebem. I można było (podobno) ban-
kietować od nowa. Zamożni trzymali w swych dworach medyków i aptekarzy, mających 
swoje sposoby, by pomóc pijanicom, jeździli też do wód, by leczyć podagrę czy kamienie ner-
kowe, trapiące często nadużywających trunków. Dobrze było też nosić przy sobie ametyst, 
który, jak wierzono, chronić miał od opilstwa.

„Kieliszek jeden, drugi zdrowiu nie zawadzi”
(Ignacy Krasicki)

Towarzyskie spotkania nieczęsto kończyły się wypiciem niewielkiej ilości trunków (ametyst 
widać nie najlepiej chronił). W dobrej kompanii wręcz nie wypadało odmówić wspólnego toastu, 
obowiązywał przymus picia, tzw. przynuka. Doświadczył tego choćby doktor Hiszpan ze znanej 
fraszki Jana Kochanowskiego, do którego komnaty siłą wtargnęła rozbawiona gromada:

„Jedna nie wadzi, daj ci Boże zdrowie!
By jeno jedna – doktor na to powie.
Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci,
A doktorowi mózg się we łbie mąci”.
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Krytyka powszechnie panującego w Polsce opilstwa na niewiele się zdała. Krzysztof 
Opaliński, magnat pyszałek, który niechlubnie zapisał się w dziejach ojczyzny (w czasie 
potopu pierwszy podpisał kapitulację pod Ujściem), w jednej ze swych satyr napisał:

„Owo zgoła pijana Polska zwać się może.
Piją wszyscy, biskupi i senatorowie,
A piją do umoru (…)”.

Dużo pili też królowie, Władysław IV, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski, a zwłaszcza 
August Mocny („August zaź Polskę do reszty rozpoił” – pisał Ignacy Krasicki). Stanisław 
August natomiast brzydził się pijaństwem, nigdy nie zdarzało się na obiadach czwartko-
wych.

Zdrowiu to oczywiście nie służyło, przypadki śmierci z przepicia nie były wcale rzad-
kie. Jakub Teodor Trembecki (zasłużył się przede wszystkim jako autor Wirydarza poety-
ckiego) doradzał przeto:

„Pełniąc za zdrowie, zbyt się trunkami zalewasz,
Przez co niechybnie zdrowia własnego pozbywasz (…)
Nie pij siła, a zwłaszcza gdy za cudze zdrowie”.

Satyryczny obraz typowej pijatyki pojawił się w jakimś anonimowym wierszu:
„Różne sztuki wyprawiać zwykły pijanicy,
Kiedy się im zagrzeje trunek w mózgownicy.
Śpiewa ten, drugi płacze, trzeci bluźni Bogu,
Czwarty pieje paciorki, piątemu drga noga
W taniec (…) ów ma kord dobyty
Na zwadę, ten żartuje, ten zaś do podwiki
Przybliża się, sięgając podołka Zosieńki”.

Burdy rozmaite zdarzały się na ucztach ustawicznie, ale traktowano je raczej pobłaż-
liwie. Albrycht Radziwiłł wspominał, jak w czasie obiadu wyprawionego w czasie obrad 
sejmu przez wojewodę Krzysztofa Radziwiłła pokłócili się Radziejowski z Daniłowiczem. 
Bili się pięściami, wyrywali sobie włosy tak zajadle, że poranili się i zostali prawie łysi. 
Szczęściem rozważny wojewoda zażegnał spór w porę, bo już biegli słudzy obu stron, 
by dołączyć do bijatyki.

Daleko odbiegały szlacheckie zwyczaje choćby od greckich sympozjonów, w czasie któ-
rych przy winie, w miłej atmosferze, oddawano się filozoficznym dysputom.

We wspomnieniach z różnych epok pojawiają się sylwetki szczególnie wyróżniających 
się opojów (nie tylko Polaków oczywiście), choćby generała Konarzewskiego, który podob-
no w godzinę potrafił wypić kosz wina szampańskiego i nie upić się. Filareta St. Morawski 
pisał o Mikołaju Mikołajewiczu Nowosilcowie: „rozwiązły, rozpustny, zbestwiony, bez-
względnie przedajny, nigdy trzeźwy nie był”.

Pono jak nikt potrafił pić i używać życia piękny, obdarzony wieloma talentami (znako-
mity oficer, świetny tancerz, poeta, poliglota) Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Kiedy 
mianowany został ambasadorem Polski przy Kwirynale, wydał obiad pożegnalny, w czasie 
którego jakiś dowcipniś puścił w obieg powiedzonko, iż teraz będzie w Rzymie dwóch 
pijusów – Pius XI i Wieniawa.

Podobne przykłady można by mnożyć. Za swoiste memento posłużyć może cytat z jed-
nego z opowiadań Jacka Londona, który dożył ledwie czterdziestu lat, mając świadomość, 
że zniszczył go alkohol: „Król Alkohol jest zawsze przy mnie. Od dnia mojej nierozsądnej 
młodości ciągle jest łatwo osiągalny (…) ten niszczyciel, ten morderca stoi na każdej ulicy, 
na każdej drodze i otwartymi ramionami zaprasza”.
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Miasto, a raczej miasteczko, takie jak inne. Na wzgórzu kościół gotycki, może z czasów 
Kazimierza Wielkiego, u podnóża skłębione piętrowe budynki, ceglaste kamienice, 

z tyłu dobudówki, przybudówki, tworzące labirynt znany swoim, obcy obcym. Rynek jak 
rynek, częściowo zadbana zieleń, pomnik Kościuszki. Na rynku jak to na rynku, czeredka 
przy piwie. Ruch widać koło marketu, parkuje tam kilka używanych samochodów. Obok 
marketu ruiny synagogi... Jest tak jak wszędzie, widziałem dziesiątki podobnych miast – 
miasteczek, jakby odepchniętych od linii rozwoju, zatrzymanych gdzieś na linii czasu, może 
kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, w swojskiej Polsce GS-u i PKS.

– Gdzie jest żydowski cmentarz? – pytam na rynku... Cisza, nieufne spojrzenie, „tu nie 
ma... może kiedyś był... ale nie ma”. Może pytam niewłaściwe osoby, jest – szczęściem dla 
mnie – staruszka przy markecie. „Kierkut... tak, był kierkut, a tu była synagoga. A Oni 
mieszkali tu, w tych domach...”. Patrzę na dwupiętrowe ceglaste budynki, wąskie wejścia 
prowadzące w labirynt podwórek, nadwieszone balkoniki, drewniane galeryjki, nisko 
osadzone sklepiki z odzieżą używaną.

Patrzę przypominając słowa tęsknoty:
„Moje miasto, drogie małe miasteczko Działoszyce, z świętym drżeniem, z podziwem 

i czcią, wracam do ciebie, tak jak kiedyś, Działoszyce, pełne życia, pełne radości i rozkoszy. 
Kochałem Cię z głębi duszy, a jeśli czasem zostawiłem cię na krótki lub długi czas, od razu 
poczułem tęsknotę za Tobą. Tam zobaczyłem pierwsze światło świata; Po raz pierwszy 
odetchnąłem na świecie. Och, jak bardzo jesteś, nawet podczas smutku! Tak, były w tobie 
czasami smutne dni, ale, jednak twoja łaska i piękno nigdy cię nie opuściły”1.

Pamięć zaczernia strony pamiętników. Dostałem w spadku opis wydarzeń i ludzi, 
dostałem to, co najważniejsze, bym mógł zrozumieć to, czego zrozumieć nie sposób, bym 
mógł poznać prawdę przyjmując ją z pokorą, bez arogancji sędziego, bez elastyczności 
adwokata, bez emfazy prokuratora. Było jak było; tu, w innych miastach i miasteczkach, 
wszędzie, gdzie nieszczęście wojny wkręciło ludzi w wir zdarzeń. Mogę tylko czytać słowa 
wspomnień mojego Dziadka2 i dzielić się nimi.

Jarosław Kapsa
I TYLKO CISZA BOLI

Działoszyce
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Był rok 1942.
„Po jakimś czasie zaczęły krążyć pogłoski, że Niemcy zaczynają z miast i miasteczek 

wysiedlać Żydów. Chodziły głuche wieści, jedni mówili, że ich zgładzą, drudzy, że wywiozą 
na zajęte przez Niemców ziemie rosyjskie. Z początku Żydzi nie wierzyli krążącym 
wiadomościom, zachowywali się spokojnie. (…) Rozpoczęły się modły na kierkowie, chodzili 
na cmentarz całymi rodzinami, modlili się tak głośno, że słychać było o parę kilometrów 
od miasta. Miasto po całych dniach jęczało, aż skóra cierpła, strach rozchodził się po kościach, 
co będzie, jaki koniec będzie... Ludzie po nocach nie spali, nasłuchiwali, jakaś zgroza wisiała 
w powietrzu. Polacy też chodzili jak pijani, źli, nie można było rozmawiać z nikim. Mówiono, 
że obecnie Żydów wykańczają, a później przyjdzie kolej na nas. (…) W dzień słychać było jęki, 
a wieczorem ciężkie westchnienia, ludzie strasznie przeżywali te dni. (…)

W mieście wyczuwało się, że coś nastąpi, ludzie z okolicznych wiosek wykupywali od Żydów 
rozmaite rzeczy, co mogło się przydać w gospodarstwie domowym. (…) Nagle zrobił się kurz 
na rynku i zaczęli Żydzi uciekać w rozmaite strony, bo otrzymali wiadomość, że Niemcy jadą 
kolejką przygotowani do wysiedlania. Ta wieść błyskawicznie obiegła Działoszyce. Niemcy 
przyjechali na stację kolejową, ale w tym czasie dużo Żydów uciekło w pola, a ponieważ była 
ciepła jesień i ciepłe noce, mogli tam nocować. Przyszedłem do domu i wyglądam oknem 
na pola widoczne od Chmielowa do Jazdowa; daleko widać, słychać strzały od stacji. Słychać 
było broń maszynową. Na razie nie było widać, żeby kogoś zranili czy zabili. Obserwowałem, 
co będzie dalej. Zaczęli obstawiać miasto dookoła, jeden policjant, trzy kroki dalej jeden 
„baudinst” 3z łopatą na ramieniu; otoczyli miasto pierścieniem, by nikt nie mógł się wydostać. 
Potem pierścień ten zaciskali, tak by nawet mysz się nie przecisła. Ta obstawa stała całą noc. 
Rano zaczęli wchodzić do śródmieścia i wypędzać Żydów z mieszkań na rynek, ustawiać ich 
w ósemki i kolumny.

Jeszcze dobrze nie zjadłem śniadania, gdy przyszło po mnie dwóch policjantów 
granatowych, z rozkazu burmistrza miałem zgłosić się do magistratu i organizować 
wyżywienie dla całej ekspedycji, która bierze udział w wysiedleniu Żydów. Udawać chorego, 
nic nie pomoże, tylko się dla mnie źle skończy. W magistracie czekał burmistrz, pan 
Czekaj, w obecności dwóch gestapowców. Burmistrz dał mi pełnomocnictwo, bym robił 
co wymaga okoliczność. Gestapowcy z tej ekspedycji wyglądali jak jacyś bandyci, taki mieli 
przyjemny wygląd. Obleciałem wszystkie restauracje, by zapewnić wydawanie pożywienia 
gestapowcom, policjantom granatowym, żandarmom i tym z „baudinstu”, rachunek miał 
pokryć Zarząd Miejski. (…) Po załatwieniu spraw poszedłem do domu wypocząć, by być 
wypoczęty na drugi piekielny dzień. Raniutko zerwałem się i pobiegłem do magistratu (…). 
Ekspedycja karna (bo tak ją trzeba nazwać) do tej godziny zgromadziła na rynku sporą 
grupę Żydów. Od apteki do mostu na ul. Skalbmierskiej stały furmanki, koło każdej stał 
policjant granatowy. Żandarmi i policja chodzili ulicami, wypędzali Żydów z mieszkań 
na rynek, wychodzili całymi rodzinami. Widać było, jacy Niemcy systematyczni, idą 
ulica za ulicą. Pomału rynek się zapełnia, stoją w kolumnach ósemkami, jest porządek, 
staruszkowie i staruszki kierowane są na wozy, do oczekujących furmanek. Kto raz wsiądzie, 
temu nie wolno już opuszczać wozu. Ci co wchodzą na rynek, stają w szeregach z plecakami 
na plecach, widocznie przygotowali się do wysiedlenia, zabierali trochę żywności.

Ci co idą na furmanki, już z nich nie schodzą, policjant nie pozwala. Nie wiedzieli, 
że furmanki są do tego, by Żydów wozić na miejsce straceń, tych co sami nie mogą dojść 
na miejsce. Sadowili starców, by ostatni raz przed śmiercią przejechali się, jak za dobrych 
czasów. Jak się furmanka zapełniła dostatecznie, policjant kazał woźnicy jechać na miejsce 
kaźni. Przejechali most na rzece Jakubówce, zamiast w stronę stacji jechali na kierkowskie doły. 
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W nocy na kierkowie całą noc „baudinści” kopali doły. Było ich wykopanych kilka, długich 
na kilkadziesiąt metrów, szerokości 3 metrów. Chłopi, co już raz jeździli ze staruszkami, 
wiedzieli, co Niemcy robią, mówić nie mogli, mieli to surowo zakazane. (…) Otrzymałem 
rozkaz zawiezienia wody sodowej i lemoniady na miejsce kaźni dla żandarmów „katów”. 
Jedziemy na doły kierkowskie, w tej chwili przyjechał transport z Żydami, każą im wysiadać 
z wozów, stawać w kolejności jeden za drugim. Po jednej stronie stały kosze, do których rzucali 
kosztowności, a po drugiej stronie kosze, gdzie musieli składać dokumenty osobiste. Następnie 
musieli rozbierać się do naga i gęsiego maszerować w kierunku wykopanych dołów, ustawić się 
tam jeden koło drugiego. Za nimi szło dwóch żandarmów z pistoletami dziewięciostrzałowymi. 
Taki oprawca podchodził, brał ofiarę za bark, strzelał w nasadę głowy, tam, gdzie kończy się 
głowa, a zaczyna szyja; strzał i kopniak, zabity wpadał do dołu. A w dole dużo jeszcze żyło, 
widać było jak się ruszali. Szybko wyładowałem skrzynie z wodą i odjazd do miasta, żeby 
więcej nie widzieć tej masakry. (…)

W mieście kolumny Żydów ruszyły do stacji kolejowej. Załadowano ich do wagonów, 
przewieziono do Miechowa, tam przetrzymywano kilka dni pod gołym niebem.

W godzinach popołudniowych byłem całkowicie wypompowany i wykończony fizycznie. 
Przyszedłem do biura, siadam na krześle, a tu wołają mnie do burmistrza. Pan Czekaj polecił 
mi, bym razem z dr. Grębowskim poszedł identyfikować Żydów zastrzelonych po domach. 
Idziemy do domu Zwolińskiego, gdzie mieszkał Chaba Cukierman, tam wystrzelano całą 
rodzinę. Zameldowali się tam chłopcy z „baudinstu” do usuwania zwłok. Widzę, jak ciągną 
staruszkę, na pół nagą, głowa tylko podskakuje. Nieboszczykowi wszystko jedno, ale widok 
bardzo przykry. Gdy ją chłopaki ściągnęli z piętra na dół, jeden złapał za nogi, drugi za ręce 
i wrzucili na wóz drabiniasty, napełniony zwłokami. Poszliśmy do domu pogrzebowego koło 
kierkowa. Był załadowany trupami prawie po sufit, ściany zbryzgane krwią, jak w rzeźni, krew 
stała na posadzce po kostki. Nie było możliwe w takich warunkach spisywanie zmarłych, 
czekaliśmy, jak zaczną wynosić ich do grobów. Kilkunastu chłopców z „baudinstu” kopało 
groby dla tragicznie zmarłych.

Przyszedł po mnie Józef Adamczyk, on mnie ma tu zastąpić, bo w magistracie pilnie czeka 
burmistrz. W gabinecie burmistrza czekał także prezes gminy żydowskiej, Kreislangleiter i paru 
gestapowców. Kazali mi zebrać koszty utrzymania całej grupy ekspedycyjnej. Porozumiałem 
się z właścicielami restauracji, piekarni, spółdzielni „Rolnik”, złożyłem całą sumę wydatków. 
Wyszło tego około 100 tys. zł obiegowych. Podałem rachunek burmistrzowi, przejrzał, podał 
Kreislangleiterowi, ten gestapowcom. A ci kazali płacić za rachunek Żydom. Co za podłość 
Niemców, za to, że Żydów rozstrzeliwali, kazali sobie płacić, czy to nie ohyda, czy coś podobnego 
może zrobić człowiek kulturalny... Po zapłaceniu rachunków przez członków gminy żydowskiej, 
nakazano im, by za godzinę stawili się wraz z rodzinami na stacji kolejowej. Jeszcze wczoraj 
obiecywano im, że gmina żydowska pozostaje na miejscu, tylko mają dopilnować wyjazdu 
pozostałych. Co za fałsz, co za obłuda, wielkie oszustwo, ludzkie pojęcie przechodzi. Młodzi Żydzi 
wyszli z magistratu, pozostał prezes gminy żydowskiej. Prezes Kruk pożegnał się z burmistrzem 
i pracownikami magistratu; płakał, a wszyscy obecni płakali wraz z nim. Widziałem, jak wracał 
do domu, nie ten sam człowiek, całkowicie załamany, jakby potracił zmysły. Zacząłem go 
uspokajać, tłumaczyć, że musi ratować dzieci, nie może pozwolić, żeby małym dzieciom stała się 
krzywda, póki ojciec żyje. Trochę go uspokoiłem, poszedł do domu, a ja do biura.

Poszedłem na rynek, kręcili się gestapowcy, żandarmi oraz policja granatowa. Widzę, jak 
policjant prowadził zięcia Rafała Grochola do komendanta ekspedycji; chłopak miał pod pachą 
jakieś zawiniątko. Komendant coś pokazuje, biedny chłop rozbiera się przed nim z odzieży, 
zdejmuje koszulę, spodnie i boso idzie na środek rynku. Za nim idzie jeden z gestapowców, 
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w pewnym momencie pada strzał z pistoletu, prosto w kark, trup pada na rynku. Zginął 
człowiek, bo połaszczył się na nędzne szmaty.

Zbliżał się wieczór, pierwszy od wieków bez Żydów w mieście. Od niepamiętnych czasów 
żyli obok siebie Polacy-katolicy i Żydzi, pchali biedę i taczkę życiową. Dzisiaj wszystko się 
skończyło. 13 tysięcy4 ludzi wywieźli z miasta, bo jednemu człowiekowi zachciało się ludzi 
mordować.

Dla ludności polskiej był to wstrząs okropny, najbardziej przeżywali ludzie starsi. Nie 
dziwiłem się burmistrzowi, że się mną wysługiwał tam, gdzie sam jako burmistrz powinien 
być obecny. Pozostali pracownicy w biurze wyglądali jak przed śmiercią, siedzieli przy biurkach 
bladzi, wystraszeni. Uważałem, że lepiej być w ruchu, to mnie ratowało przed zwariowaniem 
z tego, co widziałem.

Wyszedłem znów na rynek. Tam stoi wóz bez koni, a na nim siedzi samotny, stary Żyd. 
Opowiedział, że dziś był zastrzelony i pochowany w grobie, ale zaczął grzebać w ziemi, wydobył 
się na wierzch. Kiedy wyszedł, zaczął się zastanawiać, co ma dalej robić. Rodzina cała została 
wystrzelana, a on sam tylko żyje. Postanowił naprawdę umrzeć, bo przecież sam nie może żyć. 
Żandarm siedział u Kulczyńskich i pił wódkę. Ktoś usłużny dał mu znać, że na rynku czeka 
stary Żyd. Podszedł, wyciągnął pistolet, Żyd nastawił głowę, taki był koniec starego.

Transporty odeszły z Żydami z Działoszyc do Miechowa, były tak wyładowane, cud, że się 
ludzie nie podusili. W Miechowie zapędzili ich na małą łąkę obok stacji normalnotorowej, 
otoczyli posterunkami z bronią maszynową i tak trzymali przez parę dni, bez wody i jedzenia. 
Po paru dniach podstawili wagony normalnotorowe i zaczęli ładować nieszczęśliwych 
ludzi, wysyłając w nieznane. Po jakimś czasie ludzie dowiedzieli się, gdzie wywieźli Żydów 
z Działoszyc: podobno do Bełżca lub Treblinki.

Zakończył się pierwszy etap wysiedlania Żydów, tak to Niemcy nazywali, bo dla mnie 
to była zagłada. Czy ludzkość zna coś podobnego? Nikt nie zdobył się na taką rzeź jednorazową, 
to mógł zrobić tylko człowiek obłąkany, jakim był Hitler.

Po wysiedleniu Żydów zrobiła się pustka, strach było wieczorem iść na miasto, żyło się jak 
w letargu.

Po trzech dniach zaczęło się polowanie na Żydów. Zaczęli polować nasi, Polacy, wyszukiwali 
kryjówki żydowskie, donosili do policji granatowej. Na poszukiwanie szła policja, a z nią straż 
ogniowa z naczelnikiem Sieleckim. Tropicielem Żydów był komendant policji st. sierżant Piotr 
Sałaban; urządzał polowania po polach i wsiach, na przykład we wsi Jakubowice i Januszowice, 
gdzie zastrzelono parę osób.

We młynie dolnym, własności Wdowińskiego, ukrywała się pod podłogą rodzina 
właściciela młyna. Pracował tam Stanisław Kwiecień, przezywany Maćkiem. Maciek 
wywąchał, gdzie ukrywają się Wdowińscy. Powiadomił naczelnika straży ogniowej, ten zatrąbił 
na alarm i całą paradą poszli wyciągać z młyna ukrywającą się rodzinę. Jak ich prowadzili 
do magistratu, leciało za nimi bez mała całe miasto, jakby tu nikt nie znał Żydów. Wstyd 
za takie przedstawienie strażaków, przecież Wdowiński był jednym z założycieli straży, dobrym 
obywatelem, a tu prowadzą go i jego rodzinę jakby niedźwiedzi. Przekazali ich burmistrzowi, 
ten był jak nieprzytomny z rozpaczy, że musi przejąć nadzór nad nieszczęśliwymi. Była 
wśród nich moja koleżanka szkolna Sala Wdowińska, bardzo ładna dziewczyna, narzeczona 
właściciela majątku Dziekanowice – Szpiro. Nie zdążyli się pobrać przed wywiezieniem, teraz 
ich czekała śmierć. Na jej prośbę odprowadziłem ją do apteki, by mogła kupić lekarstwo; 
ludzie szli za nami, jak byśmy byli osobami nieznanymi, takim widowiskiem. Potem musiałem 
odprowadzić ją do aresztu. Trwało tak parę dni; rano zabierałem Salę do magistratu, wieczorem 
musiałem odprowadzać do aresztu. W tym czasie ukrywający się Żydzi, w depresji, wychodzili 
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z kryjówek; przyprowadzano ich do magistratu, gdzie byli przetrzymywani do czasu, aż Niemcy 
postanowią, co z nimi zrobią. Tym ludziom trzeba było dawać jeść, inaczej by z głodu umarli. 
Ostatni z kryjówki wyszedł syn Cyby Cukiermana, kaleka, uchował się, choć nie mógł chodzić. 
Rodzinę Cukiermanów Niemcy wystrzelali podczas wysiedlenia, on schował się w komórce, 
siedział tam, ile mógł.

W ciągu kilku dni zebrała się spora gromada Żydów, komendant policji powiadomił 
gestapo. Po paru dniach przyjechali Niemcy z Miechowa, zebrali zdrowych mężczyzn i wysłali 
do Miechowa. Kobiety, chorych i starszych rozstrzelali na kierkowie. (…)

Potem odbyło się trzecie wysiedlenie Żydów. (…) Wysiedleń było trzy: pierwsze we wrześniu 
1942 roku, kiedy zginęło na terenie miasta około 1500 osób, tyle pochowano w dołach kierkowskich 
i na kierkowie. Gdzieś koło października nastąpiło drugie wysiedlenie, tych co ukrywali się 
na terenie miasta w schowkach, gdzie nasi Polacy wyszukiwali i wyciągali ukrywających się, 
jak na przykład Wdowińskich. Takich zebrało się kilkaset osób, trochę zastrzelono na miejscu, 
a resztę zabrali Niemcy do Miechowa. Trzecie i ostatnie wysiedlenie było w listopadzie. Zabrali 
z miasta i z okolicznych miejscowości około 2 000 osób. Widać tyle uciekło i ukrywało się przed 
pierwszym wysiedleniem. Parę dni po tym ostatnim wysiedleniu ludzie dali znać, że jakiś Żyd 
ukrywa się w stodole Leona Frankowskiego. Policja granatowa pobiegła na czele z komendantem 
Sałabanem, otoczono stodołę, zaczęto strzelać. Gdy otwarto wrota, znaleziono zastrzelonego 
Barucha Popera; przyszedł do miasta szukając ciepłego okrycia na zimę.

Po ostatnim wysiedleniu Żydów, przyjechał z Miechowa przedstawiciel gestapo celem 
likwidacji mienia pożydowskiego. Wraz z policją sprzedawali przez tydzień urządzenia 
mieszkalne. Masy chłopstwa przyjechały do miasta, kupowali umeblowanie i sprzęt razem 
z pluskwami”5.

I znów współcześnie.
Droga na kierkow, miejsce, którego nie ma, to piaszczysty trakt, wyprowadzający 

za zabudowania w głąb sosnowego lasu. Po kilkuset metrach znajduję pomnik ustawiony 
niedawno. Płyta w kształcie macewy, gwiazda Dawida i menora, słowa po hebrajsku i polsku. 
A wokół brzozy, takie jak w Katyniu…

Kiedyś.
„Działoszyce to specjalne miasto żydowskie, ale jeszcze bardziej unikalna była ulica 

Jankielówka. Była to mała ulica, nieutwardzona, z małymi niskimi płotami, jednym małym 
domem połączonym z następnym, trzymającym się wzajemnie, tak że nim Bóg nie zabije, 
nie upadną. Wystarczyło spojrzeć na ulicę, nawet z daleka, aby zdać sobie sprawę z tego, 
że bardzo bogaci ludzie nie mieszkali tam. Gdy mieszkał już zamożny Żyd („zamożny” według 
standardów Działoszyc), mieszkał w domu zbudowanym z kamienia lub cegły. Jankielówka 
ukryła się za wzgórzem cmentarnym, jakby szukała pomocy z powodu zasług jego przodków, 
aby złagodzić ubóstwo. Kiedy woda deszczowa lub ze śniegu, który topniał na wiosnę, zalała 
ulicę, powstałe błoto nie było niczym. Uliczni mieszkańcy nosili więc wysokie buty do krowy, 
a jesienią uliczna ulica ledwo była znośna. Dzieci, które nie zdołały wyciągnąć stopy z błota, 
wybuchały głośnym płaczem albo przewracały się, a ich ubranie pokryte było lepkim błotem”6.

„Długie syreny, które brzmiały z mykwy [łaźnia rytualna- J.K.], były preludium do symfonii, 
nazywającej się »królową Szabesów«. Przebudzenie z góry rządziło wszystkimi. »Robi się 
późno«, sąsiedzi rzucili się nawzajem. »Słuchać już syrenę z mykwy, a ja wciąż mam tyle 
do roboty«. Gospodynie skarżyły się, przytulając się wzajemnie; a ja widziałem, jak Żydzi 
powracają z rytualnej kąpieli, z brodami na mokro, kapiąc wodą, ich twarze były czerwone 
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od pary, spieszyli się wrócić do domu. W końcu szabat nie był ograniczony tylko do jedzenia. 
Trzeba było zmienić ubranie i nosić odzież szabatową, recytować »żydowskie słowo«, pieśń 
pieśni, i przeczytać cotygodniową część, dwa razy w oryginale i raz w tłumaczeniu. Nagle 
usłyszano głos dozorcy synagogi: »Licht tzinden«, ulice wypełniały się Żydami ubranymi 
świątecznie, idących ze swoimi synami do synagogi, noszących książki modlitewne. Świece 
migotały we wszystkich oknach. Po chwili każda kobieta została przekształcona z prostej 
kobiety w żonę króla, w Królową Szabesów. Całe miasto było pełne światła, a pikantny zapach 
żywności szabatu wypełniał dom. Modlitwy witające Szabes zostały odmówione. Ojcowie 
wrócili do domu. W każdym przejściu słychać było melodię »Shalom Aleichem«. Starsi 
wypowiedzieli słowa błogosławieństwa nad winem. Wszyscy wstali z miejsc, aby słuchać i wypić 
z kielicha. Między każdym toastem śpiewane były przez ojców i synów pieśni rytualne”7.

„W godzinach przed południem wydano rozkaz, aby wszyscy mieszkańcy mieli się pojawić 
w określonym czasie zgodnie ze swoją ulicą w centrum rynku. Wszyscy mogli zabrać ze sobą 
mały pakiet, w tym odzież roboczą, ponieważ wszyscy podróżowaliśmy do pracy. Ludziom 
mieszkającym na ulicy mojej rodziny powiedziano nam, że zbierają się o drugiej. (…) Obraz, 
który widać było na ulicy, wywołał uczucie litości i miłosierdzia, nawet w sercach najbardziej 
okrutnych i bezbronnych. Oto istoty ludzkie, które zostały stworzone na obraz Boga, idą 
chwiejnymi krokami; idą starcy i kobiety, kobiety z dziećmi... Na plecach każdego plecak lub 
worek, a tam kilka mizernych rzeczy. Gdzie oni poszli? Do nieznanego. Nawet bez znajomości 
miejsca, było to z pewnością straszne miejsce! Kiedy przechodziłem z innymi, raz na jakiś czas 
widziałem znajomą twarz, wyglądającą z okien mieszkań, jednego z polskich chrześcijańskich 
sąsiadów. Twarz patrzyła i nie wypowiadała nawet pożegnania. Czy byli tak obojętni? A może 
czekali niecierpliwie na ostatniego Żyda, który opuścił miasto?”8.

„W tym samym czasie zacząłem rozumieć, że w rzeczywistości są dwa miasta o nazwie 
Działoszyce, jedne „Działoszyce z nieba”, które pozostają w mojej pamięci i w moim sercu, 
za którymi będę tęsknić aż do ostatniego tchu. Są także drugie, „Działoszyce z piekła” (…) 
i to będzie przeklinane razem z nieczystościami, z tymi, którzy stali się przeciwko nam i cieszyli 
się, gdy dzieci miasta, jego założycieli i budowniczych, zostały zamordowane. Wstyd tobie, 
ty wyrodne miasto, które ukryło krew swoich święconych i sprawiedliwych synów i córek! 
Niech wichry Boga i gniew spadnie na ciebie, dopóki wasze zniszczenie nie będzie”9.

Ścieżka na kierkow zarasta lasem. Miasto kończy się przy bazie transportowej, a tam w lesie 
tylko cisza i brzozy nad pomnikiem.

A upał był jak jasna cholera, słońce odbierało wolę jakiejkolwiek aktywności; błądziłem 
na rowerze wśród pól świętokrzyskich, szukając jak Matołek swego Pacanowa.
1 Izrael Dov Skóra, Nie było miasta [w:] Księga żydowska Yizkor w Działoszycach i okolicach, Tel Awiw, Hamenora, 1973. 

Korzystałem z wersji internetowej:  https://www.jewishgen.org/yizkor/dzialoszyce/dzialoszyce.html Oryginalne 
wspomnienia zostały spisane po hebrajsku i w jidysz, w książce znajduje się ich angielski przekład, który przetłuma-
czyłem na polski, posługując się translatorem oraz moją znajomością żydowskiej stylistyki, poznanej podczas lektury 
przedwojennej prasy polsko-żydowskiej.

2 Wacław Kapsa, Wspomnienia – maszynopis w zbiorach autora.
3 Baudienst [Der Baudienst im Generalgouvernement – Służba Budowlana w Generalnym Gubernatorstwie] – jedna 

z form pracy przymusowej zorganizowana przez niemieckie władze okupacyjne dla Polaków i Ukraińców w Gene-
ralnym Gubernatorstwie; organizowane przez Niemców dla polskiej młodzieży Hufce Pracy; do których pobór był 
przymusowy, junacy pracowali przy budowie dróg i innych inwestycji strategicznych. W Działoszycach junaków użyto 
przy akcji likwidacyjnej; w cytowanym tekście używana jest forma nazwy „baudinst”, popularna wśród Polaków.

4 W Działoszycach, liczących przed wojną 6755 mieszkańców, mieszkało 5000 Żydów; w sąsiednich miejscowościach 
Sancygniowie, Drożejowicach, Skalbierzu i innych żyło ok 1340 rodzin żydowskich.

5 W. Kapsa, Wspomnienia.
6 Chaim Frajman, Jankielówka i jej Żydzi [w:] Księga żydowska Yizkor.
7 Israel Dow Skóra, Nie było miasta.
8 Moshe Bejski, Dni Shoah [w:] Księga żydowska Yizkor.
9 Israel Dow Skóra, Nie było miasta.
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POETYCKIE INSPIRACJE
Konkurs Poetycki, któremu patronuje Ha-
lina Poświatowska, ma w Polsce ustaloną 
renomę, o której świadczy zarówno liczne 
grono jego uczestników, jak i skład jury. 
W 38. edycji poetyckich zmagań jurorami 
byli: Elżbieta Wojnarowska – poetka i pi-
sarka, Janusz Drzewucki – poeta i krytyk 
literacki oraz Paweł Majerski – historyk 
literatury i krytyk literacki. Finał konkur-
su, organizowany w listopadzie, to kilka 
imprez, zakończonych galą, w czasie której 
laureatom wręczane są nagrody, a wyróż-
nione wiersze prezentowane są przez ak-
torów na scenie Teatru Częstochowskiego.

Wcześniej, tradycyjnie już, odbył się 
cykl imprez towarzyszących Konkursowi, 
w tej edycji trzydniowy, rozpoczęty finałem 
Konkursu Poezji Śpiewanej „Żyje się tyl-
ko chwilę…”, adresowanym do młodzieży 
gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. 
Nagrody i wyróżnienia zdobyli uczniowie 
częstochowskich szkół:

SUBIEKTYWNA KRONIKA WYPADKÓW 
LITERACKICH

I – Katarzyna Błaszczyk z I. LO im. J. Sło-
wackiego,
II – duet Karolina Bajor i Piotr Woldan 
z VII. LO im. M. Kopernika,
III – Dominika Karoń z I. LO im. J. Sło-
wackiego;
wyróżnienia: Nikola Ujma (SP nr 48), Na-
dia Trąbczyńska (SP nr 46) i Katarzyna 
Bukała (I. LO im. J. Słowackiego).

Bogaty był kolejny dzień, 17 listopada 
2017 r., w którym miał miejsce wernisaż 
wystawy malarskiej Grupy Artystycznej 
Werniks, działającej przy Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku Politechniki Często-
chowskiej. Na wystawie eksponowano 
prace, inspirowane postacią i twórczością 
Haliny Poświatowskiej. Po wernisażu Re-
gionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 
organizator Konkursu, zaprosił na spotka-
nie z jego jurorami pod hasłem „Trójgłos 
o poezji”, by po godzinie przedstawić kolej-
ną atrakcję, tym razem muzyczną – koncert 
Marcina Świetlickiego z zespołem „Zgni-

Gala konkursu w Teatrze Częstochowskim, foto: B. Strzelbicka
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łość”. Dzień trzeci przeznaczony został 
na warsztaty literackie, prowadzone przez 
Elżbietę Wojnarowską.

To oczywiście entourage konkursu, 
mający podkreślić jego rangę, istotą zaś 
są zmagania poetyckie. Refleksje jurorskie 
zostały zawarte we wstępie do pokonkur-
sowego tomu, po raz drugi już wydanego 
w dniu finału. Janusz Drzewucki podkre-
ślił, że jurorzy czytając „blisko trzysta” na-
desłanych zestawów poszukiwali takich, 
które będą świadectwem twórczej osobo-
wości i indywidualnego stylu, będą osa-
dzone w tradycji literackiej i jednocześnie 
będą się odwoływać do indywidualnego 
doświadczenia – takie połączenie sprawi 
bowiem, że poetycki przekaz będzie się od-
nosić zarówno do emocji, jak i do wiedzy 
odbiorców. Zauważamy pewną nieścisłość 
w określeniu ilości nadesłanych zestawów, 
bowiem w protokole, opublikowanym 
na stronie internetowej ROK użyto sfor-
mułowania „ok. 200”.

Oto laureaci Konkursu. Podajemy także 
(w nawiasach) wysokość nagród oraz ich 
fundatorów – dla zaspokojenia ciekawości 
naszych Czytelników.

Kategoria „Debiut”:
– I nagroda (1500 zł, Prezydent Miasta 
Częstochowy) – Anita Katarzyna Wiś-
niewska z Warszawy, 
– II nagroda (1.000 zł, Starosta Często-
chowski) – Paulina Pidzik z Krakowa,
– III nagroda (800 zł, Regionalny Ośrodek 
Kultury) – Mikołaj Konkiewicz ze Strzel-
na,
– trzy równorzędne wyróżnienia (500 zł, 
Regionalny Ośrodek Kultury): Wojciech 
Majkowski z Bydgoszczy, Urszula Maurer 
z Bierunia, Olga Kędzia z Konopisk.

Kategoria „Po debiucie”:
– I nagroda (1.500 zł, Prezydent Miasta 
Częstochowy) – Urszula Kopeć-Zaborniak 
z Cieszanowa,
– II nagroda (1.000 zł, Prezes Wodociągów 
Częstochowskich) – Marcin Królikowski 
z Warszawy,

– III nagroda (800 zł, Regionalny Ośrodek 
Kultury) – Barbara Zakrzewska z Ostrołę-
ki,,
– trzy równorzędne wyróżnienia (500 zł, 
Regionalny Ośrodek Kultury): Dominik 
Żyburtowicz z Manowa, Piotr Mosoń 
z Głogowa oraz Michał Mayer z Warszawy.
Łącznie pula nagród, jak łatwo policzyć, 
wyniosła 9 600 zł.

Pragniemy zauważyć, iż sylwetkę i teks-
ty zdobywcy II nagrody w kategorii „Po de-
biucie” Marcina Królikowskiego prezento-
waliśmy w „Galerii” 39/40 – jako laureata 
I nagrody w tej kategorii w 2016 r.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, 
zaś piszących wiersze zachęcamy do uczest-
nictwa w Konkursie oraz w imprezach, któ-
re mu towarzyszą, jest to bowiem znako-
mita okazja do wymiany doświadczeń oraz 
do uzyskania inspiracji.

Barbara Strzelbicka
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KOSSAKOWIE W ANEGDOTACH
Spotkanie z Rafałem Podrazą, pisarzem 
i dziennikarzem, znanym czytelnikom jako 
specjalista od rodziny Kossaków, zorga-
nizowała Biblioteka Publiczna, a popro-
wadziła je specjalistka od życia i twórczo-
ści Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
prof. Elżbieta Hurnik.

Rafał Podraza dostęp do dokumentów, 
pamiątek i kontaktów związanych z histo-
rią znanego rodu uzyskał dzięki związkom 
rodzinnym z Magdaleną Samozwaniec, 
siostrą poetki, której drugi mąż, Zygmunt 
Starzewski, był bratem babci bohatera 
spotkania. Pretekstem do rozmowy w filii 
nr 15 Biblioteki stała się książka Magda-
leny Samozwaniec Trzymajmy się! Życiowe 
rady dla starych i młodych, w opracowaniu 
Rafała Podrazy. Rozmowa była przeplatana 
anegdotami, opowiadanymi z wielką swadą 
zarówno przez autora książki, jak i przez 
prof. Elżbietę Hurnik, doskonale znającą 
rodzinne historie Kossaków oraz losy po-
tomków Juliusza i Wojciecha. Niewątpliwą 
bohaterką opowieści była Magdalena Sa-
mozwaniec, postać znana w literackim ży-
ciu powojennej Polski z błyskotliwej inteli-

gencji, ciętego języka i iście przedwojennej 
elegancji. Rafał Podraza podkreślił także jej 
literacką płodność, zaznaczając jednakże, 
iż nie wszystkie książki oparły się próbie 
czasu. Wiele z dzieł pisarki znajduje się 
w księgozbiorze filii nr 15 Biblioteki w… 
piwnicznym magazynie. Kossakowie zosta-
li scharakteryzowani jako ludzie o silnych 
osobowościach i nie najłatwiejszych cha-
rakterach, co często skutkowało rodzinny-
mi nieporozumieniami. Nazwisko, niestety, 
zanikło w sposób naturalny, jako że rodzi-
na nie ma męskiego potomka – żyją córka 
i wnuczka Magdaleny Samozwaniec oraz 
wnuczki Jerzego Kossaka, Maria Pawli-
kowska-Jasnorzewska zdecydowała się nie 
mieć dzieci. Mówiono także o losach kra-
kowskiej Kossakówki, wpisanej do rejestru 
zabytków dzięki staraniom Magdaleny 
Samozwaniec. To ona także bardzo wiele 
zrobiła dla popularyzacji twórczości swojej 
siostry, której również nadała dwuczłonowe 
nazwisko – sama Pawlikowska-Jasnorzew-
ska nigdy się tak nie podpisywała, używając 
nazwiska Maria Pawlikowska, później Ma-
ria Kossak-Jasnorzewska.

Inicjatorką spotkania była prof. Elżbieta 
Hurnik, która swojego gościa poznała 
znacznie wcześniej na jednym z wy-
darzeń związanych z rodziną Kossa-
ków i od tego czasu konsekwentnie 
zabiegała o przyjazd Rafała Podrazy 
do Częstochowy – co się udało zreali-
zować 24 listopada 2017 r. ze środków 
budżetu obywatelskiego. O tym, iż był 
to świetny pomysł, świadczyła zarów-
no żywa dyskusja, jak i atmosfera za-
interesowania losami rodziny, na którą 
to atmosferę niebagatelny wpływ miały 
opowiadane anegdoty. Książki, przy-
wiezione przez gościa spotkania, ro-
zeszły się bardzo szybko, ale zapewne 
w magazynach innych filii Biblioteki 
Publicznej także znajdują się egzem-
plarze dzieł Magdaleny Samozwaniec, 
które można wypożyczyć…

Barbara StrzelbickaElżbieta Hurnik, Rafał Podraza, foto: B. Strzelbicka
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W wierszach Basi kochałem się zawsze – 
tym razem uczucie moje tylko się pogłębi-
ło. Na początku przytoczę słowa Bogdana 
Knopa, który wieczór prowadził, że poezja 
Basi to nie tylko poezja – to bardzo dobra 
poezja! Jest to trzeci tomik Autorki i tak 
się składa, że co trzy lata otrzymujemy 
próbki talentu Basi: Dojrzewanie (2011), 
Czułość (2014) i Mój pierwszy język (2017). 
Najnowszy tom składa się z trzech części, 
przy czym w skład każdej wchodzi siedem-
naście wierszy. Można zauważyć, że dwie 
liczby – trzy i siedemnaście – wyraźnie na-
znaczyły prezentowany tomik.

Rozmowa z Autorką została podzielo-
na na… trzy części, oddzielone od siebie 
występami Agnieszki Łopackiej, aktorki 
Teatru Częstochowskiego, która z ogrom-
nym zaangażowaniem zaprezentowała 
wybrane wiersze. Początek rozmowy na-
wiązywał do wierszy objętych tytułem 
Od-nowa i poświęconych, jak to napisała 

TO NIE JEST TYLKO POEZJA
(relacja z wieczoru autorskiego Barbary 
Strzelbickiej, na którym w dniu 17 stycz-
nia 2018 r. oddany został do rąk Czytelni-
ków jej nowy tomik pt. Mój pierwszy język)

Wieczór autorski Barbary Strzelbickiej, foto: Kornel Orłowski
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autorka posłowia Bożena Gorska, miło-
ści. Zapytana o to Poetka wykrętnie od-
powiedziała, że generalnie się z tą opinią 
zgadza, ale że odkryła to dopiero wtedy, 
gdy przeczytała posłowie! Dodała także 
wdzięcznie, iż nie są to wiersze miłosne, 
lecz wiersze o miłości. Kontynuując wątek 
wyznała, że w miarę upływu czasu przeko-
nuje się, że miłość ma niewiele wspólnego 
z tym, co opowiadają romantyczne kome-
die i że o miłości wie tylko tyle, że jest. 
Poproszona o przeczytanie wiersza, Basia 
wybrała tekst Wszystkie wariatki świata, 
który, notabene, jest dowcipną i wyrafino-
waną odpowiedzią na wiersz Jacka Giera-
sińskiego pt. Wariatka.

Część dalsza rozmowy dotyczyła środ-
kowej części książki, najważniejszej, za-
tytułowanej tak, jak cały zbiór. Zapytana 
o znaczenie tego metaforycznego tytułu, 
Autorka odpowiedziała gościom, któ-
rzy nie mogli się wręcz pomieścić w sali 
Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Ma-
ter”, że czuje się bardzo mocno związana 
z językiem. Ponieważ uważa, że jej ojczy-
zną jest język, w wierszach pisze o języ-
ku, który poznała najwcześniej, o języku 
dzieciństwa, opisującym świat rodzinnej 

wsi, świat, którego już nie ma, ludzi, któ-
rzy odeszli.

Z inicjatywy grafika Jacka Krasuckiego 
w książce zostały zaprezentowane rodzin-
ne fotografie Autorki – jako nierozerwalnie 
związane z pamięcią. Wiele elementów, 
znajdujących się na zdjęciach, znalazło się 
także w wierszach i sama Autorka nie jest 
pewna, czy widziała coś naprawdę, czy też 
na fotografii. Zdjęcia nie zostały podpisa-
ne, bo nie mają wartości dokumentu – ich 
zadaniem jest pobudzenie wyobraźni Czy-

Wieczór autorski Barbary Strzelbickiej, foto: Kornel Orłowski

Barbara Strzelbicka, foto: Kornel Orłowski
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telników i zachęcenie ich do przyjrzenia się 
własnym rodzinnym fotografiom. Umiesz-
czenie zdjęć w książce także zwiększa ich 
szansę na przetrwanie. Są więc w książce 
fotografie rodziców, jest portret ukochanej 
babci Kasi, całej rodziny i samej Autor-
ki, którą Jacek Krasucki przekonał także 
do tego, by dała swoje zdjęcie na okładkę. 
Wybrała zdjęcie szczególne, na którym 
ma 6-7 lat, ale uważa, że zostało na nim 
zapisane całe jej późniejsze życie.

Końcowa część książki poświęcona jest 
Rzeczom powszednim. Na pytanie, z czego 
wynika ten zwrot ku rzeczom, padła od-
powiedź, że tak układały się myśli Autorki 
i w takiej kolejności powstały wiersze: naj-
pierw zamknięty został pewien rozdział 
w jej życiu, potem zwróciła się ku prze-
szłości, by w końcu zwrócić się ku rze-
czom, a więc ku światu zewnętrznemu. 
Dlaczego rzeczy stały się bohaterami wier-
szy? Bo pisać można o wszystkim, wszę-
dzie jest poezja(!) – także w powszednio-
ści, w rzeczach zwyczajnych, a wszystko 
zależy od spojrzenia…

Od siebie – autora niniejszej relacji 
– chciałbym dodać, iż szczególnie ujęły 
mnie zawarte w tomiku odnośniki i alu-

zje dotyczące pochodzenia ze wschodu 
Polski. Nie da się ukryć, że ludzie stamtąd 
pochodzący (a więc Basia i ja) są ludźmi 
szczególnymi – jakby całe ich życie prze-
siąknięte było zadumą.

Prezentację poezji Basi zawartej 
w ostatnim tomiku zakończył występ 
Zdzisława Sierpińskiego, który wykonał 
swoje trzy kompozycje do wierszy Fererica 
Garcii Lorki.

Drugą część wieczoru zajęła promocja 
„Galerii” 44 – czyli przedstawienie zawar-
tości najnowszego numeru oraz autorów 
tekstów (tym razem alfabetycznie).

Głos w sprawie zabrali jako pierwsza 
Bożena Gorska, a następnie wszyscy inni 
chętni. Po złożeniu podziękowań przez 
Poetkę, brawom i aplauzom nie było koń-
ca! Następnie zgromadzonych zaproszono 
do stołu, do rozmów, do nabywania książ-
ki i „Galerii” oraz po autografy. Dla mnie 
osobiście – było to bardzo miłe, „rozgrze-
wające” spotkanie pośród panującej za ok-
nami zimy – po prostu wieczorek ten roz-
grzały gorące serca wszystkich: Autorki, 
Prowadzącego, Aktorki, Muzyka… Dzię-
kuję za ów gorący styczniowy wieczór!

Tomasz „Aztzenty” Barański

Zdzisław Sierpiński na wieczorze autorskim Barbary Strzelbickiej, foto: Kornel Orłowski
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GAWĘDY ANDRZEJA KALININA
Spotkanie z Andrzejem Kalininem – zna-
nym pisarzem i publicystą, odbyło się 
w środę 24 stycznia w Ośrodku Promocji 
Kultury „Gaude Mater” i było naprawdę 
bardzo udane, a obecni na sali goście za-
chwyceni osobą Autora, który od wielu już 
lat związany jest z Częstochową i życiem 
kulturalnym miasta. Przybyłych serdecznie 
powitała prowadząca spotkanie prof. El-
żbieta Hurnik, która przybliżyła sylwetkę 
twórczą pisarza.

Andrzej Kalinin jest członkiem Pol-
skiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Pi-
sarzy Polskich. Warto przypomnieć, że pi-
sarz debiutował w kwartalniku literackim 
„Arka” w 1983 roku opowiadaniem Konie, 
które zostało opublikowane pod pseudo-
nimem Antoni Tuchoski. Przez wiele lat 
współpracował z krajowymi i zagranicz-
nymi czasopismami: z „Kulturą” Jerzego 
Giedroycia, nowojorskim „Dziennikiem 
Polskim” oraz krakowskimi periodykami 
literackimi „Arką”, „Arcanami”, „Dekadą 
Literacką”, częstochowskim pismem „Ale-
je 3”. Jego twórczość została doceniona. 
W 1998 roku Prezydent RP uhonorował 
Andrzeja Kalinina „Złotym Krzyżem Za-
sługi”. W 2003 roku uzyskał Nagrodę im. 

Karola Miarki za trwały wkład w dzie-
dzictwo kultury narodowej. W 2004 roku 
Sejmik Śląski wyróżnił go Złotą Odznaką 
Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Pisarz w trakcie spotkania opowiedział 
o początkach swojej twórczości oraz o ge-
nezie książki pt. ...i Bóg o nas zapomniał, 
napisanej językiem kresowym, która stano-
wi świadectwo losów Polaków pod sowie-
cką okupacją. Fragmenty powieści zostały 
przedrukowane w prasie konspiracyjnej 
oraz były czytane w Radio Wolna Europa 
i w pierwszym programie Polskiego Radia. 
W 1994 roku książka została nagrodzo-
na Literacką Nagrodą Czesława Miłosza 
(przypomnijmy, że Noblista niedługo po-
tem gościł w domu Pisarza w Kusiętach). 
Uczestnicy spotkania mieli przyjemność 
wysłuchania czytanego tekstu w interpre-
tacji samego Autora. Było to wydarzenie 
wyjątkowe jeszcze pod wieloma innymi 
względami. Goście spotkania z zachwy-
tem słuchali krótkich form lirycznych, 
które pan Andrzej Kalinin napisał dla swo-
jej żony. Publiczność żywo zareagowała 
na wiersze napisane gwarą góralską, gdyż 
świadczą one o fantazji, poczuciu humoru 
oraz znajomości realiów i tradycji góral-
skiego życia. W trakcie spotkania pisarz 

Elżbieta Hurnik, Andrzej Kalinin, foto: B. Strzelbicka
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wyznał, że zamiłowanie do literatury wy-
niósł z domu rodzinnego, gdzie czytało się 
książki na głos. Natomiast fascynację gwarą 
góralską zaszczepił w Andrzeju Kalininie 
jego przyjaciel z Zakopanego, Józef Kape-
ra, bowiem – jak zauważył pisarz – górale 
„kiedy mówią poważnie, wychodzi śmiesz-
nie”. Ponadto Autor zabawiał publiczność 
ciekawymi anegdotami z życia prywatnego. 
Spotkanie zostało uświetnione popisami 
artystycznymi uczniów z Zespołu Szkół 
Muzycznych im. Mariana Józefa Żebrow-
skiego w Częstochowie, którzy pod kierun-
kiem profesor Henryki Kozery przygoto-
wali utwory muzyczne Fryderyka Chopina. 
Salę widowiskową OPK „Gaude Mater” 
wypełnili sympatycy literatury, przyjaciele, 
rodzina, pracownicy i doktoranci Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, którzy 
nagrodzili wszystkich uczestników tego 
spotkania gromkimi brawami. Serdeczne 
podziękowania kierujemy w stronę literatu-
roznawczyni prof. dr hab. Elżbiety Hurnik, 
która od dłuższego już czasu przygotowuje 
tego typu wydarzenia w ramach cyklu spot-
kań literackich oraz w stronę OPK „Gau-
de Mater”, w gościnnych progach którego 
spotkania się odbywają.

Marzena Forma

Na zakończenie jeden z tekstów, wygło-
szonych przez Bohatera spotkania, w Jego 
autorskiej wersji:

Andrzej Kalinin
WIERSZYK MIŁOSNY PO GÓRALSKU

Konik człapie, drynda trzeszczy, od gór 
mgła opada,
A na koźle stary gazda tak z koniem roz-
mawia.

Kielo my to roków, Siwy, po górach jeździ-
my?
Ile my to juz przewieźli rozmaitego ludu!
Ale ta pani, co dzisiok tu jedzie,
Piekno jest, o, piekno jest do cudu!

Panic uny, co śniom jedzie, straśnie ją mi-
łuje
Ino w ocy ji poźiro, po rąckach całuje.
Hej, Boze wielki, Boze na niebiesie,
Kiebym jo, chocio roz w życiu naseł taką 
panią,
Tyz bym poseł za niom, hej, posełbym 
za nią!
Gazdostwo byk przedał, owce wygnał 
w hale
I poseł śnią, ka by chciała, nie boł byk się 
wcale.
Ale nom, Siwy, cas się wyrtnoł, kie kwílecka 
jedna,
Noc nos zgoni na dziedzinę, jak owce 
do kierdla.
W dzwierzach pies nas obtańcuje, zajazgo-
ce baba,
Dutków mało my przywieźli, to baba nie-
rada!
No to się choć napacymy za tą piękną parą,
Hej, widzis, Siwy, inse chłopy na tym świe-
cie lepse szcęście mają!..

Takie ścęście som Pan Jezus daje rąckom 
Boską,
Dzisok właśnie takie scęście wieźli my do-
rożką!

Marzena Forma – doktor nauk huma-
nistycznych w dziedzinie historii, absol-
wentka polonistyki Akademii im. Jana 
Długosza w Częstochowie. Swoje wysiłki 
badawcze koncentruje na kilku obszarach. 
Jej zainteresowania badawcze w zakresie 
historii obejmują przede wszystkim dzieje 
Polski XX wieku, stosunki polsko-ukraiń-
skie i polsko-rosyjskie w okresie II wojny 
światowej oraz biografistykę, w zakresie 
literaturoznawstwa – literaturę XX wie-
ku. Główny nurt zainteresowań badaw-
czych w zakresie językoznawstwa wiąże się 
z komunikacją medialną oraz przemianami 
współczesnej polszczyzny, opisywanymi 
z uwzględnieniem kontekstu kulturowego.
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Kurus A. Czołgi na przedmieściach. 7Dy-
wizja Piechoty w obronie Częstochowy 1-3 
września, Oświęcim 2015, Wydawnictwo 
Napoleon V, 24cm, ss.315, w tym 395 
zdjęć, opr. oryg.tw.

Jest to kolejna książka znanego historyka 
– Prezesa Stowarzyszenia Historycznego 
Reduta Częstochowska Adama Kuru-
sa. Autor książki przebrnął przez szereg 
materiałów historycznych, archiwalnych, 
pochodzących że zbiorów Londyńskiego 
Instytutu Polskiego, Centralnego Archi-
wum Wojskowego w Rembertowie, Biura 
Badań Historii Wojskowości w Warsza-
wie, a także z archiwów w Kielcach, Czę-
stochowie i Piotrkowie Trybunalskim. 
W tekście, liczącym 297 stron, omówił 
działania 7 Dywizji Piechoty w dniach 
1-3 września 1939 r. W trzech rozdzia-
łach ukazał po raz pierwszy faktyczny 
przebieg wydarzeń na pozycjach wokół 
Częstochowy, liczących około 40 km. 
W rozdziale pierwszym są pokazane 
przygotowania 7 Dywizji Piechoty, jak 
i przygotowania 10 Armii niemieckiej, 

dowodzonej przez gen. art. Waltera von Reichenaua. Rozdział drugi poświęcony jest wal-
ce w obronie granic na podstawie źródeł i relacji świadków działań obronnych od Krzepic 
począwszy przez Kłobuck, Panki, Wręczycę Wielką, Lisów, Boronów i Herby. Kończy 
ten rozdział pięciostronicowy bilans walk w dniu 1 września. Trzeci rozdział to już drugi 
dzień września, autor omawia w nim bitwę o Częstochowę w godzinach od 10 do 20, 
który kończy wymarsz z Częstochowy i nocne walki wokół miasta. W rozdziale ostatnim 
omawia zajęcie nowych pozycji i bitwę pod Dębowcem, która trwała do końca dnia 3 
września. Część opisową tego rozdziału kończą załączniki od I do IV, na następnych 10 
stronach są zamieszczone plany schronów, a kończy się ten rozdział trzema mapami szta-
bowymi. Następnie jest zamieszczonych 395 zdjęć (po dwa na stronie lub pojedynczo). 
Książka jest ciężka od wiedzy i dobrze, starannie i ładnie wydana. Tę przebogatą pozycję 
książkową uzupełniają bibliografia i indeks nazw. Wydaje się, że książka winna się zna-
leźć w każdej bibliotece szkolnej czy gminnej, w której znajdują się opisane miejscowości, 
jest także cenną pozycją dla potomków żołnierzy walczących z Niemcami.

Tymoteusz Werner
CZENSTOCHOVIANA Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI
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Dawne Żarki. Album fotograficzny, red. R. 
Okraska, Zawiercie 2107, Wydawnictwo 
Ewerro, 31,5cm ss.139 opr. oryg.tw.

Album zawiera aż trzy wprowadzenia, 
lecz najważniejsze z nich jest wprowadze-
nie Roberta Baciora – syna fotografa Jó-
zefa Baciora, który swoje zawodowe życie 
od lat trzydziestych XX wieku do eme-
rytury związał z Żarkami i zakładem fo-
tograficznym, następnie zakład przejęła 
jego córka Filomena. Jednoszpaltowy 
szkic monografii Żarek zaczyna się w XII 
w. i nierozerwalnie łączy się z Leśnio-
wem, a kończy się w czasach współczes-
nych cyfrowej fotografii. Zdjęcia umiesz-
czone są po trzy i więcej na stronie, 
z opisem w języku polskim i angielskim, 
co poszerza krąg odbiorców. Zdjęcia two-
rzą w zasadzie XX-wieczną historię po-
przez indywidualne historie ludzi, miejsc, 
uroczystości w zamkniętych na celulo-
idowych klatkach filmowych ujęciach. 
W takich albumach fotografie ukazują 
historie życia ludzi: ich praca, wypoczy-
nek, budowy, uroczystości w szkołach, 

kościołach i na otwartej przestrzeni w czasie pielgrzymek czy pochodów, w tym 1-ma-
jowych. Do najciekawszych należą ujęcia przy źródełku w Leśniowie, ćwiczenia straży 
pożarnej, pracy w szwalni, warsztacie szewskim czy stolarskim. Osobnym spojrzeniem 
obiektywu fotograficznego są zdjęcia z przystanku granicznego w czasie okupacji, widoki 
po bombardowaniu Żarek w dniu 2 września 1939 r. Album dokumentuje wyniszczenie 
społeczności żydowskiej, która stanowiła w Żarkach 75% (3 tys.) ogółu ludności; wszyscy 
zostali wywiezieni w dwóch transportach do niemieckiego obozu zagłady w Treblince, 
za wyjątkiem Motka, który urodził się w Żarkach i był świadkiem tragedii żareckich Ży-
dów. Zmarł w Berlinie w 2011 r. Zdjęcia budynków fabrycznych Steinkellera po pożarze 
pokazują wielkość tych zakładów i jednocześnie są ciekawym pokazem rozwiązań tech-
nicznych przedsiębiorcy, producenta powozów i karet. Stodoły, słynne na całą Polskę ru-
iny kościoła p.w. św. Stanisława na wzgórzu Laskowiec, zdjęcia szkół, w tym żareckiego 
liceum, resztki murów obronnych oraz kilka ujęć z Kotowic, Czatachowy , Sułoszowic, 
Jaworznika i Zaborza kończą ten album. Należy przyznać, że zdjęcia są dobrej jakości 
i ostrości, co pozwala rozpoznawać sfotografowane osoby. Album ten można zaliczyć 
do szeregu książek, takich jak autorstwa Wioletty Weiss Pozostało nas tak niewielu. Wspo-
mnienia z pewnego sztetla, wydanej w Berlinie w 2011 r. oraz Żarki Żydowskie. Zaginione 
fotografie, album wydany przez Fundację Bramy Cukermana w Będzinie w 2016 r. Te 
trzy pozycje dotyczą Żarek, kiedyś nazywanych żydowskimi, dla odróżnienia od Żarek 
Letnisko.
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Paszta A., Paszta P., Wydarzenia – Lu-
dzie – Medale. Częstochowa do 1950 roku, 
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. 
Oddział im. dr. Władysława Terleckie-
go w Częstochowie, Częstochowa 2017, 
25cm, ss, 95, opr. oryg. tw.

Książka jest sukcesem autorów i Towarzy-
stwa, które obchodziło 55-lecie istnienia 
w naszym mieście. Jest to przykład trudu 
kolekcjonerskiego członków tego klubu, 
włożonego w opisanie posiadanych od-
znak i medali od końca XIX wieku do lat 
pięćdziesiątych zeszłego wieku. Jak wy-
nika że spisu treści, opisy dotyczą ponad 
40 odznak i medali (szkoda, że autorzy 
nie pokusili się o sporządzenie słownika 
i uzmysłowienie przeciętnemu hobbyście 
różnicy pomiędzy odznaką, odznacze-
niem, medalem, medalikiem, znaczkiem 
metalowym, kotylionem itp.) Wyjaśnie-
nie słownictwa typu: numizmatyka, fale-
rystyka, rewers i awers odznaczenia, słu-
pek itp. warte by było poświęcenia jednej 
strony książki, tym bardziej, że parę stron 
ma tekst zaledwie dwuzdaniowy, a reszta strony jest pusta. Na stronie 42 opisano odzna-
kę Polskiego Związku Zawodowego Chrześcijańskiej Służby Domowej pod wezwaniem 
św. Zyty. Stowarzyszenie to miało siedzibę w Częstochowie przy ul. Wolności i ta sie-
dziba uwieczniona jest na widokówce z lat trzydziestych. Opis historii Stowarzyszenia 
oparto na artykule z „Gońca Częstochowskiego” z 31.03.1931 r. Warto dodać, że meda-
le i odznaki zamieszczone w tej książce dotyczą uroczystości kościelnych, sportowych, 
rzemieślniczych, szkolnych i strażackich. Wydawnictwo na końcu zamieszcza informa-
cje, zdjęcia, bibeloty, związane z „Gońcem Częstochowskim” z okresu przedwojennego. 
Podkreślam, że koniecznym staje się napisanie i wydanie monografii tego tak ważnego 
dla historii Częstochowy pisma.
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Kuliberda A., ks. dr., Bazylika Archikate-
dralna Świętej Rodziny w Częstochowie. 
Album pamiątkowy na Jubileusz 100-lecia 
parafii, Częstochowskie Wydawnictwo Ar-
chidiecezjalne „Regina Poloniae”, Często-
chowa 2017, 31,5 cm, ss.72, opr. oryg. tw.

Minęło ponad sto lat od położenia ka-
mienia węgielnego pod największy neo-
gotycki kościół w Częstochowie. Wy-
danie tego albumu, który na okładce 
ma fotografię ołtarza głównego katedry, 
jest bardzo ważną i ciekawą pozycją. 
W przygotowaniu albumu wzięło udział 
dziesięć osób wymienionych na czwar-
tej stronie. Początek starań, utworzenie 
przez ks. Michała Nowakowskiego, dzie-
kana i proboszcza parafii pw. św. Zyg-
munta komitetu budowy, to 1884 rok. 
Następne działania to starania o grunt 
pod budowę i sporządzenie planu budo-
wy, a projektował katedrę architekt Karol 
Kozłowski z Warszawy. Projekt nowego 
kościoła, znacznie większego niż projekt 
Kozłowskiego, w r. 1900 wykonał archi-

tekt Konstanty Wojciechowski. Władze powiatu, guberni (carskiej) oraz władze koś-
cielne zatwierdziły budowlę o długości 100 m, wysokości 27 m, szerokości 46 m; dwie 
wieże od frontu miały mieć po 80 m wysokości (wieża na Jasnej Górze ma 105 m). 
Kościół był budowany już pod wezwaniem Świętej Rodziny. Poświęcenia fundamentów 
i kamienia węgielnego dokonał ks. Henryk Kossowski, biskup diecezji kujawsko-ka-
liskiej, do której należała Częstochowa. Następnie położono dach, otynkowano wnę-
trze, położono posadzki, zaszklono okna, ustawiono mensę ołtarzową i – rozpoczęła się 
I wojna światowa. Biskup Stanisław Zdzitowiecki w dniu 22.08.1917 r. erygował parafię 
pw. Św. Rodziny. W 1925 r. zdemontowano rusztowanie i bryła katedry ukazała się 
wszystkim częstochowianom. Od tego roku aż do śmierci proboszczem parafii był ks. 
Bolesław Wróblewski (1867-1951).W okresie, gdy biskupem diecezji częstochowskiej był 
ks. Teodor Kubina, zaczęto budować ołtarz główny, który w swoich założeniach miał 
przypominać ołtarz Wita Stwosza w katedrze krakowskiej. W latach 60-tych ukończo-
no budowę ołtarza, stalle, grobowiec dla biskupów, a następnie w 1997 r. zakończono 
budowę wież, gdy arcybiskupem archidiecezji był ks. Stanisław Nowak. Album zawiera 
życiorysy sześciu proboszczów parafii pw. św. Rodziny, a także biogramy biskupów czę-
stochowskich. Na końcu znajduje się osiem stron zdjęć z życia parafii, a strona 72 kończy 
album spisem treści i spisem proboszczów parafii św. Rodziny oraz spisem biskupów, dla 
których katedra jest bazyliką mniejszą i archikatedrą.
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NOTY O KSIĄŻKACH

Barbara Strzelbicka, Mój pierwszy język, Towarzystwo Gale-
ria Literacka, Częstochowa 2017.

Trzecia książka poetycka w dorobku autorki, po Dojrzewaniu 
(2011) i Czułości (2014). Tom składa się z trzech cykli wierszy, 
z których środkowy, inspirowany reminiscencjami dzieciństwa 
i młodości, dał tytuł książce. Posłowie napisała Bożena Gor-
ska. Oprawę graficzną, złożoną z fotografii rodzinnych Poetki, 
przygotował Jacek M. Krasucki. Książka została wydrukowa-
na w częstochowskim Gryfie. (T.B.)

Częstochowa 1826-1914. Materiały z konferencji naukowych 
realizowanych w ramach projektu edukacyjnego, red. R. Stefa-
niak i R. Piotrowski, Częstochowa 2017.

Książka jest częścią projektu edukacyjnego, realizowanego 
w szkołach podlegających Gminie Częstochowa, na który 
złożyły się konkursy, gry, spotkania i konferencje. W przygo-
towaniu publikacji uczestniczyli uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych, przygotowując opracowania zgodne z profilem 
edukacji. Materiał ikonograficzny został udostępniony przez 
księgarza Zbigniewa Biernackiego. (B.S.)

38. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatow-
skiej. Utwory nagrodzone i wyróżnione. Wydawnictwo po-
konkursowe, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 
Częstochowa 2017.
Tomik zawiera zestaw nagrodzonych utworów, poprzedzony 
podsumowaniem konkursu, stanowiącym wstęp do książki, 
dokonanym przez jurora Janusza Drzewuckiego oraz listę 
laureatów konkursu w dwóch kategoriach: „Debiut” i „Po de-
biucie”. Lektura tekstów pozwala uzyskać rozeznanie w ten-
dencjach panujących we współczesnej polskiej poezji. (B.S.)

Magdalena Samozwaniec Trzymajmy się! Życiowe rady dla 
starych i młodych, Iskry, Warszawa 2017.

Publikacja w opracowaniu Rafała Podrazy, wydana w 45 
rocznicę śmierci pisarki. Książka zawiera zbiór błyskotli-
wych felietonów ilustrowanych rodzinnymi fotografiami 
Kossaków. Ciekawostką jest niedrukowany dotąd młodzień-
czy wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Posłowie, 
napisane przez autora opracowania zdradza mało znane losy 
najmłodszego pokolenia rodu Kossaków. (B.S.)
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Podszyta zazdrością tęsknota przemy-
kała po mojej głowie, gdy czytałem 

Mój pierwszy język. Obcowanie z wier-
szami Barbary Strzelbickiej jest podróżą 
po zakamarkach pamięci. Ożywia niczym 
powiew wiatru, przywołuje ulotne wspo-
mnienia, odległe oraz te bliższe, pozor-
nie rozdzielone, lecz obciążone grawita-
cją życiowych doświadczeń o odwiecznie 
ukształtowanym kierunku. Czytając pięk-
ną poezję widzimy jej autora i jeśli ją czuje-
my, myślimy o poecie z sympatią. Poeci nie 
mają wrogów. Z pisarzami bywa inaczej 
– jeśli pominąć kategorie rozrywki. Każ-
da książka czerpiąca z prozy życia, każde 
opowiadanie czy felieton produkują zastę-
py oburzonych:

„Nie wiem, co to za postać. To w żad-
nym razie nie ja. Jestem zupełnie inny. 
Skąd pan wytrzasnął takie bzdury?! Było 
całkiem inaczej!” (Skąd zatem wiedzą, 
że to o nich? Chcieliby trafić do książki, 
lecz oczekują laurki, a pisarz jest złośliwy) 

ZEP
PIĘKNIE JEST BYĆ POETĄ

„Jeśli się kogoś portretuje, to należy ma-
lować uczciwie”. (Pokazywać ludzi taki-
mi, jakimi sami się widzą. Podziwianymi 
i pięknymi);

„A w przypisach najlepiej wyjaśnić, 
że tamten Józek z książki to znany z rze-
telności Franciszek, zaś Anka to Krystyna. 
Wtedy by było wiadomo. Nazwiska można 
pominąć. Ale pisarze są podstępni. Wę-
szą i podglądają. Są obrzydliwie zdradli-
wi. Unikajcie z nimi przyjaźni. Otwierasz 
przed takim duszę, a on nie słucha co mó-
wisz lub tego nie rozumie. Dostrzega jedy-
nie cienie, które człowiek próbuje ukryć”. 
(Najchętniej nawet przed sobą);

„Jest gorszy niż ten pies, bo ten przy-
najmniej nie zdradzi. Nie wykorzysta, jak 
pismak, każdej twojej słabości. A jak już 
cię oświni, nie możesz się nawet odgryźć. 
Bo spróbuj wysłać mu maila i zarzucić nie-
prawdę. Tylko czeka na taką gratkę. Dopiero 
dasz mu materiał. Lepiej wygarnąć w roz-
mowie, bo zawsze można się wyprzeć”.
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Przy odbiorze poezji ów problem nie 
istnieje. Liczy się tylko wrażliwość. Zdzi-
sław Beksiński w swej bogatej korespon-
dencji z paryskim marchandem Piotrem 
Dmowskim drwi ze znanego w kraju hi-
storyka sztuki, z tytułem profesora, któ-
ry zupełnie nie zrozumiał jego obrazu. 
Czy jednak zgryźliwe komentarze ma-
larza podważają kwalifikacje profesora? 
Podobnie z interpretacją wierszy. Każdy 
może je czytać i chłonąć po swojemu. Nie 
ma również reguły co do sposobu czytania. 
Ja uwielbiam windsurfing i porównuję go 
z poezją. Nie mówię o obrazkach z zawo-
dów z szarpaniem nieposłusznego pędnika, 
by dotrzeć jak najszybciej do ściśle wyzna-
czonej boi ulokowanej na niekorzystnym 
kursie. Zupełnie inne wrażenia przynosi 
człowiekowi swobodne, niczym nieskrępo-
wane przemykanie poprzez białe grzywy, 
po szczytach wzburzonej wody podźwiga-
nej przez wiejącą piątkę, bez reguł i przy-
musu, kiedy tylną część deski podbijają 
spiętrzone fale, a reszta, niczym pelikan, 
podrywa się do lotu, przenosząc człowie-
ka w inny świat. Swój pierwszy udany ślizg 
skwitowałem okrzykiem: poezja! – bo tak 
mi zagrało w duszy.

Do dzisiaj dobra poezja jest dla mnie 
jak windsurfing. Przy pierwszym czyta-
niu wierszy wychwytuję porywające mnie 
wersy, szczególnie piękne myśli. Potem 
do nich powracam, czując już cały tomik, 
wydłubuję ulubione strofy, łączę je we-
dle woli uległy pchającym mnie wiatrom. 
Wiersze Barbary Strzelbickiej należą 
do ulubionych akwenów mojego surfowa-
nia. Po błyskach jej talentu prześlizguję się 
z przyjemnością:

„wyłoniłam się z lustra które mnie odbiło / 
żebym spojrzała na siebie oczami Innego / 
(…) spoglądam przez lustro / na to czego 
nie ma / kiedyś przejdę na drugą stronę”,

„ręce babci pamiętam (...) jak w lesie / 
ukradkiem dosypywały jagód / do mojego 

naczynia / aby mi dodać wiary w siebie / 
którą potem odebrały / inne ręce”,

„najjaśniej widzę to czego już nie ma (...) 
widziałam raz poletko lnu / byłam niewie-
le wyższa od wiotkich łodyżek / zakoń-
czonych modrymi kwiatkami / otwartymi 
ku słońcu / kiedy len zafalował na wietrze / 
zrozumiałam / że to widok jedyny (...) bar-
wny wątek / rozwijający się / z gładkiego 
i obłego wnętrza czółenka”,

„rozstania na dworcach / nie są już tak dra-
matyczne / jak dawniej / wszak można się 
spotkać / na kilka sposobów (...) wszyst-
ko jest oddzielone / obraz od obecności / 
dźwięk od źródła / oryginał od repliki”,

„znalezienie rękawiczki (...) nie musi być 
zdarzeniem banalnym / zastanawiasz się / 
kto ją zgubił (…) myślisz (…) o zniszcze-
niu całości / o tęsknocie (...) jedna ręka-
wiczka rzadko stanowi pokusę”,

„żal mi / wystających z koszy na śmieci / 
porzuconych parasoli / których nikt nie 
chce / bo przestały chronić (...) już się nie 
naprawia / zepsutych parasoli”,

„nie podam nikomu numeru telefonu / 
żeby potem nie czekać nie czekać nie cze-
kać”,

„błogosławieni którzy się wahają / albo-
wiem oni ciągle mają szanse”,

„półmisek mnie wybrał (...) ma prawie tyle 
lat / co ja (...) jeśli go nie wezmę / i tak 
we mnie zostanie”.

(Wzruszające fragmenty wierszy: Lustro, 
Ręce, Mój pierwszy język, Rozstania, Rę-
kawiczka, Parasol, Dzisiaj, Między, Półmi-
sek – po których surfował z rozkoszą autor 
felietonu.)
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Jesteś jak świeże powietrze,
Jak po burzy słoneczko,
Dobrocią i natchnieniem –
Pielęgniarko Nineczko!

Już wielu to przyzna,
Pan, pani, dziewczyna – 
Urodą leczy chorych
Siostrzyczka Ka. Nina.

Przez jej urok, niestety,
Potwierdza to statystyka,
Coraz bardziej zapchany
Oddział – Okulistyka.

Taki dyrekcji pogląd,
Że z wadami wzroku
Pacjentom szkodzić nie będzie
Blask twego uroku.

Gdyby cię kierowała
Do innego oddziału,
Zwiększyłaby ilość chorób,
Szczególnie zawałów.

Zdajesz sobie sprawę,
Mądra siostro Nino,
Byłyby na kardiologii
Smutne widzenia z rodziną…

A i szpital miałby
Dodatkowe długi
Wydając spore kwoty
Na ostatnie posługi.

Często twe koleżanki
Mają smutne miny,
Gdy pacjentom wzrok skręca
W stronę siostry Niny.

Jan Ciesielski
SIOSTRZE NINIE

Ci, co po operacjach oczu
Patrząc na twej buzi wdzięki
Wołają: coście mi zrobili,
Człowiek nie może być taki piękny!

Twierdzą tu wszyscy znawcy
Z miasta Częstochowa:
Zderzenie z takim widokiem
To reakcja szokowa!

Nic tu nie poradzi
Zawistników grupa nieliczna –
Jesteś pani, siostro,
Tak po prostu – śliczna!

Uważnym zaś osobom
W głowach myśl taka gości:
Jesteś, Ninko, na siódmym piętrze
Wzorem pracowitości!

Oni tobie dziękują –
Z miasta i okolicy,
Wpływasz także na urok
Parkitki dzielnicy.

Jak ozdobą Podhala
Są góry Pieniny,
Tak ozdobą szpitala
Postać siostry Niny.

Są tacy, co oficjalnie
Głoszą pogląd nowy – 
Dziewczyną najpiękniejszą
Z całej Częstochowy.

Ps. Niech cię chroni
Przed wszelkim złem
Piękna Ninko Ka…
Patronka szpitala: Panna Maryja!
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W Londynie wyróżniały go szalone, 
ręcznie robione, bajecznie kolorowe 

krawaty . Pomimo słabej znajomości języka 
angielskiego, a także dzięki temu, zaczął 
dobrze zarabiać, ale kartą przetargową było 
portfolio autora okładek płyt „Polish Jazz” . 
Otrzymał posadę dyrektora artystycznego 
wytwórni płytowej CBS . Londyńskie ży-
cie toczyło się wtedy spokojnie i beztrosko 
między kilkoma restauracjami, koncertami 
i spotkaniami . Za gwiazdami nie gonili 
wówczas paparazzi, można było swobodnie 
podejść i nawiązać rozmowę . Rodziły się 
przyjaźnie .

W styczniowy wieczór 2018 r . liczne gro-
no wielbicieli sztuki wypełniło salę Śląską 
Miejskiej Galerii Sztuki . Gościem wystawy 
plakatów i okładek był ich autor – Rosław 
Szaybo – Obywatel Świata, choć jego życie 
toczy się między Warszawą a Londynem .

Wśród jego profesji można wyliczyć: 
plakacista, ilustrator, dyrektor artystyczny, 

Elżbieta J.Gola 
W KOLORZE TĘCZY

fotografik i wykładowca . Laureat wielu na-
gród w kraju i za granicą . Współtwórca Pol-
skiej Szkoły Plakatu . Projektował okładki 
do płyt, w tym między innymi: Beethowe-
na, Eltona Johna, Duke’a Ellingtona, Janis 
Joplin czy Leonarda Cohena, które do dzi-
siaj, po pięćdziesięciu latach, nadal są wyda-
wane .

Jego nagradzane plakaty do spektakli 
teatralnych, operowych, koncertów muzycz-
nych, filmów, znane są na całym świecie . 
Zaprojektowana przed laty okładka płyty 
„Astigmatic” Krzysztofa Komedy jest dzisiaj 
poszukiwanym na rynku rarytasem . Zosta-
ła okrzyknięta najlepszą okładką 50-lecia 
do najlepszej płyty .

Nasz krajan, Muniek Staszczyk, cieszy 
się nie tylko okładką zaprojektowaną przez 
prof . Szaybo, ale także jego sympatią .

Anna Paleczek-Szumlas, dyrektor Miej-
skiej Galerii Sztuki, sprawczyni wciąż no-
wych, wyjątkowych wydarzeń, zaprosiła 

Rosław Szaybo. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 18 stycznia 2018 r., foto: Janusz Mielczarek
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zebranych do spotkania z twórcą oraz towa-
rzyszącym mu Piotrem Metzem – inicjato-
rem, pomysłodawcą i konsultantem spot-
kania, który pytaniami uruchamiał wysyp 
anegdot i opowieści .

Moją uwagę przyciągnął tęczowy krawat . 
Wysoki, siwowłosy mężczyzna z młodzień-
czym uśmiechem na twarzy to prof . Ro-
sław Szaybo – mistrz sztuki użytkowej . Jak 
wspominał, po wojnie, w szarości odbudo-
wywanych miast, plakaty stanowiły jedyny 
barwny element . To był czas, gdy sam – 
ze zdobytych materiałów – szył sobie koszu-
le i spodnie .

Debiutował dość wcześnie, gdy w salonie 
jego mamy – warszawskiej modystki, rysu-
nek syna zwrócił uwagę dyrektorki Polskich 
Nagrań i otrzymał pierwsze zamówienie 
na okładkę .

Jego niezwyczajne imię, wybrane przez 
poszukujących oryginalności rodziców, 
ma staroruski rodowód, a w drzewie ge-

nealogicznym zapisali się arystokratyczni 
przodkowie . Edukacja miała swoje sinusoi-
dy, ale dowódca, obserwując talent młodego 
żołnierza, pokierował jego życiową drogą 
i wskazał mu kierunek – Akademię Sztuk 
Pięknych . Tam zetknął się z Henrykiem To-
maszewskim i Wojciechem Fangorem .

Za każdą okładką i za każdym plakatem 
kryją się ludzie i snują się opowieści . Kon-
takty ze światem kultury, muzyki i sztuk 
wszelakich, łącznie z cyrkiem, owocują spot-
kaniami ze sławnymi osobami i osobowoś-
ciami: od Antoniego Słonimskiego do Leo-
narda Cohena . Profesor Szaybo miał okazję 
uczestniczyć w ostatnim kameralnym kon-
cercie Beatlesów, który odbył się na dachu 
wieżowca .

Ciekawa opowieść kryje się za plakatem 
do opery „Carmen” . Poszukując pomysłu 
wertował kolorowe magazyny, także w po-
czekalni u dentysty, gdzie w piśmie dla rolni-
ków natrafił na zdjęcie bezzębnego mężczy-
zny, który w spracowanych dłoniach trzymał 
główkę kapusty . To było to! – stwierdził pro-
fesor . Jego plakat przedstawia tylko głęboki, 
ponętny dekolt, a pomiędzy smukłymi no-
gami w koronkowych pończochach umiej-
scowił w dłoniach modelki wielką, pąsową 
różę – nic dodać, to Carmen .

Okładka dla heavymetalowego zespołu 
Judas Priest przywołuje wspomnienia . Tytuł 
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płyty „British Steel” skojarzył z dobrymi ży-
letkami, którymi można było się wielokrot-
nie ogolić, co wówczas nie było takie oczy-
wiste . Taką właśnie żyletkę, tylko w więk-
szym rozmiarze, wykonał polecony ślusarz, 
potem nowo poznany grawer wykonał napis, 
a fotograf uwiecznił na kliszy dłoń Szaybo, 
zaciskającą się na żyletce . Choć autor nie 
gustuje w tym nurcie muzycznym, to muzy-
ków darzy sympatią . I tak nawiązywały się 
nowe przyjaźnie .

Pamiętne było także zlecenie na okład-
kę płyty duetu Simon & Garfunkel . Obaj 
panowie – członkowie duetu – wówczas 
szczerze się nie znosili i należało jakoś wy-
brnąć z tego impasu . Rosław Szaybo otrzy-
mał zlecenie i poleciał do Los Angeles . 
W wytwórni filmowej zorganizowano cast-
ing na sobowtórów muzyków . Dwie długie 
kolejki kandydatów ustawiły się przed stu-
diem . Profesor wybrał dwóch mężczyzn łu-
dząco podobnych do pierwowzorów . Udali 
się na plażę w towarzystwie profesjonalnego 
fotografa . Miał dużo sprzętu i skrupulatnie 
go ustawiał, szykując się do zdjęcia . Panowie 
szli brzegiem morza, mewy wypełniały tło, 
a zachodzące słońce oświetlało całą scene-
rię . „Złota godzina” do fotografowania, kie-
dy światło miękko opływa wszystko, trwa 
tam bardzo krótko i właśnie Rosław Szaybo 
uchwycił ten najlepszy moment . Jego foto-

grafia tworzy okładkę płyty, a trzeba dodać, 
że swoją twórczość firmuje wyłącznie wtedy, 
gdy zarówno rysunek, jak i fotografia są jego 
autorstwa . Mało kto wie, że zdjęcie przed-
stawia kogoś innego, niż Paul Simon i Art 
Garfunkel .

Podczas innego spotkania Rosław Szay-
bo stwiedził: „Ja się nigdy nigdzie nie spie-
szyłem” .

Może to jest właśnie recepta na długie, 
udane życie, choć dodałabym: talent, praco-
witość i łut szczęścia .

Profesor nadal projektuje i wykłada . 
Przyglądając się jego plakatom i okładkom 
pozostaję w podziwie i zdumieniu dla pomy-
słowości, skrótów myślowych i mistrzostwa 
warsztatu .

Od 18 stycznia do 18 lutego 2018 roku 
można było w Miejskiej Galerii Sztuki de-
lektować się wirtuozerią Rosława Szaybo, 
jego wciąż świeżym, młodzieńczym i nietu-
zinkowym spojrzeniem na człowieka i wy-
darzenia kulturalne .
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Wpatruję się w zdjęcie na wysta-
wie i odnoszę wrażenie, że chyba 

ze mną jest „coś nie tak”. Oddalam się, 
powracam, ale obrazek się nie zmie-
nia i wszystko jest na nim jak dawniej, 
jak 60 lat temu! Jest więc amerykański 
pianista jazzowy w grubych okularach, 
który z taką siłą uderzał w klawiaturę 
steinwaya, jakby za chwilę chciał rozpa-
lić z niego ognisko; przyczajony, strojący 
prześmiewcze miny perkusista; tańczący 
wokół instrumentu czarny kontrabasista 
i on: gość robiący wrażenie księgowego 
z Gminnej Spółdzielni w Żabich Piórach, 
łysiejący „smutniak” z cherlawą piersią 
pod czarną marynarką, podtrzymujący 

Janusz Mielczarek
KSIĄŻĘ SZTUKI

lekko wygiętą srebrną rurkę. Ten w oku-
larach nabija rytm. Zaczynają.

Upakowana w nadmiarze publika 
w warszawskiej Sali Kongresowej, gdzie 
i ja miałem szczęście się wcisnąć, czeka 
na odpalenie lontu. Jest rok 1958. Zza że-
laznej kurtyny, dalej, z Ameryki, na jedy-
ny koncert w Polsce przyjechali mistrzo-
wie jazzu – Kwartet Brubecka. Wielu 
z nas wciąż nie dowierza, że dzieje się 
to w biednej, szarej i siermiężnej Polsce 
„za Gomułki”.

Muzycy robią swoje, ale w głowach 
i sercach ludzi na widowni tlą się ocze-
kiwania, syczą emocje i tętno dochodzi 
do setki. I wtedy wysuwa się trzy kroki 

Wystawa fotografii Marka Karewicza w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, foto: J. Mielczarek
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do przodu ten „smętniak” ze srebrną rurką 
i tak sobie, od niechcenia, jakby niedobu-
dzony jeszcze po popołudniowej drzem-
ce, przykłada ją do ust. Sala na sekundę 
dławi się z niedowierzania, a za chwilę 
wybucha. Lonty odpaliły! Tony wydo-
bywające się z jego srebrnej rurki unoszą 
nas, szczęśliwców, pół metra nad ziemię, 
bo solówkę gra najlepszy w tamtych cza-
sach na świecie saksofonista altowy – Paul 
Desmond.

Na koncercie w Sali Kongresowej jest 
także, ze skromnym aparatem fotograficz-
nym, dwudziestoletni Marek Karewicz, 
któremu zawdzięczam tę wspomnieniową 
ucztę. Fotografowania osobistości jazzu 
i muzyki już nie porzuci. Stanie się nie 

tylko portrecistą ich największych po-
staci, ale także, jako grafik, twórca okła-
dek płyt i plakatów, dla mnie pozostanie 
na zawsze Księciem Sztuki.

Wystawa fotografii Marka Karewicza 
w częstochowskiej Miejskiej Galerii Stu-
ki (równolegle i obok ekspozycji Rosła-
wa Szaybo, o której napisano wcześniej), 
to dla melomanów i wielbicieli fotografii 
okazja do przypomnienia wizerunków 
wielkich i uwielbianych, zatrzymanych 
w subtelnych kadrach dzięki błyskotli-
wości oka i kamery Mistrza, która wielu 
spośród oglądających je, pozwoliła prze-
żywać ponownie chwile muzycznych 
uniesień, co szczęśliwie przydarzyło się 
także niżej podpisanemu.

Wystawa fotografii Marka Karewicza w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, foto: J. Mielczarek
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Rosław Szaybo na wystawie swoich prac w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie,
 18 stycznia 2018 r ., foto: Janusz Mielczarek
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Plakat Rosława Szaybo na wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, 
foto: Janusz Mielczarek


