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SŁOWO OD REDAKCJI

ROZWAŻANIA NA NOWY ROK

Galeria” 48, jakkolwiek przynależy 
do roku 2018, promocję mieć będzie 

w styczniu 2019 r . To skłania do rozwa-
żania przyszłości i snucia planów . W po-
łowie roku 2019 przypadnie wydanie nu-
meru 50 . naszego pisma i wydaje mi się, 
że nad tym faktem nie możemy przejść, ot 
tak, do porządku dziennego . Chciałbym, 
żeby w czerwcu lub, co bardziej realne, 
we wrześniu, odbyło się święto „Galerii” . 
Dzień, w którym wielu piszących dla nas 
autorów spotka się ze sobą, będą mogli się 
poznać, porozmawiać, pobiesiadować . Nie 
będzie to łatwe, bo autorów mamy nie tyl-
ko z Częstochowy, Warszawy, Krakowa, ale 
i z Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy . Po-
trzebne będą fundusze, logistyka, no i lu-
dzie dobrej woli, którzy zechcą się w dzieło 
zaangażować, bo siłami Redakcji na pewno 
nie damy rady . Wiem, że mam wsparcie se-
kretarz redakcji – Basi Strzelbickiej, będę 
oczekiwał też wsparcia zarządu Towarzy-
stwa i jego członków . Spróbuję zwrócić się 
o pomoc do naszych sprawdzonych przyja-
ciół . Zobaczymy . Czasem dobrze postawić 
przed sobą wymagający cel .

Kolejny zamiar to przypomnienie po-
staci Władysława L . Terleckiego, pisarza 
urodzonego w Częstochowie i chętnie 
przyznającego się do związków z naszym 
miastem . Jeden z przyszłorocznych nume-
rów chciałbym nakierować na tego właś-
nie twórcę – wybitnego powieściopisarza i 
dramaturga . Profesorowie Agnieszka Czaj-
kowska z naszego UJD i Wojciech Kajtoch 
z UJ w Krakowie zadeklarowali daleko idącą 
pomoc w tej sprawie . To kolejne wyzwanie!

Po tej wyprawie w przyszłe i niepewne, 
wracam do aktualnego numeru, który przy-
pada na czas obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę . Staraliśmy się 
i my odnaleźć w tej rocznicy . Jako zapo-
wiedź wydania książkowego publikujemy 
wybór wierszy Feliksa Łańcuckiego wraz 

z esejem Bożeny Gorskiej . Nie ukrywam, 
że dla „Galerii” wielkim wyróżnieniem jest 
pierwodruk eseju w wersji skróconej i wybór 
poezji, którego wydanie ukaże się w PIW-
ie wiosną 2019 r . W tym miejscu składam 
wielkie podziękowania Pani Bożenie Gor-
skiej za to niezwykłe wyróżnienie!

W dziale „Bohaterowie Stulecia Niepod-
ległości” poza tym trzy eseje: Iwony Skrzyp-
czyk-Gałkowskiej o Zbigniewie Herbercie 
i Ludmile Marjańskiej, opatrzony unika-
tową fotografią; Eweliny Miki o korespon-
dencji między Józefem i Marią Czapskimi 
oraz Zbigniewem i Katarzyną Herbertami, 
a także tekst Arkadiusza Frani o wybitnym 
poloniście Edmundzie Łągiewce .

Wolność, niepodległość – mają różne 
wymiary, co pokazuje twórczość literacka 
i plastyczna, prezentowana w „Galerii” . 
Patriotyzm manifestuje się przywiązaniem 
do barw narodowych, do historii, ale tak-
że przez różnie ujętą ocenę teraźniejszości 
i troskę o przyszłość . Refleksje i wnioski 
pozostawiamy Czytelnikom, dając liczne 
do nich preteksty, choćby w postaci zesta-
wienia historii Dziadka i Wnuka czy opo-
wieści o roli pieśni w przekazywaniu miło-
ści do Małej Ojczyzny .

Poezja jest rozproszona w kilku dzia-
łach . Zwracam uwagę na dwie pozycje: 
wybór wierszy Wasyla Słapczuka w prze-
kładzie Bohdana Zadury, anonsujący tom 
wydany przez nasze Towarzystwo oraz 
wiersze Wojciecha Kajtocha .

Ostatni kwartał 2018 roku obfitował 
w wydarzenia artystyczne z udziałem na-
szych Przyjaciół . Część z nich zdążyliśmy 
tylko zasygnalizować, więcej napiszemy 
w następnym numerze . Poza tym stali 
i nowi autorzy, relacje z wydarzeń, recenzje .

W imieniu Redakcji życzę Państwu, 
by 2019 rok przyniósł spełnienie planów 
i pozwolił zachować nadzieję .

Redaktor Naczelny – Bogdan Knop

„
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KALENDARIUM październik – grudzień 2018 r.

PAŹDZIERNIK
1.10 . – zmarł Charles Aznavour, pieśniarz;
4.10. – V Peron Częstochowa – Litera-
-liaCz – Scena TfP;
5.10. – promocja albumu Zbigniewa Bier-
nackiego Region Częstochowski jako woje-
wództwo na dawnej pocztówce – Muzeum 
Częstochowskie, Ratusz;
5.10. – V Peron Częstochowa – Przestrzeń 
intymna – Atina 003 – Scena TfP;
6-7.10. – Festiwal „42-200 Monodram” – 
Scena TfP;
9.10. – otwarcie dorocznej wystawy Sto-
warzyszenia Plastyków im . Jerzego Dudy-
-Gracza – Ratusz;
10.10. – spotkanie z cyklu: Zbisław Jani-
kowski rozmawia z… Mirosławą Truchtą-
-Nowicką – Ratusz;
11.10. – koncert poezji Haliny Poświatow-
skiej w 50 . Rocznicę śmierci w wykonaniu 
Barbary Anny Wierzbickiej i Jacka Sta-
wiarskiego – Dom Poezji – Muzeum Hali-
ny Poświatowskiej;
11-14.10. – XIII Dni Muzyki Organowej;
12-14.10. – V Festiwal Filmowy im . Braci 
Krzemińskich „Moja Mała Ojczyzna”;
13-14.10. – VII Biennale Poezji „Pajęczą 
nicią utkane” – Złoty Potok;
17.10. – promocja książki poetyckiej Zie-
mowita Stawiarskiego Przebudzenie – 
OPK „Gaude Mater”;
18.10. – promocja książki Częstochowa 
w drodze do Niepodległości pod red . Ry-

szarda Stefaniaka i Rafała Piotrowskiego 
– OPK „Gaude Mater”;
20.10. – otwarcie wystawy VI Międzyna-
rodowego Salonu Fotografii Artystycznej 
Lekarzy PhotoArtMedica – Ratusz;
21.10. – wybory samorządowe;
21.10. – Hubertus w Olsztynie;
22.10. – spotkanie autorskie z Barbarą 
Gawryluk Deklinacja książki – Biblioteka 
Publiczna;
23.10. – spotkanie autorskie z Anną Czer-
wińską-Rydel Deklinacja książki – Biblio-
teka Publiczna; 
24.10. – spotkanie z cyklu: Filozofujmy! 
z udziałem malarzy (Ewy Powroźnik i Ma-
riana Panka) – Ratusz;
25.11. – wieczór autorski i promocja tomu 
poetyckiego Tadeusza Wrony Słowa i defi-
nicje – Muzeum Haliny Poświatowskiej;
25.10. – Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Poetyckie Krajobrazy” – Zbigniew Her-
bert – RODN „WOM”;
26.10 . – wernisaż wystawy plakatów An-
drzeja Pągowskiego – Miejska Galeria 
Sztuki;
27.10. – otwarcie wystawy „Niepodległość 
sztuki, wolność artysty” – Muzeum Czę-
stochowskie, Konduktorownia;
28.10. – zmarł Edward Dwurnik, malarz .
31.10. – spotkanie autorskie z Pawłem 
Wakułą Deklinacja książki – Biblioteka 
Publiczna .
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LISTOPAD
7.11. – Myśmy wszystko zapomnieli – kon-
cert z okazji 100-lecia Niepodległości – Te-
atr im . A . Mickiewicza; 
8.11. – Wieczór z Galerią i promocja „Ga-
lerii” 47 – Muzeum Haliny Poświatowskiej;
9.11. – otwarcie wystawy fotografii Roma-
na Timofiejuka i Andrzeja Zembika „Bia-
ło-Czerwona” – Klub Marynarki Wojennej 
„Riwiera” w Gdyni;
11.11. – Narodowe Święto Niepodległości 
– setna rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę;
14.11. – spotkanie z cyklu: Zbisław Jani-
kowski rozmawia z… Ireneuszem Kozerą 
– Ratusz;
15.11. – Wieczór autorski i promocja książki 
Jarosława Kapsy Jej opowieści. Rzecz o równo-
uprawnieniu kobiet – Centrum Informacji im . 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie;
15.11. – wieczór autorski i promocja tomu 
poetyckiego Mariana Panka Czytając krop-
ki – Ratusz;
15-17.11. – finał 39 . Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego im . Haliny Poświa-
towskiej – ROK;
19.11. – zmarł Witold Sobociński, opera-
tor filmowy;
19.11. – spotkanie autorskie z ks . Arkadiu-
szem Paśnikiem i promocja książki Miłość 
– radio Fiat;
21.11. – wernisaż wystawy malarstwa Ma-
riana Panka – restauracja „Pecorino”;
22.11. – Świat, który odszedł – promocja 
książki Cezarego Jana Lisa – Ratusz;
24.11. – otwarcie wystawy Darka Pali 
„Struktura śladu . Doświadczenie miejsca” 
– Ratusz;
25.11. – performance „Nie! Podległa” Mag-
daleny Kmiecik – Miejska Galeria Sztuki;
26.11. – zmarł Bernardo Bertolucci, reży-
ser filmowy;
27.11. – Przestępcze wymuszenie zeznań w 
postępowaniach przygotowawczych prowa-
dzonych przez organy bezpieczeństwa pub-
licznego w latach 1944–1956  – promocja 
książki Przemysława Piątka – ODDC;

29 .11. – premiera komiksu Marty Frej 
„Dromaderki” – Ratusz .

GRUDZIEŃ
1.12. – wernisaż wystawy „Fotograficz-
ne obiekty Adama Maruszczyka” – OPK 
„Gaude Mater”;
1.12. – wernisaż wystawy „Adam Marusz-
czyk . Niedokończony obraz” – Kondukto-
rownia;
5.12 . – promocja książki Aleksandry Hir-
szfeld Istota – Ratusz;
8.12. – „Opowieść o Zofii Baudouin de 
Courtenay” – spotkanie z witrażystą Grze-
gorzem Słomką – Ratusz;
8.12. – wernisaż wystawy rysunków Zdzi-
sława Wiatra – OPK „Gaude Mater”;
10.12. – zmarł Janusz Sent, pianista i kom-
pozytor;
14.12. – wernisaże: wystawy pokonkur-
sowej „Pejzaż współczesny . Częstochowa 
2018” oraz wystawy „Wobec lalki – lalka 
artystyczna” – Miejska Galeria Sztuki;
15.12. – wernisaż wystawy: „Janusz Miel-
czarek . W poszukiwaniu innych stanów 
piękna” oraz wystawy: 8 . Międzynarodowy 
Salon „Martwa natura w fotografii” – Miej-
ska Galeria Sztuki;
15.12. – benefis Andrzeja Kalinina – jubi-
leusz 85-lecia – Ratusz;
15.12. – wieczór autorski Marcina Zegad-
ły i promocja tomu Zawsze ziemia – OPK 
„Gaude Mater”;
18.12. – zmarł Kazimierz Kutz, reżyser fil-
mowy;
20.12. – spotkanie opłatkowe Towarzystwa 
Galeria Literacka – Dom Poezji – Muze-
um Haliny Poświatowskiej;
26.12. – 95 . rocznica urodzin Ludmiły 
Marjańskiej;
28.12. – spotkanie z Leszkiem Engelkin-
giem, tłumaczem tomu Federica Garcii 
Lorki Gips i jaśmin – Muzeum Haliny Po-
światowskiej;
28.12. – zmarł Amos Oz, pisarz .

Barbara Strzelbicka
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Ogólnopolski Konkurs Poetycki im . 
Haliny Poświatowskiej, którego 39 . 

odsłona jest już za nami, ma od kilku lat 
stały scenariusz, rozłożony na trzy dni . 
Najwyraźniej scenariusz dobrze się spraw-
dza, dlatego też organizator – Regionalny 
Ośrodek Kultury w Częstochowie – dokła-
da starań w celu doskonalenia jego przebie-
gu, za co też został nagrodzony przez juro-
rów słowami uznania . W czwartki odbywa 
się podsumowanie Konkursu Poezji Śpie-
wanej, w piątki – wernisaż wystawy – tym 
razem była to wystawa fotografii Jurajskie-
go Fotoklubu Częstochowa „Poezja obra-
zu”, po którym nastąpiło otwarte spotkanie 
z jurorami konkursu, a następnie program 
poetycko-muzyczny Włodzimierza Gali-
ckiego i Artura Modrzejewskiego „Moja 
dobra droga” . Sobota to poranne warsztaty 
poetyckie z jednym z jurorów (w tym roku 
prowadziła je Joanna Mueller) oraz wień-
cząca wszystkie wydarzenia popołudniowa 
gala, w czasie której czytane są nagrodzone 
wiersze, a następnie ogłoszenie wyników 
konkursu . Deserem jest występ gwiazdy . 
Dawno już zrezygnowano z Turnieju Jed-
nego Wiersza, wspominanego przez nie-
których jego uczestników i laureatów z łez-
ką w oku .

Stałość tych elementów buduje trady-
cję Konkursu, do której należy także za-
praszanie do jury poetów i krytyków lite-
rackich o uznanym dorobku . W tym roku 
jury przewodniczył Wojciech Kass, poeta 
i eseista, od lat związany z muzeum Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Pra-
niu . Skład komisji uzupełniali wspomniana 
wyżej Joanna Mueller, poetka, literaturo-
znawczyni i krytyczka literacka oraz Mar-
cin Orliński, poeta, prozaik, krytyk literacki 
i publicysta . Piątkowy „Trójgłos o poezji” 
był de facto przekazaniem wniosków z pracy 

Barbara Strzelbicka
SŁODKO-GORZKI KONKURS POETYCKI

jurorskiej, niezbyt optymistycznych, sko-
ro skupiono się na zjawiskach, które bez 
przesady można określić jako patologicz-
ne i których dotąd uważni obserwatorzy 
konkursów literackich mogli się jedynie 
domyślać . Najwyraźniej zjawiska te przy-
brały takie rozmiary, że dłużej nie można 
ich tolerować . Wojciech Kass mówił więc 
o „łowcach nagród”, którym zależy jedynie 
na finansowej stronie nagrody, o wyspecja-
lizowaniu się niektórych twórców, w tym 
także o uznanym dorobku, niejednokrotnie 
jurorów w innych konkursach, w „zarabia-
niu na poezji”, o posyłaniu tych samych ze-
stawów tekstów na kilka konkursów, o pi-
saniu pod konkretnych jurorów i w końcu 
o literalnym interpretowaniu regulaminów, 
czego przejawem jest podawanie nie-
prawdziwego imienia i nazwiska – skoro 
w regulaminie nie ma zapisu „prawdziwe 
imię i nazwisko”, lecz – „imię i nazwisko” . 
O zgrozo! – chciałoby się zawołać, z dru-
giej jednak strony nasuwa się pytanie: jeśli 
to uchodzi na sucho, to dlaczego nie? Jeśli 
pomimo stwierdzenia nadużyć nagroda zo-
staje przyznana, to dlaczego jej nie przyjąć? 
Pecunia non olet, a poza tym do biogramu 
można dopisać: laureat licznych konkursów 
poetyckich… Tylko – ile są warte takie za-
pisy?

Ze strony organizatorów konkursu 
padały zapewnienia, że regulamin przed 
kolejną edycją ulegnie weryfikacji, skoro 
nie jest wystarczająco gęstym sitem elimi-
nującym nadużycia, jednak wobec wielkiej 
pomysłowości amatorów konkursów i ich 
równie wielkiej „determinacji” – nie wydaje 
się możliwym skonstruowanie regulaminu 
doskonałego . Grono ludzi piszących uleg-
nie zapewne podziałowi na tych, którzy 
biorą udział w konkursach i na tych, którzy 
od nich stronią .
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Od czasu powstania Konkursu im . 
Haliny Poświatowskiej sytuacja konkur-
sów poetyckich radykalnie się zmieniła – 
o czym także mówili jurorzy . Przestał się 
liczyć autorytet uznanych twórców, coraz 
bardziej istotna staje się wartość material-
na nagrody, znacznie łatwiej jest o publi-
kację, a uznanie najszybciej można zdobyć 
za pośrednictwem Internetu . Wobec ta-
kich zmian zachodzi pytanie, jaki jest sens 
organizowania konkursów poetyckich, 
skoro nie chodzi o poezję…

Wiersze tegorocznych laureatów zo-
stały przeczytane na scenie Filharmonii 
Częstochowskiej przez aktorów Małgo-
rzatę Marciniak i Bartosza Kopcia przy 
akompaniamencie instrumentów perku-
syjnych . Dopiero potem Marek Ślosar-
ski, zaangażowany do prowadzenia gali, 
odczytał protokół . Okazało się, że nie 
wszyscy zgłosili się, by osobiście odebrać 
nagrodę, jurorów reprezentowała tylko Jo-
anna Mueller, honorowe grono było więc 
dość szczupłe . Publiczność za to dopisała 
i została nagrodzona koncertem związanej 
z „Piwnicą pod Baranami” Agaty Ślazyk, 
artystki o wielkiej kulturze . Zostały tak-
że rozdane tomiki z nagrodzonymi i wy-
różnionymi utworami, których publikacja 
w ostatnim dniu finału jest od kilku lat 
tradycją .

A oto laureaci tegorocznego konkursu:
Kategoria „Debiut”: 

I nagroda –  Marcin Podlaski  z Aleksan-
drowa Kujawskiego,
II nagroda – Jolanta Rawska-Hilchen-
bach, Niemcy,
III nagroda – Jakub Bolec z Rzeszowa,
wyróżnienie – Olga Kura z Olkusza;

Kategoria „Po debiucie”: 
I nagroda – Ewa Włodarska z Krakowa, 
II nagroda – Rafał Baron z Gdańska,
III nagroda – Mateusz Mitąg z Warszawy,
wyróżnienia – Piotr Zemanek  z Bielska-
-Białej i Aleksandra Paprota z Wrocławia,
wyróżnienie drukiem wiersza To tylko nie-

dziela w wydawnictwie pokonkursowym – 
Antonina Tosiek z Poznania .

Przypomnijmy, iż Rafał Baron przed 
dwoma laty także otrzymał II nagrodę 
i jego wiersze publikowaliśmy w „Galerii” 
39/40 .

Wcześniej, bo w dniach 13-14 paź-
dziernika, odbyło się VII Biennale Poezji 
„Pajęczą nicią utkane”, którego organiza-
torem jest Samorządowy Ośrodek Kultury 
i Sportu w Janowie . Konkurs poetycki od-
bywa się tam na zasadzie turnieju jednego 
wiersza i startowało w nim wielu twórców 
mniej lub bardziej związanych z „Gale-
rią” . Jury w składzie: Anna Baśnik, Mar-
cin Zegadło oraz Dariusz Sas nagrodziło 
wiersz Jerzego Fryckowskiego z Dębnicy 
Kaszubskiej . Jego sylwetkę prezentowa-
liśmy w „Galerii” 39/40 z okazji otrzy-
mania III nagrody w tej samej kategorii, 
co wspomniany wyżej Rafał Baron . Już 
wówczas Jerzy Fryckowski miał na koncie 
18 tomów poetyckich oraz liczne nagrody . 
Na szczęście Marcin Zegadło nie był wte-
dy jurorem – był nim rok wcześniej .

Edycja sprzed dwóch lat była wyjątko-
wo szczęśliwa, bo w rok później Marcin 
Królikowski, zdobywca I miejsca w kate-
gorii „Po debiucie”, otrzymał II nagrodę . 
Warto wspomnieć również o szczegól-
nym zbiegu okoliczności . Otóż Piotr Ma-
cierzyński w tym wydaniu konkursu zo-
stał wyróżniony… dwukrotnie: otrzymał 
II nagrodę w kategorii „Po debiucie” oraz 
wyróżnienie honorowe – za różne zesta-
wy wierszy, sygnowane różnymi godłami . 
Ciekawe, ile zestawów nie zostało na-
grodzonych – to pytanie nieco złośliwe, 
a poważny wniosek jest taki, że być może 
dla amatorów konkursów stworzono pre-
cedens . A wszystko – zgodnie z regula-
minem, w którym brak zapisów dających 
możliwość przeciwdziałania takim sytua-
cjom, dlatego jurorom pozostaje gorzkie 
narzekanie…
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FELIKS ŁAŃCUCKI

Pamięci
Jana Łańcuckiego,
Katarzyny Łańcuckiej
i Zofii Kozłowskiej-Jędrzejczyk

Rozchyl tylko raz zasłonę
Z niewidzialnej bieli,
A zobaczysz taką stronę,
Od której wzrok dzieli.
Ręką, z ciała uwolnioną,
Tkniesz umarłej drżące łono,
Ciężką bramę pchniesz zamknioną
Mamertyńskiej celi.

[Jan Lechoń]

Habent sua fata libelli. Kiedy w 2011 roku pracowałam w bibliotece warszawskiego 
Muzeum Niepodległości nad książką Rzeczpospolita Krzemieniecka albo Nowe Ateny 

Wołyńskie, szczęśliwym trafem natknęłam się na powielaczową amatorską odbitkę zbiorku 
poezji krzemienieckiego licealisty Feliksa Łańcuckiego . Z pojedynczymi jego utworami 
zetknęłam się już na łamach „Naszego Widnokręgu” . Powielaczowy tomik, opatrzony ty-
tułem Podwodne księżyce, zawierał wiersze publikowane, a także inedita tworzone do roku 
1941, pochodzące ze zbiorów rodzinnych, profesjonalny szkic Katarzyny Łańcuckiej, notę 
biograficzną autorstwa Zofii Kozłowskiej-Jędrzejczyk i parę fotografii . Ten depozyt z datą 
1994 ktoś umieścił w Muzeum wśród krzemienieckich pamiątek, a drugi egzemplarz – 
w Bibliotece Narodowej . Dzięki temu ocalały .

Wszystko zaczęło się od zachwytu . To była autentyczna, zdumiewająco dojrzała poe-
zja . Udało mi się doprowadzić do wydania tego tomiku przez Muzeum Niepodległości . 
Osobliwy to był debiut – w siedemdziesiąt lat po śmierci autora . Zbiorek, pod tytułem Sny 
młodzieńcze, sny lunatyczne, wyszedł w 2012 roku w maleńkim nakładzie i dziś jest nie-
osiągalny . W aneksie umieściłam esej Rozbita okaryna, który właśnie mają Państwo przed 
sobą . Na użytek „Galerii” esej został skrócony i nieco zmieniony . Tymczasem los szykuje 
poecie jeszcze jedną pośmiertną niespodziankę . Otóż na luty 2019 roku przygotowywane 
jest nowe wydanie jego wierszy – w Państwowym Instytucie Wydawniczym .

Feliks Łańcucki urodził się 29 maja 1919 roku w Żurawnie nad Dniestrem . Jego ojciec, 
Leopold, był nauczycielem matematyki . Matka, Maria z Reizerów, wychowywała dzieci . 
W Żurawnie znano i bardzo szanowano rodzinę Łańcuckich . A dzieci było sześcioro: 
Aleksander, Izabela, Tadeusz, Feliks, Jan i Zbigniew . Bardzo rodzinni, wspierający się 
wzajemnie w czasach pokoju, a jeszcze bardziej podczas dwóch okupacji . Dzielący polski 

Bożena Gorska
ROZBITA OKARYNA
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kresowy los z wielu mieszkańcami 
Podola i Wołynia . Tu warto wy-
biec w przyszłość, bo dzieje tego 
rodzeństwa obrazują niemal sym-
bolicznie związek między pry-
watną historią rodziny a wielką 
historią narodu .

Aleksander, pracownik poczty 
w Stryju, podczas wojny ofiarnie 
i z wielkim wysiłkiem, ryzykując 
życie, zdobywał dla rodziny żyw-
ność . Wywieziony na Sybir, nie 
powrócił .

Izabela, nauczycielka szkół 
w powiecie dubieńskim, urocza, 
pełna radości życia kobieta, któ-
ra w latach przedwojennych nie 
opuściła żadnego z corocznych 
balów dla inteligencji, organizo-
wanych na zamku w Wiśniowcu, 
była absolwentką krzemienieckie-
go seminarium nauczycielskiego . 
Ósmy seminaryjny rocznik matu-
ralny, 1929 . Pierwszą pracę podję-
ła w wiejskiej szkole w Gradkach, 
w gminie Sudobicze . Starsza 
od Feliksa o osiem lat, zawsze mu 
matkowała . Jej ostatnią przedwo-
jenną posadą na Kresach była szkoła w Trościańcu . Mąż Izabeli umarł w niemieckim 
oflagu . Ona sama cudem uniknęła śmierci z rąk banderowców . Pomógł Ukrainiec, który 
przewiózł ją z Trościańca do Dubna . W Dubnie pozostała aż do ekspatriacji . Osiedliła się 
w Solcu Kujawskim, gdzie była bardzo zaprzyjaźniona z bratową, wdową po Zbigniewie, 
Aleksandrą Łańcucką . Tam zmarła w 1989 roku i została pochowana na miejscowym 
cmentarzu .

Tadeusz zginął na Majdanku .
Jan został lekarzem, profesorem dermatologii . Mieszkał w Warszawie . Był ojcem Ka-

tarzyny .
Zbigniew umarł na gruźlicę niedługo po wojnie .
Najszczęśliwsze lata dziecięce i młodzieńcze Feliks Łańcucki spędził w Krzemieńcu . 

Liceum Krzemienieckie, gdzie trafił, było szkołą niezwykłą, fenomenem edukacyjnym lat 
międzywojennych, niedosiężnym ideałem, do którego nie dorosła później żadna szkoła 
ani w Polsce Ludowej, ani w dzisiejszej niepodległej Rzeczypospolitej . Założone w 1805 
roku przez Tadeusza Czackiego i Hugona Kołłątaja pod nazwą Gimnazjum Wołyńskie-
go i reaktywowane w roku 1920 przez Marszałka Piłsudskiego, funkcjonowało do wy-
buchu drugiej wojny światowej . Kontynuując tradycję dziewiętnastowieczną, doborowa 
kadra pedagogiczna była nastawiona na kształcenie inteligencji – tej najbardziej świa-
domej i odpowiedzialnej warstwy narodu, która w przyszłości objęłaby przewodnictwo 

Krzemienieccy licealiści: Paweł Hall, Feliks Łańcucki 
i Tadeusz Ożóg. Fotografia z prywatnych zbiorów Haliny 
Jacuńskiej-Ogrodzińskiej
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w organizowaniu życia całego regionu . Bardzo szybko Liceum stało się centrum kultural-
nym Wołynia . Odzyskane po stu dwudziestu trzech latach niewoli Kresy zamieszkiwa-
li Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Ormianie, Czesi, Niemcy oraz przedstawiciele innych nacji . 
Koncepcja Piłsudskiego budowania Rzeczypospolitej wielu narodów, na wzór jagielloń-
skiej, zakładała zgodną koegzystencję obywateli różnych narodowości, wyznań i kultur . 
Tej idei służył program wychowawczy Liceum . A program dydaktyczny wykorzystywał 
najnowocześniejsze światowe osiągnięcia, adaptując je stosownie do miejscowych warun-
ków i potrzeb . Kompleks Liceum Krzemienieckiego obejmował między innymi gimnazja 
matematyczno-przyrodnicze i humanistyczne, powszechną szkołę ćwiczeń, a także semi-
narium nauczycielskie . Feliks Łańcucki był uczniem szkoły ćwiczeń, a potem gimnazjum .

Zofia Kozłowska-Jędrzejczyk tak wspomina po latach aurę miejsca, w jakim się znalazł:

„Krzemieniec, miasteczko malowniczo położone wśród gór, owiane duchem Słowa-
ckiego, pełne tradycji i wspaniałych ludzi, wytwarzało szczególną i niepowtarzalną 
atmosferę . Liceum było szkołą, w której nie tylko kładziono nam do głów przedmioty 
objęte programem . Tam uczono nas kochać ludzi i własny kraj, udostępniano nam 
wszystkie dziedziny kultury i sztuki . Koncerty, teatr, wystawy plastyczne, wycieczki 
krajoznawcze, koła zainteresowań, wszystko to rozwijało młode umysły, a dla jedno-
stek wrażliwych jak Feliks było natchnieniem i inspiracją do pracy nad sobą” .

W krzemienieckiej ćwiczeniówce Feliks chodził do klasy B – dla wybitnie zdolnych . 
Żeby się dostać do takiej klasy, dzieci zdawały konkursowy egzamin, który trwał tydzień .

Fizycznie drobny i wątłej budowy, był bardzo ambitny . Zwłaszcza chciał dorównać 
najlepszym w zajęciach sportowych . A że dziecięca pomysłowość nie ma granic, uczestni-
czył z innymi w dość niebezpiecznej i niekontrolowanej przez nauczycieli zabawie – sko-
kach z wysokiego murku . I czynił to bez strachu .

Tę kruchość widać na fotografii nastolatka . Feliks był niepokojąco smukły . Pascalow-
ska trzcina . Jak wyglądał? Całe rodzeństwo Łańcuckich wyróżniało się wysokim wzro-
stem i wielką urodą . Feliks był brunetem o niespotykanym ciemnoniebieskim, prawie 
granatowym, kolorze oczu . Oczy miały pyszną oprawę sobolich brwi i długich rzęs . Aż 
pytali niektórzy – po co takie rzęsy chłopcu? W jego rysach przyciągała uwagę niemal 
dziewczęca delikatność . A w zachowaniu – elegancja i wytworne maniery .

Miał piękne ręce i grał na skrzypcach . Zarówno on jak i jego rodzeństwo byli mu-
zykalni . Dom państwa Łańcuckich w Żurawnie rozbrzmiewał muzyką . Ojciec, zdolny 
skrzypek-amator, nauczył dzieci i wprowadził zwyczaj rodzinnego muzykowania . A już 
prawdziwe koncerty uświetniały każdą Wigilię .

Chociaż z natury introwertyczny, Feliks bez trudu nawiązywał kontakty towarzyskie 
i przyjaźnie . W kręgu młodzieży cieszył się popularnością i miał niewątpliwy autorytet . 
Świadczy o tym chociażby fakt, że już podczas pierwszego zebrania Koła Dyskusyjno-
-Samokształceniowego został wybrany na sekretarza zarządu . A zachowany tekst proza-
torski Łańcuckiego Śmierć i nędza jest dowodem wyjątkowej wrażliwości autora na ludzką 
krzywdę . Feliks był bardzo szlachetny . Wiązało się to z głęboką wiarą i autentycznie 
przeżywaną religijnością . Ta wyrazista cecha osobowości rzutowała na całą jego postawę 
moralną .

Literatura – szczególnie poezja – była jego miłością od zawsze . Młodzież licealna 
wydawała własne pismo „Nasz Widnokrąg” . W latach nauki Feliksa redakcją opiekował 
się polonista, profesor Kazimierz Groszyński . Nazwisko Łańcucki pojawiło się w stopce 
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redakcyjnej już w roku 1935, w kwietniowym numerze . Oprócz „dorosłego” Komitetu 
Redakcyjnego istniał tam również Komitet Redakcyjny Działu Młodych . W „dorosłym” 
rej wodził przygotowujący się właśnie do matury Zygmunt Jan Rumel . Sekretarzem mło-
dzieżowego był Feliks Łańcucki, uczeń drugiej klasy gimnazjum . Dzieliła ich różnica 
czterech lat, a łączył talent poetycki . Obaj publikowali wiersze w „Naszym Widnokręgu” . 
Dwa lata później Feliks awansował na redaktora Głównego Komitetu Redakcyjnego i pia-
stował tę funkcję do ostatniego numeru pisma, wydanego z datą marzec-kwiecień 1939 .

Takich rozpoetyzowanych chłopców było w Krzemieńcu więcej . Najserdeczniejsi 
przyjaciele Feliksa, Paweł Hall i Ryszard Stachórski, także pozostawili tam swoje ślady . 
Koledzy żartobliwie nazywali Feliksa, Pawła i Ryszarda trzema wieszczami . Lubili się 
spotykać w parku albo w zaułku Bessera w licealnym ogrodzie i spędzać czas na czytaniu 
poezji – Staffa, Leśmiana, Wierzyńskiego – albo na prezentowaniu i poddawaniu krytyce 
własnych wierszy . Często im towarzyszył profesor Groszyński, animator dyskusji i nie-
kwestionowany autorytet .

Zofia Kozłowska-Jędrzejczyk pisze w sposób ujmujący – ze ściszeniem tonu i dyskrecją: 
„Pierwsze próby poetyckie to wiersze drukowane w »Naszym Widnokręgu« . ( . . .) Ostatnie 
– to przesyłane w listach do dziewczyny, z którą był związany uczuciowo . . .” Właśnie ona 
była tą dziewczyną, ale to jej sekret . Subtelność niedopowiedzenia, zachowanie tajemnicy 
w sercu . . . Jakże daleko odbiegły nasze rozkrzyczane czasy od tamtej kultury .

Były więc przyjaźnie, była miłość, twórcza praca, radosne młodzieńcze życie, które 
zdruzgotał wrzesień 1939 roku . Liceum Krzemienieckie przestało istnieć . Feliks uczył 
się jeszcze w szkole polskiej typu sowieckiego . Jej zaletą było to, że wykładali tam pol-
scy przedwojenni profesorowie gimnazjalni . Ale wokół trwała agonia świata . Do trage-
dii, jaką przyniosły Polakom na Kresach dwie okupacje, doszły prywatne nieszczęścia . 
Na przełomie roku 1939 i 1940 spadł na rodzinę cios – umarła ukochana matka, którą 
dzieci adorowały w szczególny sposób . Wkrótce potem brat Aleksander został wywie-
ziony na Sybir . Także w tym czasie ujawniła się u Feliksa gruźlica płuc . W wojennych 
warunkach trudno byłoby mówić o skuteczności jakiegokolwiek leczenia . Ostatnie mie-
siące życia, kiedy najbardziej potrzebował troskliwej opieki, spędził Feliks w domu siostry 
Izabeli w Trościańcu . Jak pisze Zofia Kozłowska-Jędrzejczyk, „gasł powoli i cicho” .

Umarł w szpitalu w Dubnie 6 lutego 1942 roku i na dubieńskim cmentarzu został 
pochowany . Aleksandra Łańcucka wspomina dramatyczne okoliczności jego pogrzebu: 
srogą zimę z trzydziestostopniowym mrozem, trud zdobycia desek na trumnę i przewie-
zienie na cmentarz wozem jakiegoś poczciwego Ukraińca .

Twórczość poetycka Feliksa Łańcuckiego zamyka się w datach: marzec 1937 – lato 
1941 . Czy pisał jeszcze w ostatnim półroczu życia – nie wiadomo . Dojrzała forma paru 
niedatowanych wierszy sugeruje, że mogły one powstać właśnie wtedy, ale pewności nie 
ma . Pierwsze utwory publikowane w „Naszym Widnokręgu” do maja 1937 roku – aczkol-
wiek zawierają interesujące metafory i są dobrym prognostykiem – mieszczą się w krze-
mienieckiej licealnej „normie” i nie odbiegają za bardzo od chłopięcego poezjowania kole-
gów . Są nie tyle własną ekspresją, co raczej dowodem wyobraźni, wrażliwości na słowo i . . . 
solidności profesora Groszyńskiego w nauczaniu literatury .

W ciągu ośmiu miesięcy po tych pierwszych próbach w twórczości Łańcuckiego na-
stąpił skokowy rozwój . Można już mówić o dojrzałej poezji . Jest ona autentyczną własną 
wypowiedzią liryczną, niezależną od uprawianego przez młodzieńców z „Naszego Wid-
nokręgu” naśladownictwa współczesnych poetów czy nurtu patriotyczno-patetycznego . 



12 częstochowski magazyn literackigaleria 48

BOHATEROWIE STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

Nawet jeżeli w przyszłości sięgnie Łańcucki do tematyki patriotycznej i „udrapuje ją pa-
tosem” – tak się przecież stanie w wierszu zaczynającym się słowami: Księżyc błyszczy 
w gotyckim nieba ostrołuku... – uczyni to z bogatszym doświadczeniem warsztatowym – 
i po swojemu . Tak więc od stycznia 1938 roku do lata roku 1941 rozwijała się oryginalna 
poezja Feliksa Łańcuckiego .

Trzy i pół roku zaledwie . To pewnie sporo dla wytrawnego poety . A dla kogoś, kto 
dopiero terminował w literackim rzemiośle i budował swój warsztat? Jak wykorzystał ten 
czas? Czy ponaglała go świadomość własnej kruchości, a potem nieuleczalnej choroby?

Już od pierwszego kontaktu z jego wierszami zauważa się intensywną zmysłowość kre-
owanego świata poetyckiego . Nic nie wiadomo o zdolnościach plastycznych Feliksa, ale 
jego wiersze pozwalają się domyślać zarówno wielkiej wrażliwości na piękno, jak i po-
ważnych zainteresowań sztuką . Często ich tematem jest uroda świata . W nieograniczonej 
przestrzeni poetyckiego Wołynia króluje natura, a jej bogactwo jest niewiarygodne .

Świat natury w wierszach Łańcuckiego jest zarazem autentyczny i wykreowany . Kon-
takt z tym rzeczywistym leczy cierpienia duszy – tak się dzieje na przykład w Wołyniu . 
Feliks Łańcucki był zakorzeniony zarówno w kulturze, jak i w naturze – w tradycji hi-
storycznej i literackiej oraz w rodzimym kresowym pejzażu . Kulturę wymieniam jako 
pierwszą, bo to ona wpływa na sposób odczuwania natury . A więc najpierw był Słowacki, 
ten jedyny, o którym się pisze Poeta . A zaraz potem – Czacki . To do niego zwraca się 
Łańcucki w Sonacie Księżycowej: „miniemy Tadeuszu ostatnie latarnie ( . . .) Będziemy długo 
błądzić przez puste ulice”, to z nim szuka braterstwa ponad czasem:

„Sonatę Księżycową ktoś gra na pianinie,
Więc łaska niespodziana strugą tonów płynie
Ku nam – dalekim sobie – a bliskim wieczności” .

(Jeżeli się pomyśli, że Czacki umarł w Dubnie 8 lutego (1813 roku), a Łańcucki też 
w Dubnie, 6 lutego – a więc obaj w tym samym miejscu na ziemi i o tej samej porze roku 
przeszli do wieczności – ten wiersz o tajemnym powinowactwie zaskakuje dziwnym pro-
fetyzmem) .

Najpierw było Żurawno, a potem Krzemieniec i okolice . Pełno ich – wystarczy wymie-
nić Wołyń, który „błękitnieje mgłą niebieskawą”, Ucieczkę z miasta, a w niej bolesne roz-
stanie: „Żegnaj i przebacz mi miasto!”, Ciszę muzyczną . Aczkolwiek poezja Łańcuckiego 
jest mocno osadzona w realiach i odwołuje się do konkretnych rozpoznawalnych miejsc, 
nie zaryzykowałabym stwierdzenia, że „opiewa” ona uroki kresowej ziemi . Bowiem pejzaż 
jest dla poety źródłem emocji, a także magazynem środków ekspresji, z którego czerpie 
motywy i przekształca je w taki sposób, żeby wyrażały jego samego . Łańcucki „malu-
jąc” pejzaż tworzy autoportret . Podobnie w jego wierszach nie znajdzie się dosłownego 
świadectwa wydarzeń biograficznych i historycznych . Są one przeżywane „do wewnątrz”, 
a uobecnione w metaforach . Po drodze ulegają takiemu przeobrażeniu, że sam impuls 
bywa nierozpoznawalny . To, co zewnętrzne, niezależnie od swojej mocy, nie dotyka „ja li-
rycznego” . Proces „przekładania” emocji autorskich na wiersz jest nieuchwytny . A po-
wstała forma poetycka nie ma już nic wspólnego z tak zwaną „otaczającą rzeczywistością” .

Wyrazistą cechą poezji Łańcuckiego jest muzyczność . Mam tu na myśli nie tylko jej 
oznaki zewnętrzne – aczkolwiek świat poetycki Feliksa pełen jest dźwięków: szumu i sze-
lestu drzew, bulgotu, łoskotu i śpiewu wody, ptasich gwizdów, „perlenia” i piania, świru 
świerszczy, a w wyszukanych metaforach „pęknięta dusza skrzypiec ( . . .) zmarła w wioli-



13galeria 48częstochowski magazyn literacki

BOHATEROWIE STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

nie”, „świt biały trzepoce muzyczną ciszą”, a „rozbitą słoneczną okarynę” żegna się słowa-
mi: „jak ty umilkły przeszłe miesiące i lata,/ Nieczułe są i śmieszne jak kawałek gliny” . 
I mnóstwo w nim instrumentów – potraktowanych „przedmiotowo” jako elementy obrazu 
poetyckiego albo metaforycznie .

Muzyczne jest u Łańcuckiego brzmienie frazy wiersza, dźwięk słów, które ją budują, 
ich połączenie, rytm, operowanie pauzą . Melodyjność, a nawet śpiewność frazy doskonali 
się z czasem . Tak oto „śpiewa” dojrzała w formie Tarnina:

„Dziś powróciłem nad rzekę . Wystarczy przeleźć przez płot,
Który się nawet pochylił, i poprzez gęste wikliny
Przedrzeć się miękko jak kot – a nie wiadomo skąd –
Krzaki, urwisko i granatowy owoc tarniny” .

W te utwory trzeba się wczytywać wiele razy, słuchać ich melodii, obcować z nimi – naj-
lepiej w czytaniu głośnym .

Rytm wierszy Łańcuckiego, przeważnie regularny, często wyłamuje się z regularności 
nadmiernej, grożącej „katarynką” . Takie drobne zakłócenia wychodzą mu na dobre . Jak 
tutaj:

„Przez płowe włosy, przez lata
Bujną przestrzenią wiało,

A dziś tak ciężko przygniata
Znużone ciało” .

Z ograniczeniami formalnymi musi się jednak liczyć poeta sięgający po sonet . W spuś-
ciźnie Feliksa zachowały się trzy sonety . Świadczą o doskonałym, na mistrzowskim po-
ziomie, opanowaniu formy .

Poezja Feliksa Łańcuckiego niezależnie od tematyki pojedynczych utworów ma jeden 
wielki temat – czasem widoczny na powierzchni, czasem głębiej ukryty – doświadczenia 
egzystencjalne . Dotyka fundamentalnych dla człowieka spraw: cierpienia, miłości, wiary, 
sensu istnienia i umierania . Walor jego wierszy – tak bardzo prywatnych, introwertycz-
nych – to uniwersalność . Im bliższa wnętrza mówiącego jest wypowiedź, tym bardziej 
dotyczy wszystkich, których połączyła ludzka kondycja, ludzki los . Wiersze Łańcuckiego 
są czystą liryką – w sensie nieledwie chemicznym „wysublimowaną” . Nie ma w nich nawet 
pokus epickiej dosłowności .

Kim jest „ja liryczne” z wierszy Łańcuckiego? Jaka to osobowość? Młodzieniec z żalem 
oglądający się wstecz za utraconym rajem . Zdumiewający jest pod tym względem wiersz 
W lustrze, napisany przez dziewiętnastoletniego zaledwie autora . Zaskakuje przedwczes-
nym „postarzeniem” bohatera, który „nad rzeką dzieciństwa” ogląda w wodzie swoją twarz 
i widzi tylko „zmarszczki i zarost” . To znakomity wiersz o doskonałej formie poetyckiej, 
jakby echo Mickiewiczowskiego Polały się łzy . Tren opłakujący „proporczyki szumiące 
wiarą” i „straconą młodość” .

Mitologizacja dzieciństwa jako najszczęśliwszej pory życia i smutek „wieku klęski” 
– nawet jeżeli przypada on na czas bujnej młodości – to wątek odziedziczony po moder-
nizmie, a silnie uobecniający się w poezji ekspresjonistycznej . U Łańcuckiego występuje 
także w Jeźdźcu, którym żegna on lata chłopięce, ich nieśmiertelną lekturę – któż wtedy 
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nie czytał Jeźdźca bez głowy Reida! – ale także młodzieńcze marzenia, idealizm, donki-
szoterię . I pierwsze próby twórcze, z ich odwagą i rozmachem, kiedy to rytm się nie cofał, 
a rym dyktował tempo .

Cierpienie wtajemnicza w dojrzałość . Warto zwrócić uwagę na erotyk Bajka o śniegu 
strzelistym, ze względu na subtelność kamuflażu złych wieści . Chłopiec czeka na odwie-
dziny ukochanej . O czym będą ze sobą rozmawiać? „Musi przecież być jasno, miękko, 
cicho, radośnie” . Tak właśnie ma być „na me ciche odejście, na czarowne Twe przyjście” . 
On już wie coś, czego ona nie wie . „Na me ciche odejście . . .” Dla niej – zimowa bajka . 
Prawda – dla niego .

Łańcucki pozostawił osiem erotyków . Wszystkie z nutą melancholii, jak Cisza mu-
zyczna:

„Tobie złoto jesieni – mnie śpiew zabłąkany
W mroczne uliczki uśpionego miasta .
Tobie owoc z kaliny – nade mną wyrasta
Noc upierzona sowy krzykiem szklanym” .

„Ty pójdziesz górą – a ja doliną . . .” Jakby ta miłość od początku skazana była na katastrofę 
i niespełnienie .

Temat wiary obecny jest w wierszach Łańcuckiego począwszy od pierwszych prób, 
w których występują motywy serdecznego zmagania, wadzenia się z Bogiem i poszu-
kiwania Boskiego Oblicza na rozgwieżdżonym niebie . Wiara przeplata się ze zwątpie-
niem . Ale bohater Łańcuckiego – jak ten z sonetu Sępa-Szarzyńskiego, „wątły, niebaczny, 
rozdwojony w sobie”, podatny na kuszenie zła – tęskni za dobrem, pragnie pokrzepienia 
pewnością i chce mieć udział w harmonii świata, z nią współbrzmieć . Stworzyć „nocy 
symfonię”, a dysponuje tylko „niezgodnym instrumentem”, bo jego wysiłki niweczy „pęk-
nięta dusza skrzypiec” . Piękna, wyrafinowana metafora . Duszą w skrzypcach nazywa się 
drobny element we wnętrzu instrumentu, podpórkę umieszczoną pod podstawkiem . Jest 
niewidoczna, ale to ona przenosi drgania na spód pudła rezonansowego .

Blaise Pascal napisał: „Niechaj człowiek przyjrzy się naturze w jej wzniosłym i pełnym 
majestacie, niech oddali wzrok od niskich przedmiotów, które go otaczają” . Feliks Łań-
cucki się przyglądał . Niekiedy odnajdywał podobieństwo losu . Na przykład człowieka 
i drzewa . Niekiedy zazdrościł drzewom witalności i siły – jak w Prośbie do lasu . Nadzieję 
na niepojętą dla rozumu, ale realną w innej rzeczywistości, przemianę cielesnego w du-
chowe zawarł w Podwodnych księżycach:

„Dokąd uniesiesz trwogę? i serce odpłynie którędy?
Nabrzmiałe treścią namiętną, a już nie twoje więzienie .

Nieznanej przygody obecność – poznania bolesny spokój
Wieczną harmonią świateł, półpłaszczyzn barw i cieni,
Gdy bladym seledynem księżyce zapłoną o zmroku,
Połączysz w nowych kształtach, których już czas nie zmieni” .

Ten uczeń Pascala po wielekroć przeżywał dramat zwątpienia, a nawet popadał 
w ciemności niewiary . „Proporczyki szumiące wiarą” zostały zagubione, a jednak – para-
doksalnie – wiersz W lustrze kończy się modlitwą o ratunek:
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„O Boże! Boże dzieciństwa
Wietrze i wodo!

Wróćcie mi niebo jasne –
Straconą młodość!”

Najbardziej wstrząsa Tarnina . W półsennej wizji nawiedza bohatera matka . Zasmuco-
na, przypomina synowi o pacierzu . Na to pada jego odpowiedź:

„O, matko! Pomódl się za mnie . Przebacz . Nie z mojej winy .
Nie nauczyłaś mnie kłamać . Milczę . Nie umiem pacierza .
I tak już musi pozostać . Szatan się z nocą sprzymierzył,
Nakrył mnie złymi snami jak krzakiem cierpkiej tarniny” .

Co znaczą te słowa wypowiedziane przez kogoś, kto przecież zna frazeologizm: „umieć 
coś jak pacierz”? Może to, że zdarzają się w życiu takie ciosy, tak porażający ból i taki żal 
zbuntowanej duszy do Boga, że człowiek zapomina słów pacierza . Udręczonemu, proszą-
cemu jednak o modlitwę, chciałoby się odpowiedzieć słowami Pascala: „Pociesz się, nie 
szukałbyś Mnie, gdybyś już Mnie nie znalazł” .

Feliks miał dwóch starszych braci w poezji: Trakla i Lieberta . Dwudziestosiedmioletni 
Austriak Georg Trakl umarł cztery i pół roku przed narodzinami Łańcuckiego . Kiedy 
odszedł dwudziestosiedmioletni Jerzy Liebert, Feliks właśnie skończył dwanaście lat .

Traklowski typ ekspresjonizmu, z wyraźnym rysem katastroficznym, odnajduje się 
u Łańcuckiego w Tarninie, w wierszu W lustrze, w Podwodnych księżycach, w wierszu z in-
cipitem Tu tylko cisza zachodu..., w Ciszy muzycznej . A temat Podwodnych księżyców przy-
wodzi na myśl jeszcze jednego ekspresjonistę, rówieśnika Trakla, Georga Heyma, z jego 
obsesją topielców – jak się miało okazać profetyczną, bowiem dwudziestoczteroletni poeta 
i jego przyjaciel utonęli podczas jazdy na łyżwach, kiedy załamał się pod nimi lód na Ha-
weli . Trzeba jednak dodać, że estetyka wiersza Łańcuckiego różni się od Heymowskiej . 
Opisy topielców u Heyma są drastycznie naturalistyczne . W Podwodnych księżycach nie 
tylko nie ma ohydy, ale jest . . . elegancja . Topielec przekształci się w formy roślinne, zmieni 
postać: „Z uwiędłych gałęzi – ramion zielone wytrysną pędy,/ Jak czule dno cię przy-
ciągnie, jak mocno wrosną korzenie” . Przeobrazi się w kształt niezniszczalny . Czy chodzi 
o przekształcenie fizyczne, czy może o przejście w formę duchowego istnienia w wieczno-
ści – nie wiadomo . Tłumaczenie metafory nie ma sensu .

Feliks mógł poznać wiersze Trakla chociażby w przekładach publikowanych w „Dro-
dze” (wychodziła w latach 1922-1937) i w „Okolicy Poetów” (1935-1939) . A Heyma mógł 
znać z trudno, ale jednak osiągalnych w Polsce przekładów z lat pierwszej wojny świato-
wej . Niewykluczone, że miał dostęp i do oryginałów, bo język niemiecki znał, a zasoby 
krzemienieckiej biblioteki licealnej były niewiarygodnie bogate . Ale równie dobrze mógł 
o Traklu nigdy nie słyszeć . Nie zamierzam doszukiwać się w utworach Łańcuckiego ja-
kichkolwiek wpływów czy naśladownictwa . Moje rozważania dotyczą jedynie szerokiego 
kontekstu kulturowego . To klimat Traklowski wyczuwa się u Łańcuckiego, jakby obu 
poetów cechowała pokrewna wrażliwość . Natomiast metaforyka wierszy Feliksa – efekt 
„przekładu” emocji na język – jest całkowicie oryginalna .

Feliks Łańcucki był wyraźnie zafascynowany poezją Lieberta . Wiersz zaczynający się 
słowami Jeszcze się blady uśmiech na Twojej twarzy błąka... opatrzył mottem z jego Zmę-
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czenia . Dwóm wierszom dał Liebertowskie tytuły: Madonna Liryczna (spolszczona Ma-
donna Lyrica) i Jeździec . Tyle że Jeździec Łańcuckiego nie ma z Liebertowym nic wspól-
nego . Natomiast dialog z Liebertem prowadzi Feliks w Prośbie do lasu – słychać tu echa 
Kołysanki jodłowej i Gorzkich wiórów, choć na pewno to nie jest naśladownictwo . Obaj 
poeci koncentrowali się na tematyce egzystencjalnej, szczególnie na przeżywaniu miłości 
i wiary . Czy to właśnie Liebert był mistrzem Łańcuckiego? A potem, kiedy nadeszły dla 
niego czasy ostateczne – także mistrzem umierania? Obaj naznaczeni stygmatem gruźlicy, 
która wzmagała nadwrażliwość, przyspieszała dojrzewanie psychiczne i przedwcześnie 
oswajała ze śmiercią . Można powiedzieć, że Łańcucki przegląda się w losie tego poety . 
Co nie znaczy, że przejmuje jego poetykę . W tomiku Lieberta Kołysanka jodłowa zdarza 
się naturalistyczna dosłowność, wręcz opisy fizjologii choroby . Nieraz towarzyszy im hu-
mor wisielczy . Nie ma tego w wierszach Feliksa . Łańcucki operuje zaledwie aluzjami, nie 
epatuje naturalizmem, nie dotyka brudu ani zgnilizny . Jego wiersze sytuują się w innej 
estetyce . Są powściągliwe i eleganckie .

Czym jest dla Łańcuckiego słowo poetyckie? Narzędziem służącym do przekazywa-
nia myśli i przeżyć, a może – jak dla romantyków – Słowem z mocą sprawczą? Zaledwie 
w paru wierszach znajdujemy motywy autotematyczne, ale na tyle wyraźne, że świad-
czą o próbach przemiany słowa w Słowo . Dobieranie i dopasowywanie słów odbywa się 
w ukryciu, na zapleczu warsztatu . Czasem tylko dobiegają z niego pojedyncze sygnały . Jak 
w wierszu Jeździec, gdzie piszący wspomina z dystansu szalone młodzieńcze marzenia:

„Poprzez strofy wierszy patetycznych
Cwałujące tętentem podków! ( . . .)

Kulbaczone niecofniętym rytmem
Spięte rymu kolącą ostrogą . . .”

Praca nad słowem trwa nieustannie .
Ile jest warta poezja? Zrazu Łańcucki szacuje ją podług miary romantyków . W oko-

licznościowym sonecie, napisanym na rocznice urodzin i śmierci Słowackiego – okolicz-
nościowym, a jednak nieobciążonym żadną wadą – wierzy, że Słowa nie powołuje poeta, 
on je otrzymuje – a nawet może wymodlić:

„Tylko w noc tę Poeta w czarnej pelerynie
Drapowanej patosem przez podwórzec płynie,
Gdzie kościelnych krużganków czernieją arkady . –

W samotności natchnienia przesiewa przez palce
Perliste gwiazdy – ziarna bożego różańca
I o Słowo się modli milczący i blady” .

Ale ta młodzieńcza wiara w słowo poetyckie rychło miała się załamać . Pod wpły-
wem doświadczeń okupacyjnych – a najsilniejszym wstrząsem w tym czasie były masowe 
wywózki mieszkańców Kresów na Sybir – poeta sięga do tradycji starożytnej, aby w niej 
odnaleźć prawdziwą wagę słów i ustalić ich nową hierarchię . Wobec przemocy historii 
poezja okazuje się słaba i bezradna . W wierszu O słowach poeta szuka siły, mądrości, praw-
dy i pocieszenia u narodu, który wiedział, co to wygnanie:
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„Ale jeśli musimy tajne czynić gusła,
Czuć oddech mroźnych nocy i natchnienia ziąb,
Niech słowa nam się poczną, nie giną na ustach,
Niech siebie wytłumaczą i odkryją głąb .

Niech ze skały, jak Mojżesz, strumień wyprowadzą,
Co pragnienie by gasił i ochłodę niósł –
Fale przejrzyste, wierne – co nigdy nie zdradzą
Oracza, koni, wróbli, białopiennych brzóz” .

Po Feliksie Łańcuckim pozostały słowa ulotne . Zawieruszyły się na tyle lat, niemal 
zaprzepaszczone –

„Tragiczne jak list lila pachnący jaśminem,
Gdy dotarł na wieś głuchą po śmierci adresata” .

A przecież . . .

„Ta kartka wieki tu będzie płakała
I łez jej stanie” .
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* * *

Tu tylko cisza zachodu . Lato i lipiec .
Jak poszum liści wieczornych drżącymi rękoma ująć?
Jak głosy palcom powierzyć? Fałszywie brzęczącą struną
Śpiewa pod smyczkiem zmierzchu pęknięta dusza skrzypiec .

Jak stworzyć nocy symfonię, ton podać łąkom?
Ku harfie w pobliskim stawie księżyca gong pochylić?
Zanurzę czoło w trawie i spośród zeschłych badyli
Wydzwonię bas huczący spóźnionych, ciężkich bąków .

Już nietoperze kreślą nerwowe pięciolinie –
Jak skrzyknąć rozsypane po niebie gwiazdy – nuty,
Jakim kluczem je objąć, pod czyją grać batutą,
Niezgodnym instrumentem, gdy dusza zmarła w wiolinie .

Krzemieniec, luty 1939 r.

Wołyń

Upokorzony złą samotnością
 I próżną pychą –
Patrzę jak słońce miodem napełnia
 Kwiatów kielichy .

I jak wieczorem do rudych uli
 Wlatują pszczoły,
Jak błękitnieje mgłą niebieskawą
 Szeroki Wołyń .

Gdy ciemne chmury jasnością bodzie
 Róg księżycowy,
Z łąk śpiewających rechotem żabim
 Wracają krowy .

Mleko wytryska ciepłe i białe
 Z kulistych wymion –
Wtedy znajduję niespodziewanie
 Człowiecze imię .
 Borbin, 29 czerwca 1939 r.

Feliks Łańcucki

WYBÓR WIERSZY
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Sonata Księżycowa

Miniemy Tadeuszu ostatnie latarnie:
Wiatr jak liście uwiędłe potarga nam słowa,
Które nic już nie znaczą – a noc księżycowa
Obrośnie nas szyderstwem i wzgardą ogarnie .

Gdy zapach nas owionie srebrzystych topoli
I na ustach położy wonne płatki pluszu,
Powrócimy w zaułki zatopione w tuszu
Ciężkich snów i ciemności – aby serca trwonić .

Będziemy długo błądzić przez puste ulice,
Wsłuchani w odgłos kroków, aż przez okiennice
Sącząc się struga światła zabłyśnie w ciemności .

Sonatę Księżycową ktoś gra na pianinie,
Więc łaska niespodziana strugą tonów płynie
Ku nam – dalekim sobie – a bliskim wieczności .

Ucieczka z miasta

Deszcz gwiazd szkarłatnych, błękitnych kamienne ulice chłostał .
Tak trudno było tym ciosom w parne wieczory się ostać .

Tak gorzko wśród bladych latarń wysoką wiarę rozżarzyć,
Obojętności mgłę zedrzeć z dalekich, skupionych twarzy .

I tylko w ciemnych zaułkach pełgają cienie ogromne,
Bezludną ulicą wieje wiatr beznamiętnych wspomnień .

Dłonie me w skurczu bolesnych wydarzeń obrasta ciasto,
O piece wiecznie płonące! Żegnaj i przebacz mi miasto!
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W lustrze

Nad rzeką dzieciństwa zgubione ustrzec
 Proporczyki szumiące wiarą –
Tak trudno . Dziś w wody lustrze
 Zmarszczki i zarost .

Uśmiech dziecięcych warg odpływa
 W szklaną różowość świtu;
Niebo jest trumny pokrywą,
 A było chustą błękitną .

Przez płowe włosy, przez lata
 Bujną przestrzenią wiało,
A dziś tak ciężko przygniata
 Znużone ciało .

O Boże! Boże dzieciństwa
 Wietrze i wodo!
Wróćcie mi niebo jasne –
 Straconą młodość!

Krzemieniec, 1938 r.

Jeździec

Sny młodzieńcze, sny lunatyczne,
Wietrzne konie wiecznych Don-Kichotów,
Poprzez strofy wierszy patetycznych
Cwałujące tętentem podków!

Grzywy rude, ślepia roziskrzone,
Wzdęte chrapy wiatrem pulsujące,
Pyski w niebach tonące zielonych,
I księżycem w noc ociekające!

Kulbaczone niecofniętym rytmem
Spięte rymu kolącą ostrogą . . .
Czemu cienie już wasze olbrzymie
Obce gwiezdnym bezdrożom i drogom?

Księżyc płynie bezkrwisty, nieżywy
Jak koncha na morzu widmowym . . .
 . . . Gdzieście konie czarne rozwłóczyły
Martwe ciało jeźdźca bez głowy?
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Cisza muzyczna

Tobie złoto jesieni – mnie śpiew zabłąkany
W mroczne uliczki uśpionego miasta .
Tobie owoc z kaliny – nade mną wyrasta
Noc upierzona sowy krzykiem szklanym .

Blasku oczom nie doda powleczone zmierzchem
Zachodnie niebo – pochylone nisko .
Sny znów będą nużące, aż spłoszone błyskiem
Świtu na oknach – ulecą i pierzchną .

Słuchaj: oto świt biały trzepoce muzyczną ciszą
Jak pisklę wypadłe z gniazda . Przyjaźnie
Wróć go drzewa ramionom . Trwożne są – w bojaźni
Wysoki szum, zielony wiatr kołyszą .

Dobre są dłonie Twoje gdy pieszczotą darzą,
Dzień napełniony błękitem powrotu
Słuchaj: przeszła jesień wspomnieniami
I czekaj trwożnie z nieruchomą twarzą .

Bo trudno jest gdy drzewa goreją na niebie
I złote liście spadają na ziemię
Zagłębić w glebie myśli chmur wełnisty lemiesz
Z woni i smaku próchna wskrzesić dawnych siebie .

Czas jest błogosławiony – a cisza szczęśliwa
Gdy się ku nam przybliża – czy ginie w oddali .
Płynąć czasem wspomnieniem, czasem – bystrą rzeką
I słuchać jak nas głębia wieczności przyzywa .

Krzemieniec, styczeń 1939 r.
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Bajka o śniegu strzelistym

Śnieg gałęzie obsypał opalowo – srebrzyście,
Okna srebrem scałował o błękitnym poranku .
Na me ciche odejście, na czarowne Twe przyjście
Sośninowe okiście pouginał przy ganku .

Musi przecież być jasno, miękko, cicho, radośnie,
Gdy wieczorną godziną na me przyjdziesz pokoje .
Słuchaj: ptak się trzepoce w pokrzywionej gdzieś sośnie,
O czym mówić będziemy, ukochanie Ty moje . . . 

Śnieg puszysty na rzęsach, śnieg puszysty na głowie, 
Wirują srebrne płatki w bezszelestnym biegu .
Usiądź w blasku kominka . Cicho Ci opowiem
Zimową bajkę o strzelistym śniegu .

O rozbitej okarynie

O wierna, miłosierna, słoneczna okaryno,
Perląca słowikami Schuberta serenadę! . . .
 . . . Bzy wilgotne wciąż pachną i jaśminy blade
Gorącą, duszną wonią w tamtą wiosnę płyną .

Wśród bzów za oknem gniazdo słowicze dojrzewa,
A tobie zmilknąć przyszło – rozbita na zawsze . 
I chociaż wiosną szumy przyjdą najłaskawsze
Nie będziesz śmiechem dzwonić, ani wiośnie śpiewać .

Jak ty umilkły przeszłe miesiące i lata,
Nieczułe są i śmieszne jak kawałek gliny,
Tragiczne jak list lila pachnący jaśminem,
Gdy dotarł na wieś głuchą po śmierci adresata . . .

Trościaniec, 24 lutego 1941 r. 
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Podwodne księżyce 

Powstrzymaj kroki zuchwałe . Złowrogo szumi głębia .
O jakże jesteś wspaniały w słońca miedzianym kasku .
Ramiona w górę wyrzucasz i pierś jak łuk napinasz,
Rozcinasz bryzgi piany . Ślad stopy pogłębia się w piasku .

Zniknąłeś . Jesteś szaleńcem lub heroicznym świętym .
Los powierzyłeś ramionom; wątłe nie zbliżą brzegu .
Gdy woda i niebo ciekłe, błękitne elementy
Zatopią głowę wzniosłą, myśli strwożonych biegun .

Srebrzysta piana z oczu daleki horyzont ci zetrze
Odpłynie w ukos zachodu; bury, falisty i zmięty,
Tylko drapieżnie chłonąc świszczące w płucach powietrze,
Do krzyku usta wytężysz – stężałe milczeniem flety . 

Kamienny spokój na twarzy i bladość śmierci na czole,
Martwym źrenicom obca bezbarwność wody .
Czy dusz ogniem wykwitnie? zwycięsko
Ciało: odarta z kory ścięta wierzbina młoda .

Z uwiędłych gałęzi – ramion zielone wytrysną pędy,
Jak czule dno cię przyciągnie, jak mocno wrosną korzenie,
Dokąd uniesiesz trwogę? i serce odpłynie którędy?
Nabrzmiałe treścią namiętną, a już nie twoje więzienie .

Nieznanej przygody obecność – poznania bolesny spokój
Wieczną harmonią świateł, półpłaszczyzn barw i cieni,
Gdy bladym seledynem księżyce zapłoną o zmroku,
Połączysz w nowych kształtach, których już czas nie zmieni .

Krzemieniec, 20 grudnia 1938 r. 
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Prośba do lasu

Lesie jodłowy, ku niebu wybuchasz prosto – 
Daj nam wysmukłą bujność i siłę wzrostu .

Chmury puszyście skłębione w czubach odmieniasz – 
Spowij nas w liści zieleń i błękit cienia .

Niebo o zmierzchu nurzasz w blaskach szkarłatu – 
Podaj profilom naszym bujny pęd wiatru .

Gdy dusze nocą bezgwiezdną odpłyną w góry
Daj ciałom drzewa surowość – nie kruchość wiórów .

Krzemieniec, marzec 1939 r.

Tarnina 

Dziś powróciłem nad rzekę . Wystarczy przeleźć przez płot,
Który się nawet pochylił, i poprzez gęste wikliny
Przedrzeć się miękko jak kot – a nie wiadomo skąd –
Krzaki, urwisko i granatowy owoc tarniny .

Dojrzałe tarki zrywałem . Pokłułem się jak dawniej,
A potem z góry na wodę rzucałem kulki szklane . . .
Jak każda cicho spada i zaraz jak zabawnie
Otula się banieczką miękkiej, srebrzystej piany .

Lecz nagle, nie wiem dlaczego, przyklękłem zdjęty trwogą,
Już nie ufałem urwisku . Wiedziałem: mogę się stoczyć;
I myśl: to nie tarki, to przecież oczy być mogą,
Są takie zimne i szkliste jak matki zmęczone oczy .

Przetarłem powieki . Tak ciężko . Nie wiem czy we śnie,
Ale słyszałem wyraźnie matowy szelest słów – 
Matka tak smutno patrzyła i tak mówiła boleśnie:
„Pamiętaj, synku, pacierz wieczorny zmów – ”

O, matko! Pomódl się za mnie . Przebacz . Nie z mojej winy .
Nie nauczyłaś mnie kłamać . Milczę . Nie umiem pacierza .
I tak już musi pozostać . Szatan się z nocą sprzymierzył,
Nakrył mnie złymi snami jak krzakiem cierpkiej tarniny . 
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* * * 

Księżyc błyszczy w gotyckim nieba ostrołuku
I wysrebrza topole – strzeliste kolumny;
W kamiennym sarkofagu, pod pokrywą trumny
Śpi Wódz spowity w popiół zbutwiałych buńczuków .

Wśród bębnów gromkich bicia, pośród armat huku
Nie podniesie przyłbicy ciężkiej – rycerz dumny
Twardy jest spokój śmierci . Już bojowe surmy
Nie wywiodą uśpionych chorągwianych pułków .
Tylko w noc tę Poeta w czarnej pelerynie
Drapowanej patosem przez podwórzec płynie, 
Gdzie kościelnych krużganków czernieją arkady . – 

W samotności natchnienia przesiewa przez palce
Perliste gwiazdy – ziarna bożego różańca
I o Słowo się modli milczący i blady .

Krzemieniec, kwiecień 1939 r. 

O słowach 

Kurtynę zasłonięto, ale jeszcze w krąg
Księżyc prószy przez szyby srebrzyste trociny .
Tknięci pieszczotą gorzką niewidzialnych rąk
W bolesnym geście trwamy – aktorzy bez winy .

Jeszcze grzbiety nam kryją nędzne peleryny,
Których nie dożarł dotąd niecierpliwy mól .
Rzuć je w kąt . Niepotrzebne . Dosyć krwawej drwiny,
Kiedy widownia szydzi z zapomnianych ról .

Już późno . Sala pusta . Już upić się musiał
Nasz kolega, bo w szatni dosyć smętnie łka:
„Sybir – Sybiru ja że nie boju sia, 
Sybir, wied toże russkaja ziemlia!”

Ale jeśli musimy tajne czynić gusła,
Czuć oddech mroźnych nocy i natchnienia ziąb,
Niech słowa nam się poczną, nie giną na ustach, 
Niech siebie wytłumaczą i odkryją głąb .

Niech ze skały, jak Mojżesz, strumień wyprowadzą,
Co pragnienie by gasił i ochłodę niósł – 
Fale przejrzyste, wierne – co nigdy nie zdradzą
Oracza, koni, wróbli, białopiennych brzóz .

Trościaniec, lato 1941 r.



Andrzej Zembik, fotografia 100 x 66 cm
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ZBIGNIEW HERBERT I LUDMIŁA MARJAŃSKA

Rok 2018, zwany Herbertowskim, skłania do powrócenia pamięcią do życia i twórczości 
znakomitego poety, jakim był Zbigniew Herbert . W roku 2018 przypada także 95 . rocz-

nica urodzin częstochowskiej pisarki i tłumaczki, Ludmiły Marjańskiej . Zgłębiając pamiątki 
po obojgu artystach i wertując publikacje prasowe Marjańskiej, można postawić tezę, że nie 
tylko rok 2018 „połączył” tych dwoje, ale że znali się oni i sympatyzowali ze sobą przez około 
czterdzieści lat swojego życia .

O historii tej ciepłej relacji napisała Marjańska w tekście wspomnieniowym, poświęco-
nym Herbertowi tuż po jego śmierci w 1998 roku:

„Jakim egocentrykiem jest człowiek! Kiedy umiera ktoś bliski, boli nas pustka, jaka po nim 
pozostała . Kiedy umiera ktoś z naszego pokolenia, staje nam przed oczami nasza własna 
przeszłość: on także przeżywał całą gehennę drugiej wojny, lata nocy, upodlenia, zbrodni . 
Jeśli był to poeta, który potrafił utrwalić tamten czas w swojej twórczości, pocieszamy 
się, że i cząstkę naszego życia znajdziemy w jego wierszach, i że nadal możemy obcować 
ze zmarłym w tym, co napisał .

A jednak każdą śmierć odnosimy do siebie: przypominamy fragmenty naszego życia 
wiążące się z tym, który odszedł, wspominany spotkania, rozmowy, uśmiechy”2 . 

Marjańska wspomina dzieje swojej znajomości z Herbertem od czasów, gdy w latach sześć-
dziesiątych spotkała go po raz pierwszy „zapewne w Polskim Radio”, gdzie pracowała 
w Dziale Literackim . W nostalgiczny nastrój wprawia ją niepozorny tomik poezji, „wydany 
najwyraźniej własnym (czy przyjaciół) przemysłem, zszywany jak maszynopis, bez stopki 
redakcyjnej czy innych danych”, zatytułowany: Zbigniew Herbert – Wiersze . Na pierwszej 
stronie tegoż tomiku znajduje się dedykacja autora dla Marjańskiej, zapisana drobnymi liter-
kami tworzącymi schodki:

Szanownej
Drogiej (tu pomijam komplementy)

Ludmile Mariańskiej3
do stóp

Zbigniew Herbert
sługa

i
trubadur

Warszawa, 4 .V .1965 .

Kolejna dedykacja od Herberta dla Marjańskiej była wynikiem ich spotkania w Sopocie 
w roku 1982 lub 1983 . Poeta przebywał wówczas w Domu ZAIKS-u, dokąd przyjechały 

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

O ZBIGNIEWIE HERBERCIE I LUDMILE MARJAŃSKIEJ
HISTORIA Z DEDYKACJI WYWIEDZIONA1
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także Marjańska z Anną Kamieńską . Herbert zaprosił obie panie do siebie, by przeczytać 
im swoje nowe wiersze, w tym Raport z oblężonego miasta, od którego tytuł wziął tom z 1983 
roku . Marjańska przepisała z rękopisu usłyszane wówczas wiersze poety i zachowała w ma-
szynopisie . Była też w posiadaniu zbioru Raport z oblężonego miasta wydanego w 1993 roku . 
W nim właśnie widnieje wspomniana dedykacja autora:

Ludmile Mariańskiej Poetce na pamiątkę
[tu ręką Herberta narysowany kwiatek]

niezapomnianego spotkania w Dubrowniku z
wielką serdecznością i podziwem – oddany

Zbigniew Herbert maj 96

Poetkę rozczuliło, iż Herbert pamiętał ich 
przypadkowe spotkanie we wrześniu 1972 
roku, na ulicy Dubrownika . Marjańska spę-
dzała tam czas z córką, która była zachwyco-
na niespodziewanym spotkaniem z „prawdzi-
wym POETĄ, a nie mamą piszącą wiersze” . 
Tę właśnie sytuację uwieczniono na zdjęciu .

Marjańska, żegnając kolegę i przyjaciela, od-
nosi się do tego spotkania:

„Widzę pogodnego, uśmiechniętego Zbi-
gniewa Herberta na słonecznej plaży Du-
brownika i takim chcę Go zachować w pa-
mięci . Żegnam młodszego ode mnie o rok Poetę, który wypowiadał prawdę o naszym 

pokoleniu . I dziękuję Mu także za ostatnie 
wiersze, w których żegna się ze światem 
i z nami; którymi nas oswaja z chwilą osta-
teczną; w których odsłania swoje ludzkie, 
cierpiące «ja»” .

Wspomnienie Marjańskiej nie wyczerpu-
je i nie kończy historii jej relacji z Herber-
tem . Analiza fragmentu biblioteki Zbigniewa 
Herberta z jego paryskiego mieszkania znaj-
dująca się w bibliotece Książnicy Pomorskiej 
w Szczecinie przynosi dalsze informacje4 . 
Oto księgozbiór Zbigniewa Herberta usy-
tuowany jest w sąsiedztwie z oznaczeniem: 

Fotografia Ludmiły Marjańskiej ze Zbigniewem 
Herbertem w Dubrowniku prawdopodobnie wy-
konana przez córkę poetki – Marię Marjańską-
-Czernik, ze zbiorów rodzinnych.
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„Księgozbiór Ludmiły Marjańskiej” . Znajdziemy w nim między innymi pięć tomików tego 
wybitnego twórcy z bardzo osobistymi dedykacjami .

Jedna z nich, jak się okazuje, druga w kolejności chronologicznej, znajduje się w tomie 
Studium przedmiotu z 1995 roku, który Herbert podarował Ludmile Marjańskiej 6 stycznia 
1996 roku na święto Trzech Króli, co sam podkreślił inskrypcją pod rysunkiem przedstawia-
jącym pióro(?), roślinę(?) . Dedykacja zapisana charakterystycznym drobnym pismem Her-
berta brzmi następująco:

Drogiej, Kochanej Poetce Ludmile Mariańskiej
najlepsze życzenia świąteczne w roku,

w którym wszystko wydaje się zaczynać od nowa
(jak to dobrze, że jesteśmy jeszcze młodzi i utalentowani) .

Serdecznie całując ręce przesyła
oddany Zbigniew Herbert .

Niecałe pół roku później, w maju 1996 roku, Herbert obdarował Marjańską kolejnym 
swoim tomikiem poetyckim . Był to zbiór Rovigo wydany przez Wydawnictwo Dolnośląskie 
w 1993 roku . Zapisał w nim taką oto dedykację:

Drogiej mojej Koleżance Ludmile Mariańskiej
z przyjaźnią i bardzo serdecznie poświęcam
Zbigniew Herbert maj 96

Także w 1996 roku, na trzy dni przed swymi 72 . urodzinami, Zbigniew Herbert napisał 
kolejną dedykację Marjańskiej . Znalazła się ona w tomie Napis i brzmi tak:

Kochanej Poetce Mojej
Pani Ludmile Mariańskiej
najserdeczniej poświęca[m]

Zbigniew Herbert
26 .X .1996

Ostatni spośród tomów wierszy Herberta – 
Epilog burzy – wydany w 1998 roku, roku śmierci 
poety, nie zawiera już jego dedykacji, ale ma inną, 
bardzo osobistą . Najprawdopodobniej wpisujący 
dedykację nieprzypadkowo podarował Ludmile 
Marjańskiej właśnie tę książkę, wiedząc zapewne, 
że wiersze tego autora sprawią obdarowanej nimi 
poetce przyjemność… Dedykacja brzmi tak:

Babci Ludmile najdroższej
Z wdzięcznością za to, że zjawiła się
W moim życiu owego pamiętnego

Dla mnie wieczoru
I jest aniołem przy moim stole –

Pamiętajacy zawsze Mirek Cereczyński (?)
Warszawa, 17 .12 .1998 r .
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Przyjaźń poetów miała także inny wymiar . Gdy od 1987 roku Ludmiła Marjańska stała 
się częstym gościem w Częstochowie i włączyła się w życie kulturalne miasta5, zabiegała, 
aby Częstochowę odwiedził Zbigniew Herbert . Po śmierci poety odwoływała się do jego 
autorytetu moralnego, postrzegając go jako wyraziciela postawy charakterystycznej dla jego 
i jej pokolenia . Pod wpływem przeżyć, jakich doznała po spotkaniu poświęconym pamię-
ci Zbigniewa Herberta w Muzeum Literatury na Starym Mieście w Warszawie6, napisała 
tekst, który ukazał się najpierw w czasopiśmie „Pogranicza” w 2001 roku, a następnie w czę-
stochowskim dwutygodniku kulturalnym „Aleje 3” w 2002 roku7 . Określiła w nim definicję 
odchodzącej przedwojennej generacji:

„JESZCZE JEDEN ŻYCIORYS Z MOJEGO POKOLENIA . Młodość Herberta, 
o dziesięć miesięcy młodszego ode mnie, urodzonego na wschodzie Polski, we Lwowie, 
różniła się od mojej młodości, spędzonej na zachodnim krańcu Polski, w Częstocho-
wie, odległej od ówczesnej granicy z Niemcami zaledwie o jakieś trzydzieści kilometrów . 
A jednak, na tych dwóch krańcach okupowanego kraju, podobnie kończyliśmy pota-
jemnie szkołę średnią i zdawaliśmy maturę, podobnie należeliśmy do podziemnych or-
ganizacji . Uczyliśmy się polskości i konspiracji, od naszych ojców pobieraliśmy nauki 
uczciwego życia, z książek czerpaliśmy wiedzę o świecie i sprawiedliwości” .

Refleksje na temat coraz rzadszej współcześnie kultury bycia i dobrych manier wywołuje 
w poetce zachowanie młodego człowieka rozmawiającego głośno przez telefon komórkowy . 
Pisarka docenia, że przenośny telefon to wynalazek użyteczny, ale apeluje o uszanowanie 
prywatności . Zderzenie z otaczającym światem prowokuje Marjańską do namysłu nad upad-
kiem norm moralnych i zanikiem wrażliwości estetycznej . Poetka sprzeciwia się takiemu 
kierunkowi rozwoju cywilizacji i ze smutkiem zauważa: „Nie wraca już Herberta ani moja 
przeszłość” oraz: „…jestem pewna, że Zbigniew Herbert podpisałby się pod tym protestem” .

W tym samym roku Marjańska jeszcze raz odwołała się do pamięci o Herbercie . W tek-
ście zatytułowanym O polskiej literaturze współczesnej bardzo osobiście8 wypowiedziała się 
życzliwie o twórczości poetów, których bardzo ceniła, wymieniając przede wszystkim Her-
berta, ale i Różewicza, Szymborską, Twardowskiego .

W ten sposób skomentować można historię znajomości dwojga poetów, których zaży-
łość utrwaliły dedykacje, zdjęcia, teksty drukowane w prasie czy świadectwa działalności 
kulturalnej . Jak można wnosić z ich analizy, śmierć Herberta nie zakończyła tej długotrwałej 
i mocnej, choć zapewne incydentalnej relacji . Poeta był dla Marjańskiej synonimem litera-
ckiego kunsztu oraz humanistycznych wartości, które, jak zauważała, przemijały wraz z ich 
pokoleniem .

Bibliografia:
1 . Liskowacka J ., Księgozbiór Ludmiły Marjańskiej, [w:] O Ludmile Marjańskiej. Szkice – in-

terpretacje – wspomnienia, pod red . E . Hurnikowej, I . Skrzypczyk-Gałkowskiej, Często-
chowa 2015 .

2 . Marjańska L ., Herbert uśmiechnięty, „Sycyna” 1998, nr 14 .
3 . Marjańska L ., O polskiej literaturze współczesnej bardzo osobiście, „Kwartalnik Artystyczny” 

2002, nr 2 (34); „Aleje 3 . Kwartalnik Kulturalny Częstochowy” październik-grudzień 
2003, nr 44 .

4 . Marjańska L ., O potrzebie prywatności i nowoczesnych wynalazkach, „Pogranicza” 2001, nr 5; 
„Aleje 3 . Dwumiesięcznik Kulturalny Częstochowy” styczeń-luty 2002, nr 37 .
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Fotografie dedykacji z książki: Księgozbiór Ludmiły Marjańskiej, [w:] O Ludmile Marjańskiej. 
Szkice – interpretacje – wspomnienia, pod red . E . Hurnikowej, I . Skrzypczyk-Gałkowskiej, 
Częstochowa 2015, uzyskane dzięki uprzejmości Jolanty Liskowackiej z Książnicy Pomor-
skiej .

Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – nauczycielka w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samo-
rządowym w Częstochowie i nauczyciel doradca w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia 
w Częstochowie . W 2017 roku uzyskała tytuł naukowy doktora na podstawie rozprawy Pro-
za Ludmiły Marjańskiej .

1 Referat wygłoszony przez autorkę podczas IX Regionalnej Sesji Popularyzatorskiej „Twórczość Zbigniewa Herberta 
w szkole i bibliotece” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, która odbyła się 16 maja 2018 
r . w Muzeum Częstochowskim Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej przy ul . Jasnogórskiej 23 w Często-
chowie . Organizatorami spotkania byli: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 
Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Na-
uczycielstwa Polskiego w Częstochowie .

2 L . Marjańska, Herbert uśmiechnięty, „Sycyna” 1998, nr 14, s . 3 .

3 W innym miejscu tekstu Marjańska zauważa: „[Herbert] Z uporem pisał moje nazwisko przez >>i<<, według tzw . 
nowej pisowni . Ale czy wielkiemu Poecie można było zawracać głowę takim drobiazgiem?” .

4 Zob . J . Liskowacka, Księgozbiór Ludmiły Marjańskiej, [w:] O Ludmile Marjańskiej. Szkice – interpretacje – wspomnienia, 
pod red . E . Hurnikowej, I . Skrzypczyk-Gałkowskiej, Częstochowa 2015, s . 143-155 .

5 M .in .: pisywała do „Almanachu” wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, którego została honorową 
członkinią, oraz do kwartalnika (lub dwumiesięcznika) „Aleje 3”; w gościnnych murach Ośrodka Promocji Kultury 
„Gaude Mater” oraz Biblioteki Publicznej im . dr . Władysława Biegańskiego brała udział w promocjach kolejnych 
tomików wierszy; popierała częstochowskich młodych twórców i uczestniczyła niemal we wszystkich ważnych wyda-
rzeniach kulturalnych miasta .

6 Najprawdopodobniej chodzi o spotkanie z września 2001 roku .

7 L . Marjańska, O potrzebie prywatności i nowoczesnych wynalazkach, „Pogranicza” 2001, nr 5, s . 44-45; „Aleje 3 . Dwu-
miesięcznik Kulturalny Częstochowy” styczeń-luty 2002, nr 37, s . 24 .

8 L . Marjańska, O polskiej literaturze współczesnej bardzo osobiście, „Kwartalnik Artystyczny” 2002, nr 2 (34), s . 43-45; 
„Aleje 3 . Kwartalnik Kulturalny Częstochowy” październik-grudzień 2003, nr 44, s . 22-23 .
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JÓZEF I MARIA CZAPSCY – ZBIGNIEW I KATARZYNA HERBERTOWIE

„… sporo listów do Ciebie napisałem, które 
do Ciebie nie doszły, bo były pisane tylko 
w głowie .” – napisze Józef Czapski do Zbi-
gniewa Herberta w liście z 2 czerwca 1986 
roku z Maisons-Laffitte, nieco tłumacząc 
się z dłuższego milczenia w koresponden-
cji . Poza błyskotliwym usprawiedliwieniem 
można, jak się wydaje, z tego drobnego wy-
imka wyczytać coś jeszcze – inteligentny 
dowcip, pogodne roztargnienie, wreszcie 
– pewność przyjaźni, pozwalającą na bez-
bronną szczerość i żartobliwy, może nieco 
refleksyjny ton wyznania . Rzeczywiście, 
w roku 2017 nakładem Fundacji „Zeszy-
tów Literackich” ukazała się Korespondencja 
nietuzinkowych przyjaciół: Józefa i Marii 
Czapskich oraz Katarzyny i Zbigniewa 
Herbertów1 . Publikacja to intrygująca 
i godna polecenia nie tylko literaturoznaw-
com i gronu „herbertologów” czy „czap-
skologów”, ale każdemu, kogo literatura 
i kultura literacka choć nieco obchodzi 
i interesuje . Być może okaże się ciekawa 
także dla… jeszcze piszących listy .

Nie tak wielka w swej objętości ksią-
żeczka zawiera listy (łącznie 92), które 
niczym „długie rozmowy” – jak napisze 
Czapski do Herberta – czwórka przyjaciół 
wymieniała z sobą w latach 1958-1990 . 
Jak informują wydawcy, zgromadzona ko-
respondencja pochodzi z kilku źródeł: Ar-
chiwum Zbigniewa Herberta w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie, z Beinecke Lib-
rary na Yale University i Książnicy Pomor-
skiej w Szczecinie, jak również Archiwum 
Marii i Józefa Czapskich w Bibliotece 
Książąt Czartoryskich w Krakowie . Część 

Ewelina Mika

NAPISANE I NIENAPISANE. 
NA MARGINESIE LEKTURY KORESPONDENCJI JÓZEFA I MARII 

CZAPSKICH ORAZ ZBIGNIEWA I KATARZYNY HERBERTÓW

z nich stanowi przedruk z „Zeszytów Li-
terackich”2 .

Korespondencja prowadzona m .in . 
między malarzem a poetą, której wcześ-
niejsze, nieraz rozproszone wydania, 
stały się już przedmiotem filologicznej 
refleksji3, stanowi okazję, by wczytując 
się w poszczególne listy i kartki, słane 
do siebie wzajem przez zaprzyjaźnionych 
interlokutorów z różnych europejskich 
miast (z Paryża, podparyskiego Maisons-
-Lafitte, Rzymu, Wiednia, Londynu, Le 
Lavandou, Berlina, Gravenhage…) czy zza 
oceanu (listy Herbertów z Los Angeles), 
choć na czas niespiesznej lektury zbliżyć 
się do ich ówczesnego prywatnego świata . 
A są to szczególne listowne dialogi: Czap-
skiego i Herberta – artysty malarza i poety, 
których dzieli niespełna trzydziestoletnia 
różnica wieku, a łączy pasja życia, myślenia, 
zanurzenie w kulturę…, Marii Czapskiej – 
starszej siostry Czapskiego, pisarki, eseistki 
związanej ze środowiskiem paryskiej „Kul-
tury” i Katarzyny Dzieduszyckiej, od 1968 
roku – Herbertowej, żony poety .

Intrygują i pociągają ciepła ironia oraz 
humor płynące z tych tekstów, także: obu-
stronne świadectwa niekłamanej zażyło-
ści . Wyczuwa się je choćby w formułach 
adresowych i zakończeniach listów . Już 
na pierwszej stronie czytamy, jak zwraca 
się Herbert do Czapskiego per „Wielce 
Szanowny i Kochany Panie”, nieco dalej 
„Panie Majorze”, by w miarę wymiany ko-
respondencji napisać: „Kochany Józiu” czy 
– pisząc do obojga rodzeństwa: „Kochani 
Maryniu i Józiu” . Autentycznie i ciepło 
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brzmią – by wyjąć z listów zaledwie kilka 
przykładów –„Kochany i mileńki”, „Drogi 
Fundatorze i Mecenasie” czy „Zbyszeczku 
kochany” pisane przez Józia Czapskie-
go w epistołach do Herberta . Podobną 
tendencję zauważymy w listach do Marii 
Czapskiej – choć w mniejszym stopniu 
wobec Marii pozwala sobie autor Pana 
Cogito na swobodniejszą poufałość, jaką 
okazuje w listach do jej brata . To zaledwie 
kilka wybranych trochę przygodnie przy-
kładów .

Już sama postać tych listów – przy ca-
łej ich prywatności – przejawia znaki arty-
zmu, gdyby zważyć na umieszczane w nich 
rysunki Czapskiego (na okładce widnie-
je rysunek z prowadzonego przez niego 
Dziennika) czy poetyckie stylizacje i au-
tokreacje Herberta, który występuje w pi-
sanych przez siebie epistołach jako Zbi-
gniew, ale też: „Zbigniew/pątnik”, „Zbyś 
Wędrowniczek”, a nawet „Zbigniew pa-
stuch gajowy” i „oddany Herbert/pies” czy 
wręcz „Sługa bogów i strażnik kamieni”…, 
o czym świadczy sposób, w jaki podpisuje 
listy . Nieco mniej finezyjnie, acz z nutą cie-
płego humoru i sympatii brzmią autokre-
acyjne formuły Czapskiego – „stary Józef, 
przyjaciel” czy jego siostry – „Maria Do-
rota Mickiewicz” (po dwóch imionach pi-
sarka i badaczka Mickiewicza nie omieszka 
podpisać się nazwiskiem wieszcza) . Warto 
zatem spojrzeć na te listy jako na rodzaj 
luster, strzępków autobiografii . Wnikliwy 
czytelnik zapewne zauważy, że nieco inne 
są listy siostry malarza do Herberta . Czap-
ska jest dość oszczędna, unika ekwilibry-
styki słownej, mniej – niż Józio Czapski – 
rozważa, raczej – relacjonuje . Jednocześnie 
łatwo w tych tekstach wyczuć jej dystans 
do siebie samej, ale też – aurę arystokra-
tyzmu ducha, a przy tym – prostą, ludzką 
życzliwość i dobroć np ., gdy w szczegółach 
opisuje Herbertowi metodę oddychania, 
skuteczne – jak mniemała – lekarstwo 
na bezsenność . Maria Czapska odsłania się 
w tej korespondencji także przez pryzmat 

żartobliwych anegdot i ripost jako mniej 
posągowa (tak zwykli ją portretować przed-
wojenni czy nawet emigracyjni publicy-
ści), a poza tym – bezpośrednia i pogodna 
(mimo dojrzałego już wieku i doskwierają-
cych chorób) . Podobnie rzecz ma się z li-
stami Herbertowej – są zanurzone w gąsz-
czu powszednich problemów i tematów, 
którymi oboje z mężem żyli, i niezmiennie 
pełne życzliwego zainteresowania sprawa-
mi Czapskich . Są też w tej koresponden-
cji momenty trudne – jak śmierć Maryni 
Czapskiej (w roku 1981), nasilająca się 
choroba Herberta, wzmianki o niedoma-
ganiu Czapskiego .

Czego dotyczy ta koresponden-
cja? Obok lapidarnych acz ciepłych po-
zdrowień słanych z podróży, swoistych 
„strzępków” relacji właściwych pisaniu 
kartek z wyjazdów, zwierzeń z lektur czy 
planów wydawniczych i spraw dnia co-
dziennego, w dłuższych listach odnajdzie-
my wzmianki o wydarzającej się historii, 
a także intymną wymianę myśli o „Rze-
czach Naprawdę Wielkich” (by posłużyć 
się fragmentem wiersza Herberta Pan 
Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy) . Sym-
patycy pisarstwa autora Struny światła czy 
twórczości (malarskiej, eseistycznej, dia-
rystycznej…) Czapskiego odnajdą w tym 
tomie także wiele wspomnień i refleksję 
nad przemijaniem – kwestie obecne już 
w listach publikowanych przed laty w „Ze-
szytach Literackich”4 . Wśród tematów po-
ważniejszych, utrzymanych w ściszonym 
tonie wrażliwego namysłu, pojawi się też 
zagadnienie niezawinionego zła, okrucień-
stwa wyrządzanego przez „łobuzów od hi-
storii”, cierpienia i swoistego – jak powie 
Herbert – „narcyzmu cierpiących” dysku-
towanego w listach w kontekście religijno-
ści „nieuczonych i gwałtownych” . Słychać 
w tej refleksji wyraźne echo lektury Legen-
dy Młodej Polski Brzozowskiego… Wielkie 
to problemy (czy do końca przemyślane?) 
dotykające ludzi XX wieku, a może uni-
wersalne…
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Tym, co stanowi o wartości tych listów, 
jest fakt, że pozwalają one niejako zaj-
rzeć „pod podszewkę” literatury, wniknąć 
w okoliczności powstawania poszczegól-
nych, znanych szerzej tekstów, np . esejów 
Herberta Barbarzyńca w ogrodzie, przyjrzeć 
się prywatnej recepcji jego poezji – np . opi-
sanej przez Czapskiego jego żarliwej lek-
tury wiersza Tarnina . W listach przeczy-
tamy też opinię Herberta na temat świeżo 
opublikowanej książki Marii Czapskiej 
Europa w rodzinie. Literatura przenika te 
listy . One same niczym właśnie „nieoficjal-
na literatura” (by użyć określenia Karola 
Irzykowskiego o dziewiętnastowiecznej 
epistolografii, które w tym przypadku nie 
wydaje się zbyt dużym nadużyciem)5 ujaw-
niają cechy uporządkowania naddanego, 
artystycznej wrażliwości i swoiście budo-
wanych konceptów (naprawdę, warto pod 
tym kątem dokładniej przyjrzeć się listom 
Herberta) . Ponadto właśnie twórczość lite-
racka stanowi ich niezbywalny (obok ma-
larstwa) kontekst, a nawet integralną część . 
Toteż nieprzypadkowo wydawcy zdecy-
dowali opublikować w aneksie cytowane 
w listach teksty poetyckie oraz prozator-
skie Zbigniewa Herberta, w tym niektóre 
na prawach pierwodruku, jak np . esej Saga 
o podboju . Ogromną wartością – co stało się 
już znakiem rozpoznawczym książek Fun-
dacji „Zeszyty Literackie” – jest przy tym 
pełne pietyzmu wydanie koresponden-
cji i jej udokumentowanie oraz wnikliwe 
opracowanie merytoryczne .

Te listy mogą być jednak czymś wię-
cej niż literatura lub tekst paraliteracki… 
– śladem minionej egzystencji nieżyjących 
już w większości – poza Katarzyną Her-
bertową – partnerów epistolograficznego 
dialogu, swoistej rozmowy na odległość . 
Z pewnością są też znakiem kultury pisa-
nia listów, sztuki powierzania kartce papie-
ru zwierzeń o sprawach ważnych, nawyku 
oczekiwania na niespieszną odpowiedź, 
czy – a może jednak najbardziej… – zna-
kiem prawdziwej przyjaźni . Najważniejsze 

bowiem podobno kryje się między wersa-
mi i w tych listach, które „były pisane tylko 
w głowie” .

Ewelina Mika, absolwentka I LO im . Ju-
liusza Słowackiego w Częstochowie (klasa 
o profilu humanistycznym), a potem Aka-
demii im . Jana Długosza w Częstochowie 
– studia polonistyczne ukończyła w 2009 
roku, uzyskując magisterium na podsta-
wie pracy Pejzaż aksjologiczny w twórczości 
Zbigniew Herberta . W Instytucie Filologii 
Polskiej, w Zakładzie Historii Literatury 
Polskiej XIX wieku, pracuje od paździer-
nika 2009 roku . W 2018 roku uzyskała 
doktorat na podstawie rozprawy Historia 
i historie w twórczości Marii Czapskiej . Jest 
członkiem częstochowskiego oddziału To-
warzystwa Literackiego im . Adama Mi-
ckiewicza oraz częstochowskiego oddziału 
Towarzystwa Historycznego im . Szembe-
ków . 

1 Józef i Maria Czapscy, Katarzyna i Zbigniewa Her-
bertowie, Korespondencja, odczytał i przypisami opa-
trzył Jan Strzałka, Warszawa 2017 .

2 Zob . Zeszyty Literackie, nr 1 (2009) .

3 Zob . D . Kozicka, Mój przyjaciel malarz, czyli parę 
słów o przyjaźni Zbigniewa Herberta z Józefem Czap-
skim, [w:] Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci 
i eseiści . Materiały z Warsztatów Herbertowskich 
w Oborach (wiosna 2006), red . J .M . Ruszar, Lublin 
2006, s . 474-483; J . Adamowska, „Prowadzę z Tobą 
długie rozmowy…”. O dialogu Józefa Czapskiego 
ze Zbigniewem Herbertem”, [w:] Czytając Czapskiego, 
red . A . Janiak, D . Lisak-Gębala, wstępem opatrzy-
ła Dorota Heck, Kraków 2015, s . 55-79; „Chcę Ci 
niezdarnie te strzępy opowiedzieć…”. „Tarnina” Zbi-
gniewa Herberta w świetle korespondencji z Józefem 
Czapskim, [w:] Metaliterackie listowania. List jako 
dokument świadomości literackiej pisarza, Seria: Studia 
o literaturze XIX i XX wieku, t .2, red . I . Sikora i A . 
Czajkowska, Częstochowa 2012, s . 254-273 .

4 J . Czapski, Z . Herbert, Dwa listy o cieniach, świetle 
i głosie umarłych, „Zeszyty Literackie” 2006, nr 4 .

5 Zob . E . Rybicka, Antropologiczne i komunikacyjne 
aspekty dyskursu epistolograficznego, „Teksty Drugie” 
2004, nr 4, s . 40 .
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EDMUND ŁĄGIEWKA

W czasie studiów polonistycznych (1994-1999) w ówczesnej Wyższej Szkole Pedago-
gicznej w Częstochowie (obecnie wszechnica nosi nazwę: Uniwersytet Humanistycz-

no-Przyrodniczy im . Jana Długosza, wcześniej: Akademia im . Jana Długosza) miałem oka-
zję spotkać kilkoro humanistów, którzy wpłynęli na moje widzenie i czytanie literatury . Był 
wśród nich dr Edmund Łągiewka (urodzony w 1934 roku w Garnku – zmarły w 2005 roku 
w Częstochowie), jeden z pierwszych pracowników Instytutu Filologii Polskiej uruchomio-
nego 1 października 1975 roku w częstochowskiej WSP1 . Kiedy ubiegałem się o otrzyma-
nie zaszczytnego miana studenta filologii polskiej, egzamin ustny zdawałem przed komisją, 
której przewodniczył właśnie Edmund Łągiewka . Do dzisiaj przechowuję w domowych ar-
chiwum niewielką karteczkę informującą o przesłuchaniach: „Częstochowa, 4 .07 .1994 r . / 
Egzamin ustny z języka polskiego kierunek: Filologia Polska, studia dzienne odbędzie się 
dnia 8 lipca 1994 r . w gmachu przy ul . Armii Krajowej 36a (Desygnat) w salach: 403, 404, 
419, 421 . / Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna” . Czarnym atramentem dopisano: „godz . 8 .30 
8 lipca nazwiska od litery »B« do »P«, 9 lipca nazwiska od litery »R« do »Z« godz . 8 .30” .

Edmund Łągiewka prowadził wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Historia literatury pol-
skiej do 1822” (literatura staropolska, pierwszy rok studiów) . Z pozoru surowy i stanowczy, 
a w istocie niezwykle ciepły i serdeczny człowiek . Podziwiałem jego wiedzę i przygotowanie, 
tym bardziej, że każde zajęcia wzbogacał ciętymi dykteryjkami . Elżbieta Hurnik wskazy-
wała na następujące cechy kolegi z częstochowskiego Instytutu Filologii Polskiej: „Wielu 
studentów i absolwentów naszej Uczelni przechowuje swoją własną pamięć o Edmundzie . 
O rzetelnym, zawsze przygotowanym do zajęć, sprawiedliwie oceniającym wiedzę studen-
tów wykładowcy, o poloniście, który znał świetnie literaturę polską i umiał tym dobrem dzie-
lić się z innymi . Koleżanki i Koledzy z Instytutu podkreślają kulturę osobistą, koleżeńskość, 
a także poczucie humoru i dowcip Edmunda”2 . Z kolei Jolanta Marszałek w artykule pod 
wymownym tytułem Nauczyciel wartości bezcennych utrwaliła taki wizerunek wykładowcy: 
„Jako nauczyciel był znakomity, wykładał ciekawie, posługując się piękną, a nawet wytworną 
polszczyzną, cytatami z literatury sypał jak z rękawa . Odznaczał się też finezyjnym poczu-
ciem humoru, niemal każdą sytuację potrafił zabawnie spuentować . Uczył polonistów, jak 
dobrze przygotować warsztat bibliograficzny . Kochał książki i dbał o nie”3 . W cytowanym 
tekście znalazło się też wspomnienie byłej studentki Beaty (redakcja nie ujawniła jej nazwi-
ska) kreślące portret człowieka pełnego uroku:

„Dr . Edmunda Łągiewkę zapamiętałam jako człowieka z klasą, takich ludzi coraz rza-
dziej się spotyka . Wykłady z literatury przeplatał anegdotami, każdą sytuację potrafił 
skomentować odpowiednim cytatem z poezji . Czuliśmy przed nim respekt, jednocześnie 
był szarmancki i dowcipny .

Pamiętam doskonale egzamin wstępny na studia . W komisji zasiadał m .in . dr Łą-
giewka, zadał mi pytanie dotyczące Potopu, chyba nie do końca zrozumiałam jego in-
tencje, ponieważ – jak mi się wydawało po dość wyczerpującej wypowiedzi – Doktor 

Arkadiusz Frania
EDMUND ŁĄGIEWKA.

BADACZ I NAUCZYCIEL LITERATURY
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stwierdził z pobłażliwością: „Pani tonie w tym potopie” i zadał mi inne pytanie .
Mimo ogromnej erudycji, nas, studentów, traktował jak równych sobie partnerów 

w dyskusji, był też bardzo życzliwy i wyrozumiały”4 .

Na egzaminie z literatury staropolskiej na pewno musiałem się wykazać znajomością Or-
ganów Tomasza Kajetana Węgierskiego, a o przywoływanych swadzie i językowym mistrzo-
stwie sytuacyjnym Edmunda Łągiewki niech zaświadczy zdanie, które wówczas do mnie 
skierował: „No to niech pan teraz pokaże, że potrafi pan grać na Organach . Tylko bez fałszy-
wych dźwięków, proszę” .

Nie ukrywam, iż od pierwszego kontaktu pozostawałem pod wrażeniem wykładowcy, 
dlatego bez wahania wybrałem prowadzone przez niego seminarium dyplomowe (po trzech 
latach studiów, tzw . licencjat) . Cotygodniowe zajęcia seminaryjne odkrywały przede mną 
tajniki warsztatu polonistycznego, przygotowując do napisania pierwszej pracy na serio: roz-
prawy licencjackiej, w moim przypadku było to: Przybosiowe czytanie Mickiewicza. O „Czy-
tając Mickiewicza” Juliana Przybosia . Dużo cennych doświadczeń wiązało się z realizacją 
polecenia, bym porównał pod względem filologicznym 3 wersje Mickiewiczowskiego zbioru 
esejów awangardzisty . Z Edmundem Łągiewką spotykałem się też wielokrotnie w trakcie 
wieczorów autorskich i mityngów promujących książki autorów częstochowskich, podczas 
których kilka razy przedstawiłem krótkie teksty krytycznoliterackie . Wówczas zawsze mo-
głem liczyć na cenne i wartościowe uwagi dotyczące mojego wystąpienia . Czułem podskór-
nie, emocjonalnie, że ten totalny humanista mnie wspiera, i do dziś nie zapomnę jego szcze-
rej radości, gdy dowiedział się, iż właśnie obroniłem dysertację doktorską . Bezsprzecznie 
utrwalił we mnie żywe uczucie do literatury i jednocześnie przekonanie o sensie pisania 
o niej . Gdybym chciał lapidarnie określić profesję tego częstochowskiego polonisty, musiał-
bym powiedzieć: nauczyciel i badacz literatury z krwi i kości, na sto procent .

Edmund Łągiewka przez wiele lat uczył języka polskiego w częstochowskich szkołach 
średnich (II Liceum im . Romualda Traugutta, Szkoła Gospodarcza Sióstr Zmartwych-
wstanek, IV Liceum Ogólnokształcące im . Henryka Sienkiewicza) . W latach 90 . XX wieku 
współtworzył I Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświato-
wego w Częstochowie, w którym w latach 1992-1995 pełnił funkcję dyrektora . Powołanie 
tej placówki, noszącej od 2002 roku imię Zbigniewa Herberta, wydaje się być ukoronowa-
niem działalności edukacyjno-wychowawczej Edmunda Łągiewki . Pasja nauczycielska i or-
ganizacyjna widoczna jest także w opracowanej przez niego monografii I Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące w Częstochowie Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 1990-20005, zawie-
rającej m .in . informacje skatalogowane w następujących rozdziałach: Przemiany społeczne 
w Polsce w latach osiemdziesiątych, Kiełkowanie pomysłów, Organy władzy szkolnej, Egzamin 
wstępny, Siedziba liceum, Zespół nauczycielski, Koncepcja wychowawcza i dydaktyczna, Kontakty 
ze szkołami zagranicznymi, Różne formy aktywności młodzieży . Publikacja bez wątpienia przy-
czyniła się do utrwalenia tożsamości szkoły .

Edmund Łągiewka od początku swojej działalności w środowisku Częstochowy łączył 
aktywność naukową (literaturoznawczą i językoznawczą) z popularyzatorską, co m .in . wy-
nikało z czynnej przynależności do Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Literackie-
go im . Adama Mickiewicza, w strukturach którego pełnił funkcję członka Zarządu6 . Jako 
pedagog kompletny włączył się w misję tego zacnego Towarzystwa nakierowaną na upo-
wszechnienie literatury m .in . poprzez wygłaszanie wykładów i prelekcji . Z prac Józefa Mi-
kołajtisa Kronika XXV lat pracy dla literatury (W dwudziestopięciolecie działalności Oddziału 
Częstochowskiego TLAM)7 i Z działalności Oddziału Częstochowskiego TLAM w okresie od 28 
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kwietnia 1976 r. do 14 czerwca 1978 roku8 wynotujmy wpisy o tej formie aktywności Ed-
munda Łągiewki . Pracę organiczną w terenie reprezentuje udział w wygłoszeniu 7 odczytów 
w 1960 roku „we wsiach Ziemi Częstochowskiej” (Cykarzew, Wrzosowa, Huta Stara, Ma-
łusy Wielkie, Janów, Mstów, Piasek i Lgota Górna) przygotowanych we wspólnym wojażu 
z Elżbietą Cichlą-Czarniawską i Czesławem Gocyłą (informacja zbiorcza, bez przypisania 
konkretnego tematu do prelegenta): O Słowackim, Ludowość w twórczości Mickiewicza, Lenin 
w literaturze polskiej i światowej, Konopnicka wśród ludu . W 1970 roku Edmund Łągiewka 
wystąpił z prelekcją w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Częstochowie: Wybitniejsze zja-
wiska w polskiej poezji powojennej . Między 30 kwietnia a 24 maja 1975 roku miały miejsce 
2 odczyty częstochowskiego badacza w sali czytelni Biblioteki Miejskiej w Częstochowie 
w ramach „Dni Oświaty, Książki i Prasy”: Najwybitniejsze zjawiska w polskiej poezji powo-
jennej, Główni poeci częstochowscy w XXX-leciu . Osobno odnotujmy uczestnictwo w konfe-
rencjach: rok 1962 przyniósł wypowiedź na Sesji Literackiej XX-lecia PPR (6 czerwca 1962): 
Broniewski – poeta rewolucji (tekst wydrukowany pt . Broniewski – poeta proletariacki), rok 
1969 – referat Większe formy literackie w powojennej twórczości Gałczyńskiego na Sesji Lite-
rackiej na XXV-lecie PRL (10 marca 1969), a rok 1977 – udział w Sesji Literackiej o Wielkiej 
Rewolucji (24 listopada 1977) z pracą Zainteresowanie literaturą polską w ZSRR po roku 1945 . 
Lwia część referatów była jednak przez uczonego wygłoszona w trakcie zebrań naukowych 
Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im . Adama Mickiewicza: Prace 
piśmienne w szkole średniej (1961), Rym, jego istota, rodzaje i funkcja w poezji (21 września 
1966), Zewnętrzne czynniki kompozycji dzieła literackiego: tytuł, prolog, epilog, dedykacja (1 lip-
ca 1968), Funkcja artystyczna archaizmów, dialektyzmów i neologizmów (29 kwietnia 1970), 
Słownictwo poetyckie Leśmiana (31 sierpnia 1970), „Treny” Kochanowskiego – „Anka” Broniew-
skiego (21 kwietnia 1971), Najważniejsze pozycje z metodyki literatury i jęz. polskiego w Czę-
stochowie w latach 1965-1971 (17 maja 1972), O prozie J. Kawalca (27 września 1972), Życie 
i twórczość Mariny Cwietajewej (28 lutego 1973), K. Wojciechowski – badacz, nauczyciel, pe-
dagog (6 lutego 1974), J. Tuwim – poeta „Skamandra” (23 października 1974), Forma sonetu 
w poezji polskiej (7 maja 1975), „Malwina” – powieść księżny Wirtemberskiej (1 grudnia 1976), 
Badania nad staropolszczyzną w powojennym trzydziestoleciu (19 października 1977) . Nato-
miast z zestawienia Odczyty w Częstochowskim Oddziale Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza (za okres od 1 lipca 1984 roku do 30 czerwca 1998 roku)9 wyłuskajmy infor-
macje o prelekcjach badacza w tytułowych okresie: „Pani Zofia”. Poemat prof. Makowieckiego 
(w okresie od 1 lipca 1985 do 1 lipca 1986), Motywy antyczne we współczesnej poezji polskiej 
(dwukrotnie, od 1 lipca 1986 do 1 lipca 1989), Zewnętrzne składniki kompozycji dzieła lite-
rackiego (od 1 lipca 1990 do 30 czerwca 1991), Przypomnienie Jana Lorentowicza (od 1 lipca 
1991 do 30 czerwca 1993), Sprawozdanie ze Zjazdu polonistów w Warszawie (od 1 lipca 1994 
do 31 grudnia 1995), Radość czytania wierszy Wisławy Szymborskiej (od 1 lipca 1996 do 30 
czerwca 1997), wraz z Barbarą Kubicką-Czekaj i Marią Wyporską: Czytamy i interpretuje-
my mniej znane liryki Adama Mickiewicza (od 1 lipca 1997 do 30 czerwca 1998) . Nie dziwi 
więc, że Teresa Majak i Elżbieta Wróbel w obszernym szkicu Działalność Oddziału Często-
chowskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w latach 1956-2006 zaliczyły 
Edmunda Łągiewkę do najaktywniejszych członków Towarzystwa w latach 90 . XX wieku10 . 
Pobieżny nawet przegląd powyższych tematów prelekcji dowodzi, iż w centrum zaintere-
sowania polonisty była przede wszystkich powojenna literatura, szczególnie poezja polska 
(Wybitniejsze zjawiska w polskiej poezji powojennej, Najwybitniejsze zjawiska w polskiej poezji 
powojennej, Radość czytania wierszy Wisławy Szymborskiej), w tym również częstochowska 
(Główni poeci częstochowscy w XXX-leciu), choć nie stronił od omawiania współczesnej prozy 
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polskiej (O prozie J. Kawalca) czy piśmiennictwa XIX wieku (Czytamy i interpretujemy mniej 
znane liryki Adama Mickiewicza) i XX wieku (Życie i twórczość Maryny Cwietajewej, J. Tu-
wim – poeta „Skamandra”) . Badacz szczególnie cenił literacką twórczość poetycką Władysła-
wa Broniewskiego (Broniewski – poeta rewolucji, „Treny” Kochanowskiego – „Anka” Broniew-
skiego) i naukową działalność Konstantego Wojciechowskiego (K. Wojciechowski – badacz, 
nauczyciel, pedagog), któremu poświęcił rozprawę doktorską, o czym będzie mowa w innym 
miejscu niniejszego tekstu . Oddzielną grupę czytań tworzą wystąpienia dotyczące dydakty-
ki i metodyki (Prace piśmienne w szkole średniej, Najważniejsze pozycje z metodyki literatury 
i jęz. polskiego w Częstochowie w latach 1965-1971) oraz skupiające się na poszczególnych 
elementach dzieła literackiego (Zewnętrzne składniki kompozycji dzieła literackiego, Rym, jego 
istota, rodzaje i funkcja w poezji, Zewnętrzne czynniki kompozycji dzieła literackiego: tytuł, pro-
log, epilog, dedykacja, Funkcja artystyczna archaizmów, dialektyzmów i neologizmów, Motywy 
antyczne we współczesnej poezji polskiej, Forma sonetu w poezji polskiej, Słownictwo poetyckie 
Leśmiana) . O akcji odczytowej Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im . 
Adama Mickiewicza pisze także inna ich uczestniczka, znakomita poetka Elżbieta Cichla-
-Czarniawska, we wspomnieniowej części książki Sumowanie znaków (wspomnienia, małe 
prozy, szkice): „W te sesje i odczyty byli włączani członkowie Częstochowskiego Oddziału 
TLAM, także mąż [Henryk Czarniawski] i ja . Dopingowało nas to do pracy umysłowej, 
do poszerzania wiedzy i, co okazało się ważne na przyszłość, nauczyło publicznie zabierać 
głos, pozbywać się tremy, ściśle formułować sądy”11 .

Nie sposób nie poświęcić uwagi przyjaźni między Elżbietą Cichlą-Czarniawską i Hen-
rykiem Czarniawskim a Barbarą i Edmundem Łągiewkami . Autorka Określając światłocień 
ze wzruszeniem przywołuje pełne „ciepłej bliskości” relacje z tym częstochowskim małżeń-
stwem:

„Podobnie było z polonistycznym, nauczycielskim małżeństwem Barbary i Edmunda 
Łągiewków . Było, gdyż Edmund najniespodziewaniej zmarł wkrótce po śmierci papieża 
Jana Pawła II . Jakże nam brak Przyjaciela! Pozostały jednak więzi z Basią wierną Czę-
stochowie, piszącą świetne fraszki i aforyzmy; z jej córką Agnieszką, władającą kilkoma 
językami obcymi, zięciem Andrzejem i wnuczką Weroniką Waśkiewiczami, zamiesz-
kałymi od lat w Warszawie . Nasze dzieci . Z rozrzewnieniem wspominamy dzisiaj ich 
wspólne zabawy, pierwsze kroki w szkołach, zmartwienia, gdy chorowały, napięcia, kiedy 
przystępowały do egzaminów maturalnych . I teraz nasi równolatkowie są sobie życzliwi 
i, wiem, wracają myślami do minionych lat”12 .

Pod zamieszczonym w Sumowaniu znaków zdjęciem przedstawiającym Barbarę i Ed-
munda Łągiewków wraz z Elżbietą Cichlą-Czarniawską (fotografię prawdopodobnie wy-
konał Henryk Czarniawski) znajduje się krótki, lecz niezwykle wymowny podpis: „przyja-
ciele w Częstochowy” .

Przypomnijmy, że Barbara Łągiewka to również wieloletnia polonistka szkół często-
chowskich oraz członek Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im . Ada-
ma Mickiewicza, a także ceniona autorka zbiorów fraszek i aforyzmów: Z rymskich wa-
kacji (Częstochowa 1992), Krótko mówiąc (Kraków 1995), Nieczułe słówka (Częstochowa 
2002), Wywar z przywar (Częstochowa 2006), Prototypki (Częstochowa 2012) . Z powo-
dzeniem pisze również wiersze liryczne, drukowane w prasie literackiej i w antologiach13 . 
Podkreślmy, że Elżbieta Cichla-Czarniawska – krytyk literacki z uznaniem wypowiedziała 
się o satyrycznych utworach Barbary Łągiewki: „ciekawym zjawiskiem na tle całokształtu 
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obecnej poetyckiej twórczości częstochowian są tomiki fraszek i aforyzmów Barbary Łą-
giewki, charakteryzujące się subtelnym, ciepłym dowcipem i znakomitą grą znaczeń sło-
wa”14 . Na potwierdzenie tej tezy wynotujmy z Nieczułych słówek 2 fraszki: „Jaka chciałabym 
być? / Stale o tym pamiętam: / jako żona – oddana, / jako autorka – wzięta!” (Moje życzenie); 
„Przy składaniu fraszek / w tym jest cały sęk, / żeby celnym rymem / trafić w sens i wdzięk” 
(Przepis)15 . Z kolei Waldemar Skrzypczyk w recenzji Wywaru z przywar zauważa: „Łą-
giewka rzeczywiście chce bawić, ale tak jak mędrzec, który doskonale wie, że inteligentnie 
pomyślana zabawa bądź gra ma zawsze pewien walor poznawczy”16 .

Edmund Łągiewka był badaczem spokojnym i rozważnym w zakresie publikacji swoich 
prac17 . Prócz przywołanego opracowania dotyczącego 10-lecia działalności I Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie nie 
opublikował żadnego oddzielnego druku zwartego . Na pisarski dorobek częstochowskiego 
badacza składają się więc niemal wyłączenie szkice i rozprawy naukowe oraz popularno-
naukowe rozsiane w periodykach naukowych i pracach zbiorowych, co w znacznym stopniu 
utrudnia zapoznanie się z tą spuścizną, ze szkodą dla nowych pokoleń polonistów .

W roku 1952 przyszły znawca twórczości Konstantego Wojciechowskiego rozpoczął 
studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach, a po ich ukończeniu 
w 1957 roku przez krótko był asystentem na macierzystej uczelni . Jak pisał Jerzy Starnaw-
ski, „Studia językoznawcze traktował na równi z literackimi: jedne i drugie ukończył bardzo 
porządnie”18 . Józef Mikołajtis w pionierskim, ale wywołującym w swoim czasie kontrowersje 
opracowaniu Historia literatury ziemi częstochowskiej. Zarys zaliczył swojego ucznia do „ba-
daczy samodzielnych”, dodając kwalifikator zakresu działań naukowych: językoznawstwo19 . 
Być może wahając się, czy pójść ścieżką językoznawczą, czy historycznoliteracką, w po-
czątkowym okresie częstochowski polonista skłaniał się raczej ku tej pierwszej, stąd wy-
bór tematów pracy magisterskiej i debiutanckiej rozprawy: „Edmund Łągiewka pochodził 
z Garnka, miejscowości położonej 25 km od Częstochowy . I choć większość życia spędził 
w mieście, to jego mała ojczyzna była dla niego zawsze bardzo ważna . »Zakochałem się… 
w tym skrawku częstochowskiej ziemi« – pisał jako student do narzeczonej . Jako polonista 
zajmował się też językiem mieszkańców wsi Garnek – na temat stopniowania przymiotnika 
w miejscowej gwarze napisał pracę magisterską”20 . Artykuł Stopniowanie przymiotników 
w gwarze wsi Garnek na tle gwar polskich21 ukazał się w „Zeszytach Naukowych” Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Katowicach („Sekcja Językoznawstwa”), a materiał do analizy zo-
stał zgromadzony przez autora m .in . w trakcie bezpośrednich rozmów z mieszkańcami tej 
wsi .

Głównym przedmiotem swoich zainteresowań Edmund Łągiewka uczynił jednak 
twórczość naukowo-dydaktyczną Konstantego Wojciechowskiego, stanowiącą wpierw 
temat dysertacji doktorskiej, napisanej pod kierunkiem profesora Jerzego Starnawskiego, 
a obronionej 28 czerwca 1985 roku na Uniwersytecie Łódzkim . Promotor we wspomnie-
niu zauważył: „Dr Łągiewka należał do cyzelatorów, latami polerował pracę [o Konstan-
tym Wojciechowskim], której nie doprowadził niestety do druku w całości, choć na to za-
sługiwałaby; nie ukończył też planowanego wyboru pism naukowych Wojciechowskiego 
w Bibliotece Klasyków Filologii w PWN”22 . Wzmiankowane cyzelatorstwo objęło rów-
nież pracę wykładowcy . Jolanta Marszałek cytuje m .in . relację Barbary Łągiewki: „Do zajęć 
ze studentami przygotowywał się starannie . »Godzinę ćwiczeń przygotowywał nieraz na-
wet kilka godzin« – opowiada Barbara Łągiewkowa”23 . Projektowana książka o Konstan-
tym Wojciechowskim znana jest nam jedynie z 6 fragmentów (rozpraw) opublikowanych 
w latach 1978-1986, które pozwolę sobie przybliżyć .
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Początki zainteresowań badawczych częstochowski uczony omówił w rozprawie W poszu-
kiwaniu dróg. Początki naukowej twórczości Konstantego Wojciechowskiego: 1892-190324 (1985) . 
W kręgu dociekań znalazły się m .in . przeglądy bibliograficzne w „Kwartalniku Historycz-
nym”, bibliografia Adama Mickiewicza za okres 1891-1897, recenzje (np . Zarysu najnowszej 
literatury polskiej Piotra Chmielowskiego, prac poświęconych Zygmuntowi Krasińskiemu), 
debiut książkowy Młodość Stanisława Konarskiego, rozprawa o Kajetanie Koźmianie . Ed-
mund Łągiewka następująco skwitował wielość tematyczną omawianych utworów Kon-
stantego Wojciechowskiego: „Nic natomiast w publikacjach nie zapowiada głównego nurtu 
przyszłych badań . Dlatego rok 1904, w którym ukazała się rozprawa Werter Polsce, był w tej 
dziedzinie przełomowy” 25 .

W szkicu Konstantego Wojciechowskiego droga do „Historii powieści w Polsce”26 (1988) autor 
ocenił trwające przez 20 lat wysiłki lwowskiego historyka literatury nastawione na analizę 
rozwoju powieści w Polsce i w konsekwencji przynoszące „opracowanie naukowe proble-
mów i techniki romansów, a zwłaszcza przedstawienie pokrewnych motywów oraz ukazanie 
twórczości autorów na tle głoszonych programów, panujących tendencji i mód literackich”27 . 
Edmund Łągiewka scharakteryzował: książkę Werter w Polsce, rozprawy i artykuły dotyczące 
przede wszystkich powieści polskiej końca XVIII wieku i pierwszych trzydziestu lat wieku 
następnego, wczesnych dzieł powieściowych Ignacego Jana Kraszewskiego oraz twórczo-
ści Bolesława Prusa i Henryka Sienkiewicza, a także opracowanie encyklopedyczne okresu 
1776-1830 w Dziejach literatury pięknej w Polsce i Historię powieści w Polsce. Rozwój typów 
i form romansu polskiego na tle porównawczym .

Trzy artykuły dotykają zagadnień dydaktyczno-metodycznych związanych z namysłem 
Konstantego Wojciechowskiego-pedagoga nad podręcznikami szkolnymi, programami ję-
zyka polskiego dla szkół średnich: Prace Konstantego Wojciechowskiego nad podręcznikami 
szkolnymi (1978)28, Udział Konstantego Wojciechowskiego w dyskusjach nad programami języka 
polskiego dla szkół średnich (1979)29 oraz Wskazówki metodyczne Konstantego Wojciechowskiego 
do programu szkoły średniej z perspektywy lat sześćdziesięciu (Uwagi praktyka) (1986)30 . Lwow-
ski uczony uczynił przedmiotem recenzji podręczniki do nauki literatury i gramatyki: „Z pa-
sją zwalcza te podręczniki lub ich partie, które zawierają wiedzę niewiele mającą wspólnego 
z literaturą (jest np . przeciwnikiem obciążania ucznia datami)”31; był również autorem Wypi-
sów dla klas wyższych szkół średnich . Z artykułów Edmunda Łągiewki wyłania się konterfekt 
pedagoga krytycznego wobec obowiązujących wówczas „planów nauczania” języka polskiego 
(zwłaszcza tych najbardziej radykalnych), ale rzetelnego w formułowaniu opinii i unikające-
go skrajnych sądów . Jak pisze Edmund Łągiewka, „[Konstanty Wojciechowski] Twórcą sta-
wał się niewątpliwie, gdy realizował nowe koncepcje we własnej praktyce nauczycielskiej”32 . 
Z kolei analiza pracy Wskazówki metodyczne do programu gimnazjum państwowego. Język 
polski. (Gimnazjum wyższe) z 1923 roku dała częstochowskiemu poloniście asumpt do uwy-
datnienia tezy, że „Nie mamy w naszej dwudziestowiecznej dydaktyce nauki o literaturze 
drugiej pozycji, której autor byłby w jednej osobie i wybitnym historykiem literatury, bada-
czem naukowym w dziedzinie przedmiotu nauczania, i wybitnym dydaktykiem teoretykiem, 
i wybitnym praktykiem jednocześnie” 33 .

Wart podkreślenia jest fakt, iż autor Wertera w Polsce był nie tylko literaturoznawcą i wy-
kładowcą na Uniwersytecie Lwowskim, ale i nauczycielem szkół średnich, pełnił funkcje 
Dyrektora Gimnazjum w Stryju oraz Gimnazjum im . Stefana Batorego we Lwowie . Do-
strzeżemy zatem pewną analogię między działalnością naukowo-pedagogiczną Edmunda 
Łągiewki i Konstantego Wojciechowskiego, stąd widoczne w trakcie lektury rozpraw często-
chowskiego badacza „wżycie” się w biografię i dzieła wielkiego poprzednika . Czyż Edmunda 
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Łągiewki nie można scharakteryzować słowami stanowiącymi tytuł referatu wygłoszonego 
przez niego 6 lutego 1974 roku na zebraniu Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Li-
terackiego im . Adama Mickiewicza K. Wojciechowski – badacz, nauczyciel, pedagog?

Dorobek znawcy autora Historii powieści w Polsce dopełnia rozprawa Z warsztatu ba-
dawczego Konstantego Wojciechowskiego – komparatysty. (Próba rekonesansu)34 (1980), w której 
zidentyfikowano prace uczonego badające wpływy literackie, przede wszystkim zaś werte-
ryzm i walterscotyzm: „Wojciechowski imponuje […] opanowaniem metody analizy techni-
ki utworów literackich i dużą ścisłością i ostrożnością w formułowaniu wniosków”35 .

Nie do przecenienia są też 2 prace prezentujące charakterystyki profili dwóch często-
chowskich pism literackich z okresu międzywojennego: „Drugiego Toru” (1936)36 i „Czaso-
pisma Literackiego” (1936-1938)37 . Oba były organami prasowymi dwóch grup literacko-
-artystycznych, odpowiednio: „Drugiego Toru” (nazwy pisma i grupy tożsame) i Lit-Ars . 
Uczony omówił tematykę artykułów publikowanych w czasopismach, określając wątki do-
minujące, jak i wynikające z nich adresy czytelnicze . W „Drugim Torze” zwrócono uwagę 
na życie miasta, problem robotników, twórczość Stefana Żeromskiego, uwyraźniał się kult 
Józefa Piłsudskiego, a kontur ideowy pisma zbliżał się do lewicowego . Z kolei profil „Czaso-
pisma Literackiego” był prorządowy, artykuły tam pomieszczone poruszały kwestie miejskie, 
społeczne, temat dworku Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku koło Częstochowy; nu-
mer drugi poświęcono Stefanowi Czarnieckiemu . Organy grup literackich kierowano głów-
nie do inteligencji i młodzieży starszych klas szkół średnich . Należy zaakcentować fakt, iż 
oba pisma informowały o niezwykle cennym odkryciu dokonanym przez Józefa Mikołajtisa, 
który w kwietniu 1936 roku opublikował z autografu w „Jednodniówce” grupy literackiej 
„Drugi Tor” wiersz Słowackiego wpisany do sztambucha (tzw . Albumu Trzech Wieszczów) 
Elizy Branickiej (późniejszej Krasińskiej), wydrukowany po raz pierwszy w „Kronice Ro-
dzinnej” z 1875 roku (nr 12 z 15 czerwca) pod tytułem W albumie E. hr. K. Uczony odnalazł 
rękopis Albumu Trzech Wieszczów, badając zbiory biblioteczne zgromadzone w pałacu Ra-
czyńskich w Potoku Złotym, gdzie przebywał Zygmunt Krasiński . Znalezisko Józefa Miko-
łajtisa ujawniono przed wojną, ale ze względu na regionalny charakter pisma, było niezna-
ne historykom literatury . Sam badacz zresztą nie miał świadomości wagi swojego odkrycia . 
Szkice Edmunda Łągiewki poświęcone „Drugiemu Torowi” i „Czasopismu Literackiemu” 
zawierają szczegółowe zestawienia zawartości numerów periodyków i bez wątpienia stano-
wią lekturę podstawową dla dokumentalistów międzywojennego życia literackiego Często-
chowy .

Oddzielną grupę tekstów tworzą 4 rozprawy opublikowane w „Pracach Naukowych” 
Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im . Adama Mickiewicza w latach 
1963-1979 . Posiadają one bardzo przystępny charakter, nic nie tracąc na wartości meryto-
rycznej, naukowej . To jedna z zalet pisarstwa Edmunda Łągiewki: te teksty czyta się bardzo 
dobrze . Inna sprawa, że krój tych utworów musiał, zgodnie z misją Towarzystwa, wyczerpy-
wać po części znamiona popularyzatorskie lub popularnonaukowe .

Pierwszym zdarzeniem publikacyjnym była Nauka recytacji na lekcjach języka polskiego 
w liceum dla pracujących38 z 1963 roku, a artykuł zawierał metodyczne wskazówki zebrane 
w częściach: Cele nauczania recytacji, Przygotowanie do recytacji, Stosunek uczniów do nauki 
recytacji, Odczytanie zadanego tekstu, Wyniki obserwacji, Recytacja zbiorowa, Wystawienie oce-
ny . Edmund Łagiewka wyjątkowo cenił piękno żywej mowy, stąd i wskazówki zmierzają-
ce do wykształcenia u uczniów wrażliwości na nie poprzez wygłaszanie utworów lub ich 
fragmentów (zwykle poetyckich) z pamięci . Sam badacz potrafił zachwycać taką recytacją, 
co nieraz wiązało się z zasygnalizowanym wcześniej mocnym puentowaniem sytuacji czy 
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rozmów; Elżbieta Hurnik wspomina: „Edmund – podobnie jak Jego żona, pani Barbara – 
znał na pamięć mnóstwo utworów literackich bądź ich fragmenty, na każdą niemal okazję 
znajdował odpowiedni tekst, aforyzm, pointę . Ta umiejętność, wynikająca z miłości do słowa 
poetyckiego, do tradycji, jest coraz rzadziej spotykana, więc tym bardziej godna podkre-
ślenia”39 . Szacunek do słowa Edmund Łągiewka przejął od swojego nauczyciela z Liceum 
im . Romualda Traugutta w Częstochowie – Józefa Mikołajtisa, Prezesa Oddziału Często-
chowskiego Towarzystwa Literackiego im . Adama Mickiewicza . Ten zasłużony dla kultu-
ry częstochowskiej naukowiec, pedagog i społecznik inspirował i motywował wychowanka 
do działań na niwie kultury i literaturoznawstwa . Uczeń poświęcił swojemu mistrzowi pięk-
ny tekst Mój Profesor (Wspomnienie o Józefie Mikołajtisie)40, gdzie opisał formę prowadzonych 
przez niego lekcji: „To pierwsze zetknięcie ucznia z tekstem literackim, zwłaszcza z tekstem 
poetyckim [ Józef Mikołajtis odczytywał i recytował teksty niemal natchnionym głosem, 
po aktorsku], wywołanie sytuacji sprzyjającej intuicyjnemu przeżywaniu dzieła sztuki było 
zgodne z nowoczesnymi, modnymi w okresie międzywojennym teoriami w dydaktyce języka 
polskiego (Konstantego Wojciechowskiego, Kazimierza Wóycickiego i in .)”41 .

Trzy teksty spośród wydrukowanych w „Pracach Naukowych” Oddziału Częstochow-
skiego Towarzystwa Literackiego im . Adama Mickiewicza stanowią edycje posesyjne mające 
swoje zaczątki w zasygnalizowanych już odczytach .

Pokłosiem sesji Idee rewolucyjne w literaturze polskiej (6 czerwca 1962) była publikacja 
referatu Władysław Broniewki – poeta proletariacki42 w tomie W XX-lecie P.P.R. Sesja Litera-
cka (1965) . Prelegent prześledził dojrzewanie postawy rewolucyjnej poety, rozpatrzył m .in . 
wiersze pochodzące z tomu Trzy salwy (1925, wspólnie z Witoldem Wandurskim i Stani-
sławem Ryszardem Standem), liryki „więzienne”, a także zasygnalizował wpływ poezji Wło-
dzimierza Majakowskiego i Siergieja Jesienina oraz przedstawianie realiów w wymiarze hi-
storycznym . Zakończył zaś wywód stwierdzeniem: „Jego wiersze są znane jak pieśni ludowe . 
W jednych utworach z pasją wypowiadał się przeciw krzywdzie i złu, w innych – wydobywał 
najczulsze słowa, by mówić o tym, co czuł i kochał . Słusznie można powiedzieć, że w jego 
twórczości »jedno skrzydło wiersza – to śmierć, a drugie skrzydło – miłość«”43 . Józef Wójci-
cki podkreślił: „referat o twórczości Wł . Broniewskiego wniósł do badań nad Broniewskim 
dużo ciekawego i świeżego materiału”44 . Autor Bagnetu na broń to pisarz bliski Edmundowi 
Łagiewce, dość powiedzieć, że na zebraniu Towarzystwa 21 kwietnia 1971 roku wygłosił 
odczyt „Treny” Kochanowskiego – „Anka” Broniewskiego45 .

Owocem wygłoszenia referatu Większe formy literackie w powojennej twórczości Gałczyń-
skiego46 w czasie Sesji Literackiej na XXV-lecie PRL (10 marca 1969 ) stał się jego druk w to-
mie pokonferencyjnym (1969) . Autor omówił takie utwory poety, jak powieść Stadnina im. 
Stanisława Moniuszki, komedie: Babcia i wnuczek, Noc Mistrza Andrzeja oraz poematy: Niobe 
i Wit Stwosz, skupiając uwagę głównie na genezie, tkance ideowej, korespondencji z innymi 
tekstami Gałczyńskiego oraz oddziaływaniu artystycznym . Edmund Łągiewka skonkludo-
wał niezależne od formy pisanego tekstu ideowe zaangażowanie poety w budowę rzeczywi-
stości Polski powojennej: „W większych utworach, które są rozwinięciem tych problemów, 
jakie występują w pozostałej części twórczości, [Gałczyński] dał wyraz wahaniom wielu 
pisarzy jego generacji, ale równocześnie zadokumentował, jak bardzo chciał nową rzeczy-
wistość w Polsce powojennej zrozumieć i jak najlepiej jej służyć . W utworach satyrycznych 
rozprawiał się z reliktami starego myślenia, w innych – z całą powagą mówił o społecznych 
obowiązkach artysty”47 .

Z kolei efektem wystąpienia na Sesji Literackiej w 60-lecie Wielkiej Rewolucji (24 listopada 
1977) był szkic Zainteresowanie literaturą polską w ZSRR po roku 194548 (1979), gdzie badacz 
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skwitował obecność książek polskich autorów na rynku księgarskim zachodniego sąsiada, 
opierając wnioski na badaniach naukowych dotyczących literatury polskiej, tłumaczeniach 
i edycjach utworów, kontaktach osobistych twórców i polonistów . Wskazał m .in . na książki 
autorów radzieckich o Mickiewiczu, działalność Wiktora Gusiewa (zebranie i opracowanie 
polskich pieśni partyzanckich), opinie Dawida Samojłowa o poezji Tuwima, Broniewskie-
go i Gałczyńskiego, publikacje Instytutu Słowianoznawstwa i Bałkanistyki Akademii Nauk 
ZSRR, sympozja i dyskusje między pisarzami polskimi i radzieckimi, współpracę między 
czasopismami literackimi .

Środowisko naukowe Częstochowy pamięta o Edmundzie Łągiewce, 14 czerwca 2017 
roku w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” odbyło się w ramach cyklu Poloniści Czę-
stochowy spotkanie poświęcone znawcy życia i twórczości Konstantego Wojciechowskiego 
(zob . http://gaudemater .pl/polonisci-czestochowy-5/ – dostęp 20 sierpnia 2018 roku), zor-
ganizowane przez Ośrodek, Oddział Częstochowski Towarzystwa Literackiego im . Adama 
Mickiewicza oraz Instytut Filologii Polskiej Akademii im . Jana Długosza w Częstochowie .

Wykaz ważniejszych publikacji Edmunda Łągiewki

Druki zwarte
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

1990-2000, wydawca: Liceum, Częstochowa 2000, 54 s .

Artykuły

Prace poświęcone twórczości naukowej Konstantego Wojciechowskiego:
Prace Konstantego Wojciechowskiego nad podręcznikami szkolnymi, „Prace Naukowe Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, „Zeszyt Humanistyczny”, „Filologia Polska”, 
I, 1978, redaktor Edward Polanowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, Częstochowa 1979, s . 115-129 .

Udział Konstantego Wojciechowskiego w dyskusjach nad programami języka polskiego dla szkół 
średnich, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej”, „Seria Humanistyczna”, część 
I: „Filologia Polska”, nr 2, 1979, redaktor naczelny Zygmunt Zimny, Wyższa Szkoła Pe-
dagogiczna w Częstochowie, Częstochowa 1979, s . 29-38 .

Z warsztatu badawczego Konstantego Wojciechowskiego – komparatysty. (Próba rekonesansu), 
„Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej”, „Seria Humanistyczna”, część I: „Fi-
lologia Polska”, nr 3, 1980, redaktor naczelny Zygmunt Zimny, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1980, s . 79-87 .

W poszukiwaniu dróg. Początki naukowej twórczości Konstantego Wojciechowskiego: 1892-1903, 
„Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, Seria: „Filologia Polska – 
Historia i Teoria Literatury”, zeszyt I, 1985, redaktor Edward Polanowski, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1985, s . 69-78 .

Wskazówki metodyczne Konstantego Wojciechowskiego do programu szkoły średniej z perspektywy 
lat sześćdziesięciu (Uwagi praktyka), [w:] Teoria i praktyka nauczania literatury w szkole, pod 
redakcją Edwarda Polanowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Czę-
stochowie, Częstochowa 1986, s . 113-124 .

Konstantego Wojciechowskiego droga do „Historii powieści w Polsce”, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego” DCCCL, „Prace Historycznoliterackie”, redaktor Marian Tatara, 
zeszyt 66: Z dziejów polskiej nauki o literaturze. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 
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przez Instytut Filologii Polskiej w 200 rocznicę powstania Katedry Literatury w Szkole Głów-
nej Koronnej (22-24 listopada 1982), tom II, pod redakcją Henryka Markiewicza i Gabrieli 
Matuszek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1988, s . 61-73 .

Prace o czasopismach literackich Częstochowy z dwudziestolecia międzywojennego:
„Czasopismo Literackie” (1936-1938), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 

w Częstochowie”, „Seria Humanistyczna”, część I: „Filologia Polska”, nr 4, 1981, redaktor 
naczelny Zygmunt Zimny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstocho-
wie, Częstochowa 1981, s . 63-73 . Przedruk (bez bibliografii zawartości pisma): Często-
chowskie pismo artystyczne „miniGaleria” 9/1996, s . 2, 4 .

Czasopismo literackie „Drugi Tor” (1936), „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie”, Seria: „Filologia Polska – Historia i Teoria Literatury”, zeszyt IV, 1994, 
redaktor naukowy Edward Polanowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Częstochowie, Częstochowa 1994, s . 157-169 . Przedruk (bez bibliografii zawartości 
pisma): Częstochowskie pismo artystyczne „miniGaleria” 8/1996, s . 2 .

Prace pozostałe:
Stopniowanie przymiotników w gwarze wsi Garnek na tle gwar polskich, „Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach”, „Sekcja Językoznawstwa” („Prace Kate-
dry Języka Polskiego”), 1959, redakcja Janina Żlabowa, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 
1959, s . 103-115

Nauka recytacji na lekcjach języka polskiego w liceum dla pracujących, „Prace Naukowe”, pod 
redakcją Józefa Mikołajtisa i Józefa Wójcickiego, tom II: „Komunikaty Naukowe”, pod 
redakcją Adolfa Baranowskiego i Ziemowita Jerzego Mikołajtisa, rocznik I, nr 9, „Seria 
Pedagogiczna”, Towarzystwo Literackie im . Adama Mickiewicza Oddział Częstochow-
ski, Częstochowa 1963, s . 1-7 .

Władysław Broniewski – poeta proletariacki, „Prace Naukowe”, pod redakcją Józefa Mikołajti-
sa i Józefa Wójcickiego, tom IV: W XX-lecie P.P.R. Sesja Literacka, Towarzystwo Literackie 
im . Adama Mickiewicza Oddział Częstochowski, Częstochowa 1965, s . 45-52 . Przedruk: 
„Prace Naukowe”, pod redakcją Józefa Mikołajtisa i Józefa Wójcickiego, tom V: „Komu-
nikaty Naukowe”, pod redakcją Adolfa Baranowskiego i Ziemowita Jerzego Mikołajtisa, 
rocznik III, nr 10, „Seria historyczno-literacka”, Towarzystwo Literackie im . Adama Mi-
ckiewicza Oddział Częstochowski, Częstochowa 1965, s . 1-8 .

Większe formy literackie w powojennej twórczości Gałczyńskiego, „Prace Naukowe”, pod redak-
cją Józefa Mikołajtisa i Józefa Wójcickiego, tom XV: Sesja Literacka na XXV-lecie Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, Towarzystwo Literackie im . Adama Mickiewicza Oddział Czę-
stochowski, Częstochowa 1969, s . 51-62 .

Zainteresowanie literaturą polską w ZSRR po roku 1945, „Prace Naukowe”, pod redakcją Jó-
zefa Mikołajtisa i Józefa Wójcickiego, tom XXXV: „Komunikaty Naukowe”, rocznik XV: 
Sesja Literacka w 60-lecie Wielkiej Rewolucji, redakcja: Ziemowit Jerzy Mikołajtis, Adolf 
Baranowski i Antoni Kunysz, Towarzystwo Literackie im . Adama Mickiewicza Oddział 
Częstochowski, Częstochowa 1979, s . 31-37 . Przedruk: „Nad Wartą” 1979 nr 4, s . 4-5 i nr 
5, s . 7 .

Mój Profesor (Wspomnienie o Józefie Mikołajtisie), „Prace Naukowe”, tom XLII: „Komunikaty 
Naukowe”, pod redakcją Edmunda Łągiewki, Tadeusza Starczewskiego, Józefa Wójci-
ckiego, Pro Memoria IV, Towarzystwo Literackie im . Adama Mickiewicza Oddział Czę-
stochowski, Częstochowa 1991, s . 8-11 .
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Słowo wstępne, [w:] Profesor Edward Polanowski. Uczony i człowiek. Materiały z sympozjum 
w pierwszą rocznicę śmierci, redakcja naukowa: Bronisława Kulka i Kazimiera Zdzisława 
Szymańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstocho-
wa 1995, s . 5-6 .

1 Zob . Maria Lesz-Duk, Zarys historii polonistyki częstochowskiej, [w:] Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (Materiały z konferencji naukowej Częstochowa 20-21 listopada 1995 r.), pod redak-
cją Marii Lesz-Duk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1997, s . 9 .

2 Elżbieta Hurnik, Z żałobnej karty [wspomnienie o Edmundzie Łągiewce], Biuletyn Informacyjny Akademii im . Jana 
Długosza w Częstochowie „Res Academicae” 3/2005, s . 39-40 .

3 Jolanta Marszałek, Nauczyciel wartości bezcennych, „Niedziela” (edycja częstochowska) 2006, nr 19, s . V .

4 Tamże, s . V .

5 Edmund Łągiewka, I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 1990-
2000, wydawca: Liceum, Częstochowa 2000, 54 s .

6 Teresa Majak, Elżbieta Wróbel, Działalność Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickie-
wicza w latach 1956-2006, [w:] Literatura i kultura w Częstochowie. Częstochowa w literaturze i kulturze, pod redakcją 
Elżbiety Hurnikowej, Elżbiety Wróbel, Anny Wypych-Gawrońskiej, Muzeum Częstochowskie, Towarzystwo Lite-
rackie im . Adama Mickiewicza Oddział w Częstochowie, Częstochowa 2009, s . 15 .

7 Józef Mikołajtis, Kronika XXV lat pracy dla literatury (W dwudziestopięciolecie działalności Oddziału Częstochowskiego 
TLAM), „Prace Naukowe”, pod redakcją Józefa Mikołajtisa i Józefa Wójcickiego, tom XXXIII/XXXIV: „Komunikaty 
Naukowe”, pod redakcją Ziemowita Jerzego Mikołajtisa, Adolfa Baranowskiego i Antoniego Kunysza, rocznik XIII/
XIV, Towarzystwo Literackie im . Adama Mickiewicza Oddział Częstochowski, Muzeum Okręgowe w Przemyślu, 
Częstochowa 1976-1980, s . 21-53 .

8 Józef Mikołajtis, Z działalności Oddziału Częstochowskiego TLAM w okresie od 28 kwietnia 1976 r. do 14 czerwca 1978 
roku [opracowanie wplecione w artykuł: Rola oddziałów Towarzystwa w życiu kulturalnym regionu na przykładzie Od-
działu Częstochowskiego TLAM], „Prace Naukowe”, pod redakcją Józefa Mikołajtisa i Józefa Wójcickiego, tom XXXV: 
„Komunikaty Naukowe”, rocznik XV: Sesja Literacka w 60-lecie Wielkiej Rewolucji, redakcja: Ziemowit Jerzy Miko-
łajtis, Adolf Baranowski i Antoni Kunysz, Towarzystwo Literackie im . Adama Mickiewicza Oddział Częstochowski, 
Częstochowa 1979, s . 63-64 .

9 Odczyty w Częstochowskim Oddziale Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza [za okres od 1 lipca 1984 roku 
do 30 czerwca 1998 roku], „Almanach Częstochowy” 1999, redaktorzy: Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski, Ju-
liusz Sętowski, Częstochowa 1999, s . 175-180 .

10 Teresa Majak, Elżbieta Wróbel, dz . cyt ., s . 35 .

11 Elżbieta Cichla-Czarniawska, W czterech ścianach, [w:] tejże, Sumowanie znaków (wspomnienia, małe prozy, szkice), 
Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2006, s . 99 . Podkreślmy, iż Henryk Czarniawski (zmarły w 2016 roku) był 
psychologiem pracy i organizacji, felietonistą, satyrykiem, recenzentem muzycznym i pianistą amatorem, autorem 
szeregu prac z zakresu psychologii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także artykułów muzycznych . W 2018 roku 
ukazał się, dokonany przez niego, kapitalny wybór sentencji Lekko uchyl drzwi .

12 Elżbieta Cichla-Czarniawska, W czterech ścianach, s . 97-98 .

13 W antologii Czarno-białe rysunki (wybór: Iwona Smolka, Piotr Matywiecki, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Ma-
ter”, Częstochowa 1995, s . 50-51) opublikowano następujące liryki Barbary Łągiewki: Nad psalmem Dawida i Odejście 
samotnej . Zestaw 5 wierszy zamieszczono w „Almanachu Częstochowy” 2002 (redaktorzy: Maciej Batorek, Augustyn 
Chojnowski, Juliusz Sętowski, Anna Misiak, Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa 2002, s . 199-201): 
Piosenka o ziemi, Obecność, Być może, Apel i Komunikat specjalny . Zacytujmy dedykowany pamięci Haliny Poświatow-
skiej liryk Obecność: „Tak często / nieobecna w szkole // Usprawiedliwiona bólem . // ……………… . // Wracasz tam 
teraz / pulsem swojego wiersza . // Na białej kartce / trzepocą się słowa – / ptaki twojego serca . // Jesteś obecna . / 
Zawsze” .
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14 Elżbieta Cichla-Czarniawska, Poezja w Częstochowie, [w:] tejże, Sumowanie znaków, s . 233 .

15 Barbara Łągiewka, Nieczułe słówka, Wydawnictwo „Dom Książki”, Częstochowa 2002, s . 6, 35 (wydano w serii: „Czę-
stochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików”) .

16 Waldemar Skrzypczyk, Barbary Łągiewki fraszkowe polifonie, Dwumiesięcznik Kulturalny Częstochowy „Aleje 3”, nr 
62, lipiec-sierpień 2007, s . 36 .

17 Zob . Bibliografia publikacji pracowników WSP do 1986 roku, materiały zebrały i opracowały: Janina Filipecka i Kata-
rzyna Nabiałek, Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 1991, s . 121-122 . 
Przeglądu prac częstochowskiego badacza dokonał również Jerzy Starnawski we wspomnieniu: Edmund Łągiewka. 
1934-2005, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im . A . Mickiewicza” XL/2005, redaktor Stanisław Makowski, War-
szawa 2006, s . 239-241 .

18 Jerzy Starnawski, Edmund Łągiewka. 1934-2005, s . 239 .

19 Józef Mikołajtis, Historia literatury ziemi częstochowskiej. Zarys, wydanie trzecie, Towarzystwo Literackie im . Adama 
Mickiewicza Oddział Częstochowski, Częstochowa 1985, s . 7; praca wydana w serii: „Prace Naukowe”, pod redakcją 
Józefa Mikołajtisa i Józefa Wójcickiego, tom XXXVIII: „Komunikaty Naukowe”, pod redakcją Ziemowita Jerzego 
Mikołajtisa i Adolfa Baranowskiego, rocznik XVIII, Towarzystwo Literackie im . Adama Mickiewicza Oddział Czę-
stochowski, Częstochowa 1985) .

20 Jolanta Marszałek, dz . cyt ., s . V .

21 Edmund Łągiewka, Stopniowanie przymiotników w gwarze wsi Garnek na tle gwar polskich, „Zeszyty Naukowe Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach”, „Sekcja Językoznawstwa” („Prace Katedry Języka Polskiego”), 1959, redak-
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LAURÓW WIENIEC

Andrzej Kalinin kończy 85 lat!
Jubileusze skłaniają piszących 

do tonów poważnych i wzniosłych sformu-
łowań . Niełatwo zejść z tej utartej ścieżki, 
ale w przypadku jubileuszu Andrzeja Kali-
nina nie tylko można, ale i trzeba uderzyć 
w tony weselsze . Jest co prawda Andrzej 
autorem jednej z najbardziej przejmują-
cych i wstrząsających powieści XX wieku, 
która przyniosła mu splendor i liczne na-
grody . Mowa oczywiście o „I Bóg o nas za-
pomniał” . I nawet nie rzecz w tym, że jest 
też autorem zabawnej powieści „Ze sztam-
bucha starego komucha”, ale w tym, że jest 
Jubilat człowiekiem niezwykle pogodnym, 
a nawet wręcz wesołym . Znane są przecież 
liczne dykteryjki, wierszowane lub nie; gó-

Andrzej Kalinin z wnuczką Amelią Cierpiał,
foto ze zbiorów prywatnych

Bogdan Knop

JUBILEUSZ ANDRZEJA KALININA

ralskie i ceperskie . I – jakżeby inaczej – mi-
łosne i lekko świntuszące . Kto nie widział 
Andrzeja czytającego „XIII księgę »Pana 
Tadeusza«” Fredry, ten nic nie wie o zaba-
wie . Ja widziałem!

A kalininówka?! Przedmiot pragnień, 
zazdrości, a przy tym źródło doznań nie-
ocenionych, a czasem nieoczekiwanych . 
Kto wie, czy na półce z utworami zebrany-
mi autora nie należałoby postawić jako tom 
kolejny ten trunek jedyny w swym rodzaju .

Dom Andrzeja oraz przyległa do niego 
(choć niedosłownie) stodoła, pełna wspo-
mnień, fotografii, obrazów i jakiejś szcze-
gólnej aury . Przed stodołą tarasik z wido-
kiem na olsztyńsko-kusięckie pola i skałki . 
Niedawno (w listopadzie) był tu kręcony 
film o prostym tytule „PISARZ Andrzej 
Kalinin”, dla zainteresowanych podaję link 
do filmu: https://wetransfer .com/downlo-
ads/e0154c3c76a2ceae6b6461df7468fd62
20181122105825/42b319455d247d9d12
c88f8249b0c1e220181122105825/10b92c

Film powstał w partnerstwie TVP3 
Katowice z naszym Towarzystwem, ale 
dzięki pomocy finansowej grona przyjaciół 
Andrzeja Kalinina . Pozwolę sobie w tym 
miejscu wymienić te osoby: Państwo Stefa-
nowscy, Państwo Zawadzcy, Pani Surowiak 
i niżej podpisany . Film zrealizowała czę-
stochowianka Anna Migalska, wykazując 
się dużym talentem, wyczuciem w doborze 
materiału i sprawnością narracji . Otrzyma-
liśmy dziełko nostalgiczne, wysmakowane, 
po prostu piękne .

Pisząc te słowa mam przed sobą per-
spektywę grudniowej Galii na cześć Ju-
bilata . W Sali reprezentacyjnej Ratusza 
Częstochowskiego, w gronie przyjaciół, 
wielbicieli, czytelników i wszystkich życz-
liwych, zaśpiewamy Jubilatowi 100 lat! Stu 
lat, Andrzeju!
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1 listopada, popołudnie – typowa szara godzina . Siedzę w fotelu i w myślach rozliczam ten 
świąteczny dzień, wizyty na grobach najbliższych, rodziny, znajomych, wreszcie kolegów 

– jak wielu jest już tutaj, a jeszcze tak niedawno . . . W myślach wracają też ci, których spot-
kałem w cmentarnym tłoku – była czasem rozmowa, czasem krótka wymiana zdań, grzecz-
ności, banały lub komunały, jeszcze kwestujący – pieniążek do puszki . . . Zmęczenie i jeszcze 
raz zmęczenie, a jaka ciężka – była, nim się opróżniła – ta torba ze zniczami… A ile kłopotu 
sprawiła feralna zapalniczka, niby to specjalna na tę okazję, na ten dzień, niby… Gazowa, wy-
starczy jedno pstrykniecie i już, płomień, tylko przytknąć do knota i znicz zapalony . A guzik! 
Trzy razy pstryknąłem i koniec, więcej się nie dało, a przecież była nowa, wprost dziewicza, 
używaniem nieskalana . Zareklamuję – pomyślałem – niestety, ten pomysł od razu upadł 
w mej głowie, gdzie paragon, a przy tym, być może, czegoś nie dopatrzyłem, może używałem 
jej niewłaściwie, niezgodnie z instrukcją obsługi, z którą, niestety, się nie zapoznałem, bo jej 
od sprzedawcy nie zażądałem . . .

Takie drobne zdarzenie, chyba niegodne rozmyślań – pomyślałem . O nie, drobne, ale 
w rozszerzonym wymiarze może wieścić nawet kataklizm – i tu ruszył w mojej głowie wielki 
proces rozmyśleniowy, bo… Bo w tej małej zapalniczce był gaz, gaz skroplony, może tylko 
jedna kropelka, a może dwie, a może kilka – pewnie ktoś, a może coś, czyli jakiś automat 
je liczył podczas napełniania zapalniczki – ale to sprawa drugorzędna, najważniejszy był gaz . 
I znowu bo, bo czy ten gaz to skroplony gaz amerykański z Ameryki przez oceany do Świno-
ujścia wielkim gazowym ship-em przywieziony, czy z gazociągu gaz ruski, który sami skrop-
liliśmy – tzn . skroplił nasz potężny przemysł naftowy… I co dalej, jeżeli ten amerykański się 
nie pali, a ruski pali, a może odwrotnie? Pytanie i to pytanie bez odpowiedzi… Czto diełat’, 
tak, to takie pytanie stawiał W .I .L . (skrót ze względu na ustawę dekomunizacyjną) .

Takież myśli zajęły moją głowę w ten świąteczny szarzejący wieczór 1 listopada 2018 
roku .

Zbisław Janikowski

ROZMYŚLANIA – O GAZIE,  NIE „NA GAZIE”.
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Ból w nodze zmusił mnie do poszukania miejsca na ławce . Znalazłem – a łatwo było, 
bo wokół pustka panowała – usiadłem, naprzeciwko uroczy kościółek pod wezwaniem 

Najświętszej Marii Panny w III Alei, po skosie budynki starego „Sienkiewicza”, a wszyst-
ko wyostrzone, wprost przerysowane promieniami jesiennego słońca, które przy tym tak 
cudownie grzeją w plecy… Młodzież – akurat – tłumnie wychodząca ze szkoły na ulicę; 
dziewczyny, jakże inne od tych, które pozostały w mojej pamięci – a ta pamięć jednak za-
wodzi – przecież tych dziewczyn tu wtedy wcale nie było; wtedy do tej szkoły chodzili tylko 
chłopcy; wreszcie drobna czarna postać, z kościółka wychodzi zakonnica, przymykam oczy, 
gdzie ten czas – gdy w Alejach przez tłum przechodniów niczym przez fale wzburzonego 
morza przebijały się, płynąc pod pełnymi żaglami białych kornetów, czarne, statkom podob-
ne, sylwetki zakonnic – gdzie ten spieszący w różnych kierunkach tłum, gdzie? . .

Promienie jesiennego słońca rozleniwiają, noga jak zwykle boli, widocznie tak być musi, 
pusto . Nie wiedzieć kiedy oczy zamykają się same, senne marzenia, senne obrazy…

– Nie śpij, mogą okraść!
Przytomnieję, wracam do żywych, obok siedzi On . On to ktoś nieokreślony, nieznany 

mi…
– Przyprowadziłem ci kompana, rozmówcę, pogadajcie, warto – słyszę cichutkie słowa, 

domyślam się, że to Ćwir, ale gdzie on jest?
– Lecę! – i tylko furkot małych skrzydełek… Wrócił jeszcze na chwilę .
– Opowiesz mi później o waszym spotkaniu – i tyle go widziałem .
– Nie śpij! – tu słyszę moje imię, którego używali koledzy w szkole i w licznych podwór-

kowych zabawach .
– Nie śpię, zamyśliłem się… Tonio, o kurczę! Nie widziałem cię chyba z pięć lat!
– Eee, najwyżej dwa . Siedziałem .

Zbisław Janikowski

TONIEK
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– Ty, za co?!
– Alimenty… – zbaraniałem, ten stary, zabiedzony człowiek?
– Nie śmiej się, kiedyś nie płaciłem i dług miałem, zemścili się, a na adwokata nie miałem .
– Tonio, kręcisz, mów, jak było .
– No rzeczywiście, narozrabiałem, wiesz, głowa już słaba, wypiłem i głupstw narobiłem, 

a że recydywa, te alimenty, że na adwokata nie miałem, to oczywiste, a im pasowało mnie 
wsadzić, mieli dobrą statystykę .

– ? . .
– No tak, wykrywalność itd ., to skazali .
Coś mi w jego opowieści nie pasowało, coś ukrywał, a może wszystko mu się pokręciło, 

pomyliło – w końcu czy to ważne – a mimo wszystko przywołałem go do porządku .
– Tonio!
– No dobra, dobra, nie ma o czym mówić, odsiedziałem, zresztą za dobre sprawowanie 

wcześniej puścili . Zobacz – wyciągnął z kieszeni jakiś papier – tu napisali: Antoni K ., uro-
dzony dnia… w gminie wiejskiej Miasteczko Kułaczkowce, powiat Kołomyja, województwo 
Stanisławowskie . . .

Moje myśli pomknęły na moją Racławicką w bardzo odległe powojenne czasy . Tońcio 
– mały, czarniawy, kędzierzawy, krzywonogi chłopiec, sierota wychowywany przez ciotki… 
Je też pamiętam, one już na pierwszy rzut oka różniły się od wszystkich zamieszkałych w są-
siedztwie kobiet, różniły się swą południową ormiańsko-cygańską urodą, nawet ich mowa, 
tak jak i Tońcia, była inna, śpiewna, słów niezrozumiałych pełna . . .

– Jak to zniosłeś?
– Normalnie, źle nie było, tam mnie szanują, Dziadka, bo tak mnie nazywają, starzy 

pensjonariusze i klawisze pamiętali . Szacun, nikt nie podskakiwał, powiem ci nawet, że tam 
miałem spokój, czytałem sobie, gadaliśmy . . . Dziadka bardzo szanowali…

W jego głosie słychać było nutkę żalu, a może tęsknoty, a mnie przypomniało się, że już 
dawno temu słyszałem, że Toniek stoczył się, że na dnie, że siedzi, że lepiej nie mówić…

– A co teraz robisz? – spytałem .
– Sprzątam, zamiatam ulicę koło tej wielkie restauracji na… – powiedział, gdzie, ale nie 

zdradzę, pewnie ciekawscy poszliby zobaczyć .
– Zawsze jeść dadzą, czasami jakiegoś awanturującego się gościa do porządku przywo-

łać trzeba, to pomagam, w nocy kuchni i magazynku pilnuję, śpię tam, nie wieje, nie pada, 
a że w magazynie chłodno, nie szkodzi . Widzisz, jakie mam ciepłe buty . Fajnie mam teraz! 
Słuchaj, a na piwo pożyczysz? Oddam, słowo honoru .

– Tonio, nie p…rz, masz piątkę, starczy?
– Pewnie! – schował metalowy krążek w kieszeni wcale nie obszarpanej kurtki – idę, 

robota czeka, zobacz, ile liści już spadło, a ile – tu westchnął – jeszcze na drzewach! . . A tak 
w ogóle to mógłbyś kiedyś naszą knajpę odwiedzić, chyba cię stać – rzucił na odchodnym .

Postanowiłem odwiedzić i to nim wszystkie liście z drzew opadną, nim zaczną się jesien-
ne szarugi… a może nim Tońka znowu posadzą .

Czekam na spotkanie z Ćwirem, będzie o czym pogadać .
I to wszystko zdarzyło się w piękne słoneczne wczesne popołudnie w połowie paździer-

nika 2018 roku .
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POEZJA

Mierzeja
(naśladownictwo)

Mierzeja Wiślana […] Rycerze zakonni wywozili tu ludzi obłąkanych,
porzucając ich w lasach.
Piaski […] Dawna nazwa, czyli Nowa Karczma, pochodzi od istniejącej
na tym terenie w średniowieczu karczmy.

Krzysztof Szczepanik, Mierzeja i Zalew Wiślany

1 . Powitanie

Odchodzą zakonni bracia, ich białe płaszcze wsiąkają we mgłę
A czarne krzyże plączą z gałęziami
Tu woda miesza się z lasem, las porasta mchem
Morze przenika jeziorami

Nie poładziłam z wójtem, nazwał mnie szaloną
I miłość z przekleństwem jednym się stała
więc porzucają mnie na puszczy

Tu miesza się śmierć z życiem,
plaża z sosnami,
a ludzie żyją z wariatami

2 . Las

Zza drzew wychodzą czarne chude cienie
Śmiertelnie głodne trzęsą kułakami
I wyją, to wycie od bólu jest gęste
O Boże, zlituj się nad nami

Rzucam się w chaszcze półślepa,
gałęzie ranią me ciało
Nie krzyczę, bo przecież jeszcze nic się nie stało

Biegnąc, roztrącam wokół czaszki białe
Nie baczę, kto na drodze staje

Ten las jest gęsty, ciemny, mokry
Zarasta gnijącym krzakiem,
Wyrywa dziury w sukience .

Wojciech Kajtoch

WIERSZE
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Z ziemi wyrastają ręce

Szkielety się tulą po krzakach
Miłość tutejsza jest taka

3 . Karczma „Na końcu świata”

Gdy tak biegłam po lesie
Płacząc – ale prędko
Jak podwodna gwiazda błysnęło światełko
Jedno jedyne, jedno jedyne
To obietnica jadła za drzewami płynie

Rzucam się – wpław ku niej brodząc przez zarośla
Błagam, by mnie trupia fala nie uniosła
I dobijam do sieni jak do morskiej przystani
I dziękuję Bogu, wiem, że będę żyć dalej

Z Miłosza?

Odpowiedź na pytanie: Czym są dla mnie planty?

Planty to Dziadek Eugeniusz
I moje z nim spacery
Gdy karmiliśmy ryby
W sadzawki złotym miodzie

W piętnastą moją wiosnę
Rowerem po nich pędziłem
Pamiętam dziewcząt śmiechy
Gdy przegnał mnie plantowy

A później się zdarzało
Że wina wodospady
Płynęły alejkami
Kołysząc moją głowę
I kobiet słodkie głosy
W półśnie minionym słyszę,
Choć szare drzew kolumny
Kołyszą we mnie ciszę

Milczenie wciąż napływa
Muskane konarami
I tylko jesień czarna
Przechadza się plantami

Wojciech Kajtoch, ur . 19 kwietnia 
1957 w Krakowie – literaturoznawca, 
językoznawca i prasoznawca, poe-
ta, krytyk literacki, a także specja-
lista w dziedzinie polskiej literatury 
współczesnej i literatury fantastycz-
nonaukowej . W 1980 r . ukończył 
polonistykę na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim . Obecnie pracuje w Insty-
tucie Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej UJ, gdzie kieruje Zakła-
dem Semiotyki i Historii Mediów 
Popularnych . Redaktor naczelny 
„Zeszytów Prasoznawczych” . Wydał 
m .in .: Bracia Strugaccy (zarys twórczo-
ści) – 1993, dwa tomy wierszy (Roz-
strzelane kukły – 1992; Doba. Wiersze 
i proza – 2003), powieść (Listy z Mos-
kwy. Powieść epistolarna – 2015) oraz 
8 książek krytycznoliterackich, pra-
soznawczych i językoznawczych .
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Jesień

Kasztany zrzucają swe brunatne owoce
to znaczy, że wciąż mamy pokój

możemy niezdarnie szukać siebie
w brutalnym świecie Goliata

pomiędzy młodzieńczym rzutem
pełnym ambicji i wiary w idee
a bolesnym zdziwieniem starości .

Rozkaz

Rozkaz nr 2271 był nieludzki,
bo zabierał ludziom wybór .
Jednak straszniejszy jest rozkaz
czasu, który co sekundę mówi
„ani kroku wstecz”

Maciej Skalik

NIEPODLEGŁEJ

Wiersz na 100-lecie Niepodległości

Boże coś Polskę pozwolił rozebrać przed 
ślubem
krwi żeś wymagał przodków tych, którzy
dzisiaj na słowo patriotyzm rechoczą jak
żaby nad porannym bagnem

Ale teraz lepiej jest poszukiwać wrażeń
ubić wrażliwość, pielęgnować cynizm,
osłonę niewinności dać do szafy
na pożarcie molom

Poezję jedynie kłaść obok intelektu
wyrachować rycerza z la Manchy, ocenić 
Ikara
wszelki poryw serca przykryć
wstydliwie klapą marynarki

Wzrok znudzony, ręce chciwe,
umysł gorący, serce chłodne
oto portret XXI-wieczny
dlatego tamta krew, dla nas
Polaków powinna być podobnie
cenna jak krew Twojego Syna .

1 Rozkaz nr 227 wydany 28 lipca 1942 roku przez Sta-
lina, aby przełamać falę klęsk i dezercji Armii Czer-
wonej .
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Ojczyzno moja
dziękuję że jesteś
w środku europy
w niewygodnym miejscu
sąsiadom do wojen
że lepką krwią
na strupach tej ziemi
rodzisz tak smaczne owoce
dziękuję że jesteś
wśród wielu znajomych
przy wieczornych ogniskach
z dźwiękiem gitar
że mi kobiety
po drodze kochane
że przyjaciele
w przeżyć autostradzie
dziękuję że jesteś
i siedzisz w moim domu
przy kawie
i herbacie
że nawet nocą
kiedy puste ulice
otwierasz drzwi nieba
gwiezdnych przemyśleń
dziękuję że jesteś
przyjaciółko serca

Jacek Gierasiński

OJCZYZNO MOJA

Mateczko Polsko
wbity kolanami
w Ciebie
trawię Twój urodzaj
historię Twojego życia
moja kolorowa
językiem polskim malowana
panienko mego serca
dla Ciebie
w rozlewiskach uczuć
piszę wiersze
przytomny
w Twoją obecność
moja ukochana
moja dziewczyno

Polsko
nie byłem
przy Twoich narodzinach
widzę jak
dorastasz
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TWOJA NIEPODLEGŁOŚĆ 

Niepodległość
chowasz w sercu,
tam jej mieszkanie

i choćby wojny,
choćby kłótnie
na wszystkich
frontach życia

ona jedna
niezachwianie
wierzy w ciebie,
pospolita to rzecz
przecież –
niepodległość twoja własna,
niepodległość twego życia

swoich granic
nie daj zdeptać,
wrogom odpór
się należy

niepodległość
w ciebie wierzy,
w twoim sercu
ma mieszkanie

(Wiersz nagrodzony w konkursie litera-
ckim zorganizowanym przez ZNP oddział 
w Chorzowie, marzec 2018)

Wiesława Owczarek

TWOJA 
NIEPODLEGŁOŚĆ

PATRIA

Unosił nas autokar
linią nadbrzeżną
gdzieś między Walencją,
Peniscolą
w gorącej Hiszpanii,
a błękit nieba
i błękit morza
nam towarzyszył
w powrotnych drogach

zmierzaliśmy ku strefom chłodu
lecz jeszcze daleko był kraj

jedliśmy, piliśmy zmrożone napoje
by studzić gorączkę ciał,
szumiały w nas rozmowy
jak niespokojny, pszczeli rój

a za oknami
pomarańcz sady
i cytryn ogrody,
oliwki – znajomy był widok

i nagle – brzózka
tuż przy ogrodzeniu,
i wsparta na nim
jak gdyby bez sił

ścisnęło się serce
spazmem tęsknoty i żalu,
bo jedna była, jedyna
wśród brzoskwiń, oliwek,
cytrynowych gajów,
a najpiękniejszą była wśród nich

białokora

zielone listki
na drobnych gałązkach
jak pozdrowienie
z ojczystego kraju
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Te górskie potoki, te rwące strumyki,
W nich niebo przegląda się co dnia;
W ich wodach falują złociste ogniki
I świecą jak jasna pochodnia .

Te górskie strumyki, co szemrzą od rana
I głaszczą błyszczące kamienie;
Wciąż marzą, by kiedyś zamienić się 
mogły
W głębokie, szerokie strumienie .

Te górskie potoki, co wiatrem się karmią,
Choć wiatru szum pragną zagłuszyć,
I kręte, i wartkie – lecz jeszcze nie rzeki –
A skałę potrafią ukruszyć .

Te zdroje tętniące, te zimne strumyki,
Wciskają się w szczelin tysiące,
I z dala przechodniów witają swym plu-
skiem –
Potoki wesoło szumiące .

Te górskie potoki, te grzmiące kaskady,
Co z hukiem spadają z wysoka,
I ciągną za sobą kamienie i piasek,
Pryskając fontanną po bokach .

Te leśne strumyki, co pędzą z impetem,
Nie bacząc na skały, korzenie,
I wiją się wstęgą wśród traw i zarośli,
I dają artystom natchnienie .

Anna Jędryka

GÓRSKIE POTOKI

Te rwące potoki – wszak bez nich krajo-
braz
Nie byłby tak barwny jak teraz;
To one surowym tym szczytom dodają
Uroku – choć groźne są nieraz .

A kiedy noc czarna już wierchy przesłoni
I mroczność ogarnie świat cały,
Potoki swym pluskiem zamruczą figlarnie,
By pstrągi spokojny sen miały .

15.09.2018 r.
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W młodości miałem ojczyznę dziwną
ni świecką ni religijną
niby ludową swojską z pożądaną przez władze przyszłością
i niewygodną przeszłością wymazywaną niestrudzenie
w nadziei na awans z punktami za pochodzenie
chłopsko-robotniczą z resztkami szlacheckości
wielkopańską bez wzajemności
ojczyznę o wielu twarzach
inną na zebraniach inną przy ołtarzach
jeszcze inną w domach z obowiązkową
obecnością na pochodach i obchodach ku czci takich
nie szczędzili sobie chętnie do odznaczeń piersi wypinając
etatowi edytorzy marzeń różnych szczebli sekretarze
a lud jak to lud
pobożny bezbożny i z różnych formacji
dźwigał kraj z ruin po błędach sanacji
za coraz gorszą zapłatę i stał w kolejkach po wszystko
jak zawsze do ofiar gotowy
za kawałek mięsa kilka cytryn i papier toaletowy
i coraz mocniej zaciskał zęby i pięści
choć pomrukiwał groźnie wielki brat czerwony
coraz śmielej podnosił łeb niedogolony
i napierał na mury . . .

Jeszcze niedawno tu nad Wisłą
choć na krótko miałem nową
potężną ojczyznę – Europę wolną
zrodzoną z pragnienia pokoju i ładu
z mądrości narodów zjednoczoną w jeden organizm
wspólnotę braterską obywatelską spontaniczną
nieszowinistyczną w której razem i każdy z osobna
mógł czuć się ważny szanowany
do rozumienia i tworzenia dobra wspólnego
szeroko pojętego cierpliwie nakłaniany
od religijnych fobii oddalony poukładany
fundamentem praw godnych istocie ludzkiej
przez niezawisłe sądy chroniony
na rozległym terytorium
pod niebieskim sztandarem z gwiazdami

Zdzisław Opałko

MOJE OJCZYZNY
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Teraz mam znowu ojczyznę starą
zacietrzewioną nerwowo spiętą
między Bałtykiem a Tatrami przycupniętą
o tępym sekciarskim obliczu
pławiącą się z lubością w politycznym kiczu
nie potrafiącą mądrze dogadać się z nikim
do krwawych bojów zaprawianą patriotyzmem dzikim
z katolicyzmem ponurym wojującym
jak trująca winorośl po duszach się pnącym
smętną zaściankową ksenofobiczną kibolską
obsesyjnie narodową
w pamiętliwej zapiekłości sensu pozbawioną
ojczyznę jaśnie partyjną
pod flagą biało-czerwoną

Moja ojczyzna jest jak horyzont
poszerza się z każdym wzlotem umysłu i ducha
pragnącej poznania istoty
ma twarz człowieka we wszystkich zakątkach świata
oczy dziecka szeroko otwarte na każdy przejaw życia
jest jak ptak szybujący wysoko po nieboskłonie
ocean nienależący do nikogo i otwarty dla wszystkich
jak motyl który zachwyca fantazyjnym lotem
i lekkością cieszącą wszystkie kwiaty
moja ojczyzna nikomu nie grozi palcem
nie odgradza się różańcem – przeciwnie
szeroko otwiera ramiona dla każdego
syna tej ziemi marnotrawnego i córki
skazanej na zatracenie tylko dlatego
że postąpiła niezgodnie z kodeksem czyjegoś honoru
jest jak drzewo które daje schronienie i domem jest
dla milionów różnych istnień bo wie że bez nich
stałoby się małym słabym samotnikiem
cieszącym tylko trupojady i ostrza siekier
jest ciszą w hałasie i głosem milczenia
pamięcią po mieszkańcach pustego dziś miejsca
moja ojczyzna jest jak pogoda
na którą czekają nasiona i ziarna
jak przestrzeń która z radością wita każdego
kto próbuje swych skrzydeł

Częstochowa, listopad 2018
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Kazali Ci być matką i macochą
kazali Ci być posłuszną
w objęciach obcych armat chroniących
wydzielonej nam po wojnie ziemi

Na Twoich podwórkach
spopielałych od krwi i pożogi,
stawialiśmy pierwsze kroki, trzymając
w małych rączkach chleb,
czasem z cukrem, a czasem nawet z masłem

Dojrzewaliśmy, karmieni pieśnią natrętną,
nie zawsze prawdziwą, ale wtedy potrzebną .
Spośród popiołów
wydobywaliśmy czasem skarby,
zarzewie sensu i nadziei .
Odgrodzeni murem lęku poprzedniego pokolenia
nie widzieliśmy płonących ognisk, w których
spalała się znów czyjaś krew, tych, co przetrwali

Maszerowaliśmy, wierząc w czyn i dając czyn .
Wymiataliśmy popioły z podwórek i placów,
stawialiśmy cegły .
Szukaliśmy miejsca
gdzie teraz urodzą się nasze dzieci .
Nie chcieliśmy karmić ich blizną
wierzyliśmy w życie i dawaliśmy życie
im i Tobie, Ojczyzno .

Dziś znów każą Ci być matką i macochą
co gardzi własną historią, losem swych córek i synów .
Przestań być wreszcie skrwawionym sztandarem
bądźże wspólnym pomnikiem czynów!

10-11-2017

Maciej Rudlicki 

OJCZYZNA 
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Na jedwabiu

Na jedwabiu
niczego już nie widzę
nie odbija się na nim
kontur twarzy i żaden
ślad najmniejszy
już nie został
nawet taki o którym
mogę marzyć .

Daleko gdzieś
odpłynął lekki powiew
co mnie otulał ciepłym
tchnieniem myśli
w które wierzyłam
jak zaczarowana
jak ta co świat chce
sobie wyśnić .

I nawet teraz
gdy minęły wieki
czas zatarł wszystko
niewidzialną ręką
jest jeszcze coś
co nadal pozostało
choć światło zgasło
i choć serce pękło .

Małgorzata Franc

Z CYKLU: TATUAŻ

W ciemności

W ciemności wszystko jest inne
myśli mają gorzki smak .
Na krawędzi łóżka czyha
bezsenność nie tylko w Seattle .

Zanim znowu z koszmarem
spotkam się nagle za pan brat .
Tylko ból przypomni mi to
że nadal żyję .

I wtedy wszystko zapomnę
żeby pamiętać znów i wciąż .
Okruchy dnia jak kryształ
będą lśnić .

A ja spokojnie w mojej
ciemności pogrążę się
By własną prawdę odkrywać
i dalej śnić .
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Księżycowy pająk

Księżycowy pająk
tka swoją nić
daleko od Ziemi
niczego się nie lęka
nie płoszy go dźwięk
nie niszczy go śmierć
zamienił pajęczynę na
drobne sreberka .

Idzie mu gładko
nikt go nie pogania
zniknął gdzieś czas
pozostała wieczność
księżycowy pająk
tka swoją niteczkę
przerwać pracę
to ostateczność .

Tajemniczy znak
nieprzeciętny wzór
srebrna nitka
wije się prędko
księżycowy pająk
kołysze się w takt
gdy ktoś nagle
pomacha ręką .

Na zawsze

Krople łez
na policzkach
ból który
można wytrzymać
ulubione serce
na kartce
i pamiętne 
miłość jest wieczna .

Jeszcze jedno
ukłucie igły
szybciej następni 
czekają
by poznać smak
dozgonnej pamięci 

która staje się rajem .

Naprawdę chciałam
go mieć 
zabrakło mi tamtych
kilku dni 
żeby wybrać ostateczny
kształt być może
na zawsze .

Tatuaż

Myślałam że zamknięty 
ten rozdział bo
to było dawno…
Myślałam że wszystko
skończone jest
ale nie to nie jest
zgodne z prawdą .

Zbyt mocno wtedy
dotknął mnie
choć wyrył znak 
tak prędko że nie zdążyłam
spojrzeć by zobaczyć
czyją ręką .

Ten czas czy nie
a może jednak tamten
ten blask i zgiełk melodii
dźwięk ukryty gdzieś 
za parawanem
pragnień .

Tatuaż to a może nie
to tylko stara blizna
gdy wszystko co
zapomnieć chcę do czego
chcę się przyznać
to tylko on .

12.11.2018 r.
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A więc jak to jest trafić pod celę? Zwyczajnie . Pierwszy raz się boisz . Prowadzą cię na do-
łek, rozbieraj się, ubek się przygląda, może pedał jakiś, kucnij, przysiad, dobra, ubierać 

się; tu na tackę sznurówki, pasek, klucze, ostre przedmioty, pieniądze; papierosy i zapałki 
możesz zostawić . Idziesz bez paska i sznurówek, spodnie opadają, buty spadają, wyprężasz 
brzuch, ćwiczysz krok narciarski .

Tego też można się nauczyć, najgorzej, jak masz ręce skute z tyłu, nie masz jak spodni 
podtrzymać, tyłek prawie na wierzchu jak u ofiary losu . Jak trafiłeś na „wąsacza” (strażnik: 
niezłe bydło), trzeba uważać, lubił złośliwie popchnąć, podłożyć nogę, lądowałeś wtedy mor-
dą na ścianie . Szczęściem „wąsacz” to wyjątek, zazwyczaj też nie skuwali; ruszasz się wedle 
komendy, idziesz, stoisz, idziesz, tak, by nie spotkać na korytarzu innego więźnia .

Doświadczenie jest ważne . Wiesz wtedy, jak się wchodzi pod celę . Jak do siebie: pewny 
krok, rzut oka na Ludzkość, ogólnikowe wymruczane „sie ma, jak jest”; nie pytasz o wolną 
koję, zajmujesz tę, która wydaje się wolna i w dobrym miejscu . Nie podajesz nikomu ręki, 
bo możesz trafić na cwela lub kabla; pierwszy się nie przedstawiasz . Nie jesteś frajer i musisz 
to pokazać, od razu, na wejściu . Tego musisz się nauczyć . Masz przewagę, gdy pytają „za co”, 
mówisz „za Solidarność”; Ludzie to szanują, nie jesteś jeszcze przez to Człowiekiem, ale 
szacunek jest . Nie psuj tego, nie bądź frajer .

Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności . Każdy Człowiek zna prawo, jak 
mówi „za co”, strzela paragrafem . Najczęściej „dziesiona”, napad z rabunkiem, bo to dobrze 
brzmi . Złodziej – szacunek, bandyta – szacunek; morderców tu nie ma, bo tu sami niewinni, 
gwałcicieli absolutnie, bo to frajerskie zajęcie; obojętnie za co się siedzi, najlepiej mówić 
„dziesiona” . Jak kto dopytuje, to mu krótko: „a co, interesuje, książkę piszesz” . Rozmawiać, 
przedstawiać się, podawać rękę, częstować fajką możesz, gdy już wiesz, kto jest kto, gdy się 
wtopisz . Zasady trzeba znać, wiele „ciepłych słów” słyszałem o ludziach z „S”, którzy łamali 
zasady . Uważali się za lepszych od Ludzi . Może gdzieś w stolicy, gdy „solidarnych” pakowali 
z „solidarnymi”, to się sprawdzało . Ale nie u nas . Chcesz przetrwać, szanuj zasady . A chodzi 
o to, by przetrwać .

Tego się uczysz . W grudniu 81 pierwszy tydzień „interny” spędziłem z Kopytem . Kopyto 
to stary złodziej, miał 32 lata, z tego 16 pod celami . Zaczynał od poprawczaka, potem szło: 
cela – powietrze, cela – powietrze . . . Mówił, że teraz „za dziesione”, ale tak każdy mówi; chy-
ba było coś poważniejszego, bo przewidywał dziesięć-piętnaście lat . Kopyto rządził, gdy były 
więzienne bunty, trochę miał żal do „S”, że ich nie wspierała . Ale dla niego Kuroń to był gość, 
więc jak się dowiedział, że znam Kuronia, to byłem w porządku . Dzięki temu każdy kolejny 
pobyt pod celą był oswojony .

Najgorszy taniec to przełom 83/84 . Pracowałem u pani Ani przy produkcji parasolek . 
Pani Ania to cud kobieta, sama słodycz, ale robota paskudna: w ciasnej klitce szlifowanie 
i spawanie . Gdy kończyłem w sobotę – zamykali . Ot tak, dla sportu . Trzymali do poniedział-
ku rano, prosto z celi do roboty, potem praca do soboty i znów pod celę . Czasem udawało się 
uciec i schować na niedzielę . Był to ogólnie wkurzający taniec . Dobrze, że pani Ania matko-
wała; w poniedziałek nie dopytywała przyczyny spóźnienia, fundowała kawę i ciastka, zaba-
wiała rozmową . Pani Ania i drugi, starszy pracownik, Stefan, znali zasady: nie pytaj, nie mów, 
bezpieczniej wiedzieć mniej . Dopiero po kilku miesiącach pracy odważyli się opowiedzieć 

Jarosław Kapsa

TYLKO BAJER
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o sobie . Pani Ania była w czasie wojny szefową organizacji kobiecej NOW, potem NSZ 
i po scaleniu AK-NSZ . Jej mąż był w tej organizacji szefem sztabu . Po wojnie go zamknęli . 
Pani Ania była w 8 . miesiącu ciąży, gdy wyrzucali ją z mieszkania na Lelewela, miał się tam 
wprowadzić jakiś Sowiet . Dostała ataku gorączki, ubek się wtedy spytał, czy zna „Macieja”: 
„Tak, to mój mąż” – i tak mu zafundowała 6 lat, bo wcześniej nie kojarzyli, że aresztowany 
Kościelny to ten poszukiwany „Maciej”, szef sztabu „bandytów nacjonalistycznych” . Stefan 
był młodszy od pani Ani, więc szarży ani funkcji nie miał . Ale jako 17-latek wyszedł z Czę-
stochowy z Brygadą Świętokrzyską; gdy wrócił z emigracji, fakt ten skrzętnie musiał ukry-
wać . Dlatego były te ciasteczka na przywitanie po wyjściu z celi, dlatego Stefan sprawdzał, 
czy mam w sobotę wystarczającą ilość papierosów .

To trzeba pamiętać, bo prócz tego był kłopot . Jak latem 82 . wypuszczali z interny, to wi-
tano kolegów jak bohaterów; wychodziłem w grudniu, gdy moda ta minęła . Czuło się, że jest 
się tylko kłopotem . Ludzie mieli swoje problemy, polowali nie na „bibułę” lecz na papier 
toaletowy, przez znajomość ze mną można się było nabawić problemów . Bezpieczniej było 
nie zauważać mnie na ulicach .

Stop . Nie o tym miałem opowiadać . Wrócę do celi na Trójkącie . Koje, łóżka były cztery, 
połączone po dwa po obu stronach podłużnego pomieszczenia . Drewniane, szkielet obity 
sklejką, przypominały katafalki . Na katafalkach leżały wojskowe materace; rozwijać je moż-
na było na noc oraz szaro-bure koce . Z jednej strony były drzwi obite blachą, z judaszem, 
nad nimi za drucianą kratką żarówka . Z drugiej strony okno z kratami, przesłonięte blindą 
– matowym pleksiglasem . Pod oknem, między kojami, stała taka zardzewiała beka, kufa, ku-
beł, przenośny kibelek, przykryty klapą, opróżniany ze szczyn, gdy się przepełniał, śmierdzą-
cy moczem i lizolem . Taka kwintesencja . Wchodziłeś pod celę, zapach odrzucał . Była taka 
mieszanka: mocz z lizolem, ludzki pot, dym papierosów, śmierdzące skarpety; cztery osoby, 
kufa pełna, kwintesencja . Więzień-śmierdziel . Siedziałeś, nie czułeś tego . Leżałeś w nocy, 
nie mogąc zasnąć; ten chrapał, ten płakał, tamten pierdział . Pierdziel-śmierdziel-więzień . 
Zapach oblepiał, wychodziłeś na powietrze, towarzyszył ci w drodze do domu, towarzyszył 
ci w domu . Kąpałeś się i prałeś, obsesyjnie próbowałeś się pozbyć, bałeś się, że każdy rozpo-
zna po zapachu, skąd wracasz . W celi byłeś gościem, Człowiekiem, na powietrzu: Więzień-
-Pierdziel-Śmierdziel, nikt .

Między drzwiami a kubłem było siedem małych kroków . Kopyto nauczył mnie space-
rów, więc dokładnie pamiętam . Mogłem zamknąć oczy i spacerować: drzwi-kubeł, kubeł-
-drzwi; ale jak miałeś zamknięte oczy, znikał Pierdziel-Śmierdziel, pojawiały się Aleje latem, 
dziewczyny jak z ABBA, blondynki, krótkie spódniczki . Idziemy na piwo do „Turystycznej”, 
potem poprawić setką w „Astorii”, i tatarek, kaleka jednojajeczny, kolejna setka pod meduzę; 
obiadek z wielkim schabowym, a może pstrąg w „Juracie”, nie, nie ma tam już pstrągów, 
są tylko mintaje i inne wynalazki; dobra, niech się walą, idziemy dalej, na „górkę”, na dansing 
queen, na panny . . . Kopyto cały rozmarzony . „Widzę, laska się uśmiecha, więc ją biorę, tan-
go przytulango, i tak, tego, dalej, laska czuje bolca, więc mówię, a co my jeszcze tu robimy, 
chodźmy do mnie; wychodzimy, zwisa mi na ramieniu, raptem się odsuwa; kątem oka zoba-
czyłem, frajer mnie chciał drążkiem zaczepić, przykucnąłem i z półobrotu w zęby, aż poleciał 
na ścianę; a kurwa stoi z otwartą gębą, potem jakby się obudziła: miło było, spadam, pa, 
kochasiu . . .” Tak mówi Kopyto, bo u niego wszystko musiało się kończyć zwycięskim mordo-
biciem . Ja nic nie mówię, oczy zamknięte, siedem kroczków – drzwi, siedem kroków – kubeł; 
jestem już blisko Olsztyna, widzę zielone wzgórza, jak cycki Joli z sutkami białych skałek . . .

Bo co innego robić . Siedzisz, leżysz, stoisz, chodzisz . Godzina za godziną . Szczęście, 
jak złapiesz starą gazetę, uważnie czytasz nawet najdrobniejsze ogłoszenia . Rano wypro-



65galeria 48częstochowski magazyn literacki

PROZA

wadzają do toalety, można zrobić „dużą potrzebę” lub umyć zęby . Śniadanie, chleb, kawa 
zbożowa (podobno z bromem), do chleba ceres, smalec z roślinnego oleju, smakuje jak 
parafina, więc go nie oszczędzają . Na obiad przywożą zupę, po diecie ceresowej smakuje 
nadzwyczajnie . Między śniadaniem a obiadem czasem biorą na przesłuchania . Jest emocja, 
jest rozrywka . Potem już tylko nuda, spacer po celi, popychanie pierdół . Liczy się dobry bajer . 
Jak ktoś ciekawie opowiada, ma szacunek, bo pokonał nudę, odciągnął złe myśli kłębiące się 
w głowach . Na złe myśli nie ma twardziela . Widzisz to w nocy . W dzień twardziel, ura-bura- 
jasna-góra, możecie mnie skoczyć i pohuśtać się; w nocy leży, otwarte oczy, myśli, a myśli 
złe, bo przyszłość to nieskończoność w celi, to baba, która cię rzuci, to koledzy, co zapomną . 
Nawet Kopyto, twardziel nad twardzielami, w nocy miękł przez złe myśli .

Ale miał bajer . Nawet młode rechotki słuchały z gębami rozdziawionymi . „No więc 
w tym Krakowie zwinąłem piterek frajerowi, a frajer okazał się prorokiem . Psy wszelkie po-
stawiono na nogi, obława jak na Al Capona, zbrodnia obrazy majestatu . Wpierdal za to też 
był oczywisty . Tryb był przyspieszony, po dwóch dniach już stoję przed sądem, a cały sąd, 
nawet protokólantka i adwokat, patrzą na mnie jak na potwora . Okradł w biały dzień 
prokuratora, co za Frankenstein, gorszy od Hitlera! Sprawiedliwość jednak miele się po-
woli, niespiesznie plotą, przedstawiają takie i inne dowody, czytają zeznania, tu znowu jakiś 
świadek bełkocze . A upał jak cholera, dzień senny, oczy się same kleją . Śpi adwokat, śpi 
sędzia, śpią ławnicy, a świadek bełkoce . Budzi się sędzia, szturcha ławnika, czy ławnik chce 
się o coś spytać, coś uzupełnić . A ten obudzony, bez namysłu: powiesić łotra! Szczęściem, 
że się adwokat obudził, bo bym już tam wisiał w Krakowie jak ten dzwon Zygmunta” .

Dobry bajer to podstawa . Potem, w areszcie na Mikołowskiej, z tego żyłem . Zapowia-
dało się niewesoło, wywieźli mnie do Katowic, odcięli od paczek i pieniędzy na wypiskę; 
zostałem bez fajek i herbaty, nie do przeżycia . Wtedy mnie bajer ratował, co tu kryć: pi-
sałem i sprzedawałem porno-bajki dla dziewczyn; sąsiadki brały jak wodę, płacąc fajka-
mi, herbatą, nawet kiełbasą i ciastem, obiecując nawet dodatkową premię „na powietrzu”, 
za bramą .

Na słowa tylko trzeba uważać . Jak powiesz „kurwa mać”, to masz w mordę, bo matka 
jest święta, lepiej mówić, jak już musisz, „ku . .fa tfa” . Na gesty też uważaj, nie podawaj ręki 
frajerowi, nie dotykaj cwela . W Katowicach zamknęli pod celą staruszka, głowa go bolała, 
prosi strażnika o proszki, a ten mu „spie . .laj”, a jemu łeb rozrywa, wali w drzwi, łomoce, 
wrzeszczy: gestapo było lepsze; a strażnik-gestapowiec: ja ci dam gestapo; otwarł drzwi 
i pałką po głowie; staruszek oszalał, nie wiedział co robi, zerwał dekiel z kubła, wsadził łeb 
w szczyny, by ból złagodzić . Scwelił się, zajęczała młodzież, na Boga, dziadu, cóżeś uczynił; 
scwelił się; i wskakują na koja, by się scweloną podłogą nie skazić . Ale o cwelach nie będę 
opowiadał, bo nie, bo boli . Cwel siedzi na kuble, ty mu możesz sikać na głowę, bo możesz, 
bo jesteś Człowiekiem . A musisz być Człowiekiem, żeby przetrwać .

Jak wsadzą, to i wypuszczą . Wracasz do domu, myjesz się, pierzesz, spłukujesz ten 
smród, ten Pierdziel-Śmierdziel-Wiezień, idziesz w towarzystwo, do dziewczyny, do zna-
jomych . Dusisz ten Pierdziel-Śmierdziel-Więzień w sobie, chciałbyś wyrzucić, opowie-
dzieć, wykrzyczeć . Ale kogo to obchodzi, kogo obchodzi twój bajer, twoje historie . . . Sie-
dzisz, słuchasz pierdół, ktoś się mądrzy, ktoś dowcipkuje, słuchasz i milczysz, milczysz, 
słuchasz, jak stary niepotrzebny mebel, niedopasowany element, słuchasz, milczysz . . . Coś 
cię kręci, czujesz wewnątrz wkurw, masz ochotę wstać, spojrzeć cwaniakowi w oczy: „ile 
ważysz, gdzie garowałeś, z kim nawijasz, fraaajerze . . .”; a Ona to widzi, przytrzymuje 
ręką, „tylko nie opij się znów, nie narób wiochy”, więc to zgniatasz, dusisz ten wkurw, 
milczysz i słuchasz . 
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W dolinie Val Seriana, w górzystych przedalpejskich okolicach północnej Lombar-
dii, gdzie wodospady mają blisko trzysta metrów wysokości, stoi Kościół w Ponte 

Nossa .
Ponad dwieście lat temu, nie wiadomo skąd, zabłąkał się w tych okolicach ponad czte-

rometrowy krokodyl i zamieszkał w rzece Serio, budząc strach tutejszych mieszkańców . 
Legenda głosi, że żywił się tylko dziewicami, a ponieważ dziewic było mało, wkrótce 
zdechł . Faktem jest, że w kościele w Ponte Nossa przechowywana jest jego mumia, lecz 
nie ma żadnych informacji co do ilości dziewic w tym czasie . Dziś nad rzeką Serio jest 
duża elektrownia zaopatrująca w energię elektryczną pobliskie miejscowości, w tym małe 
miasteczko Piario . To właśnie w tych okolicach, w rodzinie chłopskiej, która zajmowała 
się uprawą ziemi i hodowlą świń dla potrzeb miejscowego sanatorium, urodził się Rocco .

Po drugiej wojnie światowej ekonomiczny los małych gospodarstw rolnych stopniowo 
stawał się coraz trudniejszy . Nic więc dziwnego, że ojciec Rocco za zaoszczędzone pienią-
dze kupił mieszkanie w Piario, przy Piazzo Roma, na pierwszym piętrze, a Rocco musiał 
nauczyć się jakiegoś zawodu . W tym czasie pewna firma z Mediolanu wykonywała tynki 
na domach budowanych w pobliskich miejscowościach, i do niej właśnie trafił Rocco .

Był to chłopak z charakterem, średniego wzrostu, silny i przedsiębiorczy . Podobno 
mawiał, że tajników technicznej wiedzy zawodowej nie da się wyuczyć w szkole . Tę wie-
dzę, czasem tajemną, trzeba zdobyć lub ukraść . Niewiele lat później miał już własną fir-
mę, zatrudniającą czasem kilku pracowników, i niezły portfel zamówień .

Rocco miał czarne kręcone włosy i ciemną karnację, jak większość mieszkańców tej 
okolicy, ale Caterina była inna . Wysoka, zgrabna, o nieco jaśniejszych włosach, pięć lat 
młodsza od Rocco, więc kiedy zobaczył ją pierwszy raz w barze w Clusone, to wiedział, 
że nikt mu jej z oczu ani z serca nie zabierze . Pobrali się .

Caterina mieszkała w Clusone, w dziesięciotysięcznym mieście leżącym nad rzeką 
Borlezza, w rejonie dawnej, północno-zachodniej granicy republiki weneckiej, mieście 
założonym jeszcze przez Rzymian . Tam właśnie urodziły się ich dzieci, jedyny syn – 
Dario i dwie córki, Tycjana i Nadia . Kiedy Dario miał pięć lat, rodzina przeniosła się 
do mieszkania rodziców Rocco w Piario, i tam urodziła się Patrycja .

Lata mijały, Rocco rozwijał firmę, pracował dużo i jako jedyny w Piario kupił wkrótce 
nowego fiata 124 o pojemności 1200 cm3 . Teraz mógł wziąć pracowników i część sprzętu 
jednym transportem . Cieszył się tym samochodem .

Któregoś dnia w połowie września 1973 roku na błyszczącym lakierze prawych przed-
nich drzwi fiata pojawiła się dość duża rysa, wyraźnie naruszająca estetykę samochodu . 
Rocco podchodził i odchodził od drzwi samochodu, przenikliwym wzrokiem przeświet-
lał tę rysę, grubym palcem o zniszczonej przez pracę skórze delikatnie przesuwał po jej 
brzegach, jakby czuł ból i chciał go zminimalizować .

Starał się sobie przypomnieć, gdzie to się mogło zdarzyć, ale czy dziś to takie ważne, 
przecież i tak trzeba to naprawić . Pomyślał o najbliższych dniach, wyciągnął przed siebie 
lewą rękę, przeliczył spękane palce; tak, najlepiej będzie, jeśli zostawi samochód do na-
prawy w warsztacie w Piario w piątek 22 września . Do pracy w San Lorenco di Rovetta 
pojadą w czwórkę, on z osiemnastoletnim synem Dario, Pierino i Giorgio . Samochód, 

Maciej Rudlicki

MY Z GÓRSKIEGO BERGHEM
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cinquecento, pożyczy od swojej siostry Rachele, a Fabrizio dojedzie własnym motorem . 
Zadowolony znalezionym rozwiązaniem, zatarł dłonie i jeszcze raz spojrzał na rysę .

Dwudziestego trzeciego września, jak prawie zawsze w tych okolicach, był ładny, słonecz-
ny i ciepły dzień, a ponieważ była sobota, wracali nieco wcześniej . Czterech spracowanych 
solidnych mężczyzn wypełniało prawie całą przestrzeń małego cinquecento . Duże dłonie 
Rocco łagodnie przesuwały się na kierownicy, a jej gładka i chłodna powierzchnia dawała 
im tak potrzebną ulgę po pracy znaczonej wysiłkiem, ale także bolesnym uciskiem narzędzi .

Chwilami jego oczy wybiegały poza wąską, asfaltową drogę w stronę porzeźbionych zboczy 
gór, porośniętych lasami, czasem strzelających w niebo skalnym ostrzem . U ich podnóża, jak 
rzymskie legiony w szyku żółwia, jednakowymi dachówkami osłaniały się skupiska domów, pra-
wie bliźniaczo podobnych do siebie, w absolutnej niewoli kolorów ziemi . Spośród nich tu i ów-
dzie widać było wieże kościołów, może nawet zadowolone z tego, że przy niskiej zabudowie nie 
muszą piąć się zbyt wysoko . Dla Rocco to codzienność, nie ma więc w nim zdziwienia, że więk-
szość tych zabudowań przenosi do współczesności materię średniowiecza, o czym świadczy nie 
tylko architektura, ale dość często rzeźby, napisy, daty, a nawet fragmenty zachowanych fresków .

W tych małych miastach i miasteczkach, jeśli chcesz wsłuchać się w ich życie, znajdziesz 
niezwykłą harmonię prostoty i naturalności między miastem a człowiekiem . Towarzyszy 
temu bliskość ludzi pozdrawiających się uśmiechem .

*
Kiedy piłem kawę w Clusone na Piazza Uccelli (Plac Ptasi) lub na Piazza dell Orologio (Plac 
Zegarowy), mając dookoła przed oczami średniowieczne mury, stary słoneczny zegar, freski, 
ornamenty i rzeźby, miałem wrażenie, że dzieje się przeszłość . Oto wąskie kamieniste uliczki 
gubiące w łukach zakrętów swą perspektywę, pnące się w górę lub gwałtownie opadające, 
ściśnięte domami, gdzie w jednej linii zabudowy można spotkać małe kościółki, jak ten św . 
Anny z 1487 r . Co pewien czas zaskoczone oczy wspinają się na kwadratowe wieże biegnące 
do błękitu ponad wysokość kamienic, dowód zamożności ich dawnych właścicieli .

Gdy późnym wieczorem, w skąpych blaskach świateł, stanąłem na placu pomiędzy potęż-
nym zamkiem a kościołem San Gregorio w mieście Gromo z XIII wieku, doznałem wręcz 
uczucia, że jestem niewłaściwie ubrany, jak przybysz z innej planety . A kiedy patrzyłem z góry 
San Lucio na dolinę, w której leży San Lorenzo di Rovetta w kolebce ramion górskich szczy-
tów, ptaki moich oczu nie pozwalały mi powrócić .

Taka jest północna przedalpejska Lombardia, a właściwie Longobardia .
To kraina ekspansji plemion germańskich u schyłku Imperium Rzymskiego . Władali 

nią Ostrogoci, Longobardowie, którzy przez ponad dwieście lat stworzyli tu swoje państwo 
ze stolicą w Pawii, zawojowane i wchłonięte później przez państwo Franków . Wydzierali 
ją sobie Francuzi i Hiszpanie, wreszcie padła łupem imperium Habsburgów . Skutki pierwszej 
i drugiej wojny światowej utrwaliły jej obecność w państwie włoskim .

Miejscowi górale bronili swej tożsamości, odważnie zmagali się z nazbyt trudnym dla nich 
losem . Ich odrębność od innych rejonów Włoch mocno zaznacza język, jakim się posługują, 
który nazywają językiem bergamasco, twardym, bardziej zbliżonym do języków germańskich, 
niezrozumiałym dla Włochów . Dziś coraz więcej w nim wyrazów włoskich, ale słyszałem, jak 
rodzice ze sobą rozmawiają po bergamascu, a z dziećmi po włosku .

*
Droga z San Lorenzo di Rovetta do Piario nie jest długa, ale myśli Rocco biegną szybko . Ką-
tem oka spogląda na siedzącego obok w samochodzie swojego osiemnastoletniego syna Dario 
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i wtedy kąciki jego ust lekko unoszą się do góry . Dario jest większy od niego o głowę, ale tak 
jak on dobrze zbudowany, o czarnych oczach i czarnych kręconych włosach . Bystry chłopak, 
zdolny, o mocnym charakterze . Rocco wie, że tego chłopaka powinien kształcić na studiach 
w Bergamo albo w Mediolanie, ale, niestety, nie ma tyle pieniędzy . Kiedy Dario miał 14 lat, 
skłonił go, żeby wstąpił do seminarium, ale Dario po rocznej edukacji postawił mu się z całą 
mocą i zrezygnował . Szkoda, bo może byłby kiedyś biskupem, a wtedy los całej rodziny byłby 
bezpieczniejszy . I wtedy poważnie, po męsku, porozmawiali o jego przyszłości .

Rocco powiedział mu: Teraz nauczę cię, jak robić tynki! I potem, w charakterystyczny dla 
jego impulsywnej natury sposób, wybuchnął: a jak się nie nauczysz – to złamię ci rękę! No 
i robi tynki, wystraszyć się – nie wystraszył, bo strachliwy nie jest, ale się nauczył . To ważne 
dla niego i dla firmy .

Rocco znów widzi tę diabelską rysę na jego samochodzie, no ale jeśli nie dziś, to prze-
cież w poniedziałek będzie już gotowy . Do poniedziałku daleko, a dziś, w sobotę, po pracy, 
też mu się coś należy . Więc zdecydował: pojedzie do baru „Angiolino” w Clusone, tam na-
pije się swojego ulubionego czerwonego wina i spotka z kolegami . To dobry bar na Piazza 
Uccelli . Jest tam gra w żabę, w strzałki, a nawet bilard, lecz bez kija, który zastępuje się 
ręką .

Teraz w zamyśleniu Rocco uśmiecha się, bo wie, że jak napiją się wina, to kobiety i męż-
czyźni będą wołać do niego – Rocco, zaśpiewaj, zaśpiewaj!

No tak, trochę się będzie opierał, ale niewiele, bo tak naprawdę to lubi śpiewać swoim moc-
nym, donośnym barytonem, który potrafi też brzmieć czule i sentymentalnie . Rocco weźmie 
w jedną rękę kieliszek wina, podejdzie do lady-baru, oprze się o nią łokciem drugiej ręki i z twa-
rzą zwróconą do sali zaśpiewa „Vola, colomba bianca” („Leć, gołębico biała”) . Będzie śpiewał 
o miłości . Będzie śpiewał, jak prosi białą gołębicę, by poleciała do jego ukochanej i zaniosła jego 
miłość, a on będzie czekał na jej powrót i odpowiedź . Tak śpiewał kiedyś dla Cateriny .

Rocco wie, że w magii jego głosu sala ucichnie, głowy znieruchomieją, a niejedne oczy 
zabłysną łzą wspomnień, a może pragnień . A potem, w ich ojczystym języku, po bergamascu, 
zaśpiewa tradycyjną pieśń lombardzkich górali „Noter de Berghem, de Berghem de sura” 
(„My z Berghem, z Berghem górskiego”) . Mocnym jak klinga miecza głosem, z twarzą w bo-
jowym skupieniu, wyśpiewa ich dumę, ich niezłomną wolę ludzi stąd, gdzie są ich rodzin-
ne domy . Będzie śpiewał, że to jest jego miska i jego widelec, że to jest jego dom . Możesz 
tu przyjść i wyjść, ale zapamiętaj, ten dom jest mój i tylko mój .

Wtedy twarze mężczyzn w barze „Angelino” nabiorą rysów ostrych jak krawędzie alpej-
skich skał, ich oczy wbiją się w czarne oczy śpiewającego Rocco, a napięte dłonie będą mocno 
i rytmicznie wybijały takt o brzeg stolików .

O tak, Rocco, śpiewaj, śpiewaj, to nasza pieśń, to nasze życie! . .
A potem kielichy pójdą w górę . Czerwone wino, jak krew ich woli i mocy, w tej ulotnej 

chwili w barze „Angelino” będzie zalewało ich gardła i głowy .
Tak, to prawda, on, Rocco, pije dużo, czasem za dużo . Jego ukochana Caterina krzyczy 

wtedy na niego i próbuje wymusić, żeby przestał, żeby przyszedł do domu . I jeśli w głębi serca 
przyznaje jej rację, to przecież nikt nie zapanuje nad nieokiełznanym górskim jastrzębiem 
jego woli . Wszyscy wiedzą, że taki jest Rocco .

Spojrzał ukradkiem jeszcze raz na Dario, jego profil, ramiona, włosy spadające na czoło . 
No cóż, on i Dario różnią się . Dario ma artystyczne zainteresowania wzornictwem i rzemio-
słem artystycznym, ale jedną cechę mają wspólną: Dario, tak jak on, potrafi iść własną drogą . 
Teraz jednak muszą porządnie pracować . W domu czekają na nich cztery kobiety, a dwie 
z nich to jeszcze dzieci, najmłodsza Patrycja ma osiem lat .
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Rocco poprawił się na fotelu samochodu, przesunął pieszczotliwie dłonią po kierownicy, 
jego wzrok znów pomknął na postrzępioną linię gór, na samochód ciężarowy jadący naprze-
ciw, a za nim jakiś osobowy, na domy u podnóża zielonych ścian wzgórz, w których ludzie 
oczekują już na sobotnio-niedzielny wypoczynek z rodzinami i znajomymi, przy dobrym 
winie i smakowitej kuchni .

Rocco kątem oka zauważył, że Dario gwałtownie pochylił się do przodu i wyciągnął ręce 
do swoich stóp .

– Dario, co ty ro…?!
Słońce niewzruszenie dawało nadal ciepło i życie . W komórkach liści, drzew, krzewów i traw 

przebiegała fotosynteza . Tlen niezbędnym, łagodnym balsamem gościł się w ludzkich i zwie-
rzęcych płucach, rodząc w ich biologicznej istocie pragnienia i emocje . Alpejskie lasy i skały 
kąpały się w podmuchach wiatru, a górska cisza igrała w dolinach z odgłosami życia . Nadal…

*
Nadszedł dziesiąty dzień od przywiezienia Dario do szpitala w Clusone . Ma złamaną szczę-
kę, powybijane zęby, złamania rąk i nóg . Żyje w bólu ciała i bólu zagubienia rzeczywistości, 
a właściwie tego świata, który w swoim młodym życiu mógł poznać . Jego rozdrapywana my-
ślami i pytaniami świadomość jest dziurawą szatą prawdy zdarzeń .

Zamglona pamięć przysuwa i oddala obrazy tego momentu, w którym pochylił się, 
bo chciał tylko poprawić sznurówkę buta . Czasem wybrzmiewają w niej czyjeś głosy i krzyki, 
świdrujące sygnały, przetykane ciszą jakiegoś zamknięcia . Ale jego młody i silny organizm 
całą swoją mocą rwie się do rzeczywistości życia zdrowego, życia pełnego .

Zastanawia go tylko, dlaczego obsługujące go pielęgniarki z nieudawaną czułością mówią 
to samo – „mój ty biedaku!” . To prawda, że jest mocno poturbowany, ale przecież to przejdzie . 
Na pytanie o los ojca dostaje zawsze jedną odpowiedź: Rocco został przewieziony do szpitala 
w Bergamo . Dlaczego tam? Nie wiadomo .

Przedwczoraj poprosił, by kupiono mu gazetę „Leco di Bergamo”, ale z trwożliwym zdzi-
wieniem zauważył, że ktoś wyjął stronę informującą o zmarłych . Przesunął wzrokiem po sali, 
zatrzymał się chwilę na oknie, a jego oczy starały się pomagać innym zmysłom zidentyfiko-
wać tak bardzo potrzebne mu odgłosy życia .

W tym momencie jego uwagę przykuwają drzwi do sali, które otwierają się nienaturalnie 
wolno, jakby chciały odsłonić jakąś tajemnicę . A jednak!

Staje w nich na czarno ubrana matka, Caterina .
Wola krzyku przeradza się w cichy głos – mamo, mamo! . .
Caterina z napiętą bladą twarzą, szeroko otwartymi oczami, starającymi się przytulić ból 

syna, wolnym krokiem podchodzi do łóżka i siada na krześle . Dario już wie!
– Ojciec? – jego pytający szept jest jednocześnie samouświadomieniem .
– Tak, synku… Caterina zasłania twarz chustką, mocno przytrzymywaną przez obie dło-

nie, broniące dostępu do jej bólu .
– Powiedziano mi, że ty . . . że ty… zginąłeś razem z ojcem i Pierino, bo uderzył w was 

samochód osobowy…
Jej dłonie na chustce silnie zadrgały, a ciężka gorycz chwili ciszy wbiła się w ich gardła . 

Spod mokrej chustki wydobywają się czułe słowa .
– A ty, synku, co z tobą? . .
Dario wie, co ma odpowiedzieć, ale w jego świadomości natychmiast pojawiają się nowe, 

nieobecne dotąd myśli, że coś w jego młodości osiemnastoletniego chłopca zmieniło się 
na trwałe . Na ile to możliwe, stara się ustawić swój głos, jak mocny baryton Rocco .
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- Mamo, szybko zdrowieję, nie martw się, damy sobie radę .
Wtedy Caterina wilgotnymi i ciepłymi palcami delikatnie dotyka wystające z gipsu palce 

syna…
Teraz oboje wiedzą, że z tej chwili ciszy, ciężkiej i gorzkiej, powstaje nowa, wyboista droga 

ich losów . Wiedzą przecież, że w domu czekają na nich Tycjana, Nadia i najmłodsza Patrycja, 
mała Pati .

Nie wiedzą, że mała Pati przeżyje wstrząs, po którym straci pamięć wszystkich zdarzeń 
sprzed śmierci ojca, niestety, nieodwracalnie…

Nie wiedzą, że dziesięć lat później Dario ulegnie poważnemu wypadkowi motocyklowe-
mu, a jego życie będzie dramatycznie zagrożone . Przeżyje i kolejny raz będzie je odbudo-
wywał, w poczuciu niezłomnej woli i wiary . Będzie szukał swojego miejsca we Włoszech, w 
Afryce, w Malezji, wreszcie w Polsce, ale nigdy nie zapomni o swojej rodzinie z gór Lom-
bardii . 

*
Latem 2018 roku w San Lorenzo di Rovetta trwały prace budowlane nad rekonstrukcją wie-
ży średniowiecznego zamku . Tuż obok w 1893 roku wybudowano kościół San Lorenzo, dla 
którego wieża pełniła rolę dzwonnicy .

Codziennie rano wychodziliśmy z Basią, moją żoną, na mały taras dawnych zabudowań 
zamkowych, które według miejscowych przekazów były w XII w . własnością politycznego 
ugrupowania  gwelfów, stronników papieża Aleksandra III w walce z cesarzem Fryderykiem 
Barbarossą . Dziś przerobione są na domy mieszkalne . Tu w ciszy słońca i błękitu syciliśmy 
oczy górskimi szczytami, zielenią wzgórz .

Piętro wyżej mają swoje mieszkanie Patrycja z mężem Pasquale i dziećmi, Sarą i Giorgio, 
i u nich w czasie tamtego spotkania mieli swój pokój Dario i Magda, nasza córka .

 Kiedy pracownicy na wieży próbowali nowych sekwencji dźwięków dzwonnicy, to dla nas 
był znak, że za chwilę z naszymi włoskimi przyjaciółmi pójdziemy do baru na rytualną kawę .

Bar jest usytuowany w odległości około 20 metrów, naprzeciwko kościoła, tuż przy wą-
skiej asfaltowej drodze stanowiącej jeden z ważnych szlaków komunikacyjnych doliny . Wy-
bieraliśmy zawsze ogródek należący do baru, do którego o tej porze przychodzi w atmosferze 
pozdrowień i uśmiechów wielu mieszkańców, ponieważ poranna kawa jest dla Włochów jak 
modlitwa do wschodzącego dnia .

Podczas rozmów dowiedzieliśmy się, że siostry Dario, Tycjana i Nadia, pomyślnie ułożyły 
swoje życie, ale ich matka, Caterina, zmarła w grudniu 2016 roku .

Pewnego popołudnia Laura, jedyna córka Dario i jego była żona Gigliola, zaprosiły nas 
na uroczystość trzecich urodzin wnuczki – Nikol . Mała Nikol, aniołek o czarnych kręconych 
włosach, dzwoneczek radości, bawi  nas i rozśmiesza . Dzięki Dario i Magdzie jakoś porozu-
miewamy się przy stole, a wino i dobra kuchnia znakomicie to ułatwiają .

W pewnym momencie Dario podnosi głowę, rytmicznie uderza palcami prawej ręki o blat 
stołu i pełnym głosem rozpoczyna śpiewać po bergamascu – „Noter de Berghem, de Berghem 
de sura” . Jego oczy błyszczą radością i siłą . Za chwilę śpiewa z nim Rosa,  prababcia Nikol, 
dynamiczna, urokliwa starsza pani i inni, którzy znają tę pieśń . Szybko chwytam gitarę, opa-
nowuję dość prostą melodię i wszyscy na sali czujemy siłę starej, lombardzkiej pieśni .

Śpiewaj, śpiewaj Dario! Tak śpiewał Rocco . Teraz to twoja pieśń, pieśń woli życia . Bo 
życie jest wolą człowieka .

A tak naprawdę śpiewasz ją przecież dla małej Nikol .
16.10.2018
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Rozmowy: Zamężna trawa
***
Dorośli gadają .
Chłopiec:
– Słowa są jak spławiki
na falach ciszy .
– Ja po swoje słowa
nurkuję na samo dno –
jak o szlacheckim tytule,
przypominam chłopcu,
że jestem pisarzem .
– Dno ciszy to milczenie .
Słowo niewymówione,
ale usłyszane jest prawdziwe –
nie wiadomo nawet, czy
usłyszał moje słowa .
Nie wiadomo nawet,
czy swoje wypowiedział .

***
– No i mamy wiosnę –
pokazuję przylaszczkę .
Chłopiec mruży oczy do słońca:
– z każdym rokiem jest więcej ludzi,
dla których powracające ptaki
to przesiedleńcy .

***
Chłopiec z dziewczynką
się przywitał – nie odpowiedziała .
– Kobieta to jest to żebro,
za które mężczyzna
na haku jest powieszony .

Wasyl Słapczuk

KROPKA W ŚRODKU
(wybór wierszy w przekładzie Bohdana Zadury)

Rozmowy: Węgielek w dłoni
***
Chłopiec wziął
od dziewczynki lusterko
i puszcza jej w twarz
słoneczne zajączki .
– Podoba ci się? –
żartem puszczam do niego oko .
– Prawda patrzy
w lustro
i nie widzi siebie,
my widzimy siebie w lustrze,
ale nie widzimy lustra –
oddaje dziewczynce lusterko . –
Podobają mi się
słoneczne zajączki .

***
Wiejski głupek
ludziom na słońce pokazuje:
– Patrzcie: słońce!
Ludzie się śmieją .
Chłopiec zasępiony:
– Śmieją się,
bo myślą, że widzą .



72 częstochowski magazyn literackigaleria 48

PRZEKŁADY

Rozmowy: Globus prawdy
***
Zmierzcha się .
Chłopiec światło zapalił .
– Boisz się ciemności?
– Boję się zmroku,
kiedy jest jeszcze dostatecznie widno,
żeby widzieć rzeczy,
ale zbyt ciemno,
żeby je rozpoznać .

***
Człowiek boi się
ciemności,
bo ta otacza go
tym, co nieznane .
– Człowiek boi się
nie ciemności –
zaprzecza chłopiec . –
W ciemności słychać,
o czym ludzie myślą,
dlatego jest strasznie .

Wasyl Słapczuk (ur . 23 grudnia 1961, No-
wyj Zborysziw, Ukraina) – poeta, prozaik, 
jeden z najwybitniejszych literatów „straco-
nego pokolenia” – uczestnik wojny w Afga-
nistanie . Za osiągnięcia literackie uhonoro-
wany w 2004 r . najwyższym z ukraińskich 
laurów literackich – Państwową Nagrodą 
im . Tarasa Szewczenki . W Polsce ukaza-
ły się powieści Wasyla Słapczuka: Kobieta 
ze śniegu (Lublin 2012) oraz Księga za-
pomnienia (Kraków 2013) – nagrodzona 
Międzynarodową Nagrodą Literacką im . 
J . Łobodowskiego (2015) i nominowana 
do półfinału Literackiej Nagrody Europy 
Środkowej „Angelus” (2015) oraz tomik 
wierszy Tak to jest (Kraków 2016) . Kropka 
w środku jest pierwszym pełnym zbiorem 
poezji Wasyla Słapczuka, ukazującym się 
w Polsce .

Bohdan Zadura (ur . 18 lutego 1945 w Pu-
ławach) – polski poeta, prozaik, tłumacz 
i krytyk literacki . Debiutował w 1962 
na łamach miesięcznika „Kamena” . Wie-
loletni redaktor kwartalnika „Akcent”, 
od 2004 r . redaktor naczelny „Twórczo-
ści” . Autor przekładów m .in . z angielskie-
go, ukraińskiego (antologia Wiersze zawsze 
są wolne z 2005 r .) i węgierskiego .

Wasyl Słapczuk, foto: Rafał Masłow
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Wiersze to nieskończenie głębokie studnie . Sam autor może się zdziwić, co znajdzie 
ktoś penetrujący te mocno promieniujące otwory jego psychiki . Zacznę od stwier-

dzeń ogólnych .
Pierwsze jest zdumienie, że dzięki zadziwiająco prostym konstrukcjom słownym Marian 

Panek porusza tematy wręcz oceaniczne . Zrozumienie ich czasem wymaga wiedzy . Zarazem 
czuję, że ktoś, kto tej specjalistycznej wiedzy (np . biologicznej czy literackiej) nie ma, i tak 
może je zrozumieć . Słowa w tej poezji stosowane są bowiem mocno intuicyjnie i bardzo 
obrazowo . Nic dziwnego, autor jest wszak twórcą działającym w szerokim spektrum sztu-
ki . W tej poetyckiej książce podoba mi się odważne poruszanie spraw egzystencjalnych, 
np . własnego spotkania z pustką i osobisty sposób na nią . Wydaje się, że tym sposobem 
dla autora jest nieustanne działanie, prowokujące konsekwencje i nieszukające w nich bez-
piecznej bazy ani ukojenia . Pozwalające się zerwać z uwięzi bólu i uciec we wciąż nowe 
doświadczenia . Świat atakowany jest na bieżąco . Alter ego poety szuka wciąż zaczepki i jest 
na nią nieustannie gotowe . Na początku moich rozważań o twórczości poetyckiej Mariana 
Panka przytoczę fragment „świat zamyka ruchliwą powiekę determinizmu” . Skoro zamyka, 
to może też otwierać . I robi to . Powieka jest ruchliwa . Może istnienie wymaga chwilowego 
zaprzeczania swoich założeń i powracania do nich, jak gdyby nigdy nic? A po drodze dzie-
je się coś nieuchwytnie istotnego, może najważniejszego . Determinizm wyznacza sztywne 
reguły, nie zostawia miejsca na oddech . Czy może w nim trwać życie, działać wolna wola? 
Kiedy powieka się zamyka na chwilę, świat jest wolny . Możesz szukać, czego potrzebujesz, 
co jest twoją opoką, co jest życiodajne . Wkrótce jednak powieka znów się otworzy i będzie-
my dobrze zaplanowanymi mechanizmami, które działają zgodnie z planem . Jest to zgod-
ne z moimi poglądami, wydaje mi się bowiem, że w świecie przypadek i reguła doskonale 
ze sobą współpracują i wcale im nie przeszkadza istniejąca między nimi sprzeczność . Tutaj 
autor jednak sugeruje, że nie dzieje się to równocześnie, lecz na przemian – jak pulsowanie 
serca . Einstein powiedział, że „Bóg nie gra w kości” . Czy wolna wola jest hazardem Boga, czy 
człowieka? W innym wierszu autor prowokuje twierdząc, że „neuralne zagadki człowieczeń-
stwa są nagie i przereklamowane” . Autor proponuje poznawać tajemnice mózgu, smakując 
płat czołowy Stalina i Kartezjusza czy Spinozy . To jest jego metoda . Zapewne nie interesują 
go doznania jego języka i trzewi . Co więc ma na myśli? Jak można smakować czyjeś płaty 
mózgowe? W płatach mózgowych zawarte są tak zwane wyższe czynności mózgowe czło-
wieka . Skutkiem ich działania stała się polityka Stalina, która (groźnie) zmieniała świat czy 
nauka Kartezjusza, która próbowała świat poznać poprzez filozofię . Każde badanie świata 
jest jak nowe narodziny . Jest realnym aktem tworzenia świata . Wpływa na nasze życie .

Drugie wrażenie dotyczy wywyższonej seksualności człowieka . Podejście autora jest nieco 
podobne do podejścia Grochowiaka, który wielbiąc kobietę robił to „i w zachwyt i w mięso” . 
Grochowiak wszakże skupiał się w swoich uwielbianiach na bardziej stałych obiektach, pod-
czas gdy Panek zdaje się całkowicie zanurzać w bezosobowej seksualności jako potężnej sile 
ładującej jego mitochondria . Sile, wobec której jest często bezradny, ujarzmiony, może nawet 
ubezwłasnowolniony . Przedstawiana zmysłowość nie nosi wyłącznie znamion lubieżności . 
Pojawia się bowiem, według mnie istotny – wątek czułości . Bez niego seksualność byłaby 

Beata Skulska-Papp
KROPKI PO KROPKACH1. 

O WIERSZACH MARIANA PANKA
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jedynie nałogiem niszczącym duszę i ciało . Z tekstów emanuje delikatne ciepło, sympatia, 
radość i wdzięczność za skarbnicę przeżyć związanych z płcią . Wiersz zainicjowany słowami: 
„w kolebkach dłoni / rodzi się katedra” (s . 97) jest także odniesieniem do tego wątku . Czyż 
kobieta swymi czułymi dłońmi nie może wznieść takiej katedry w męskim ciele? Katedra 
to coś świętego, wzniosłego . Autor z głową pomiędzy kobiecymi udami oddaje się swoim ry-
tuałom, które pozwalają mu przetrwać i znów poczuć radość istnienia . Krytycy literaccy po-
ważnie ostrzegają, aby nie utożsamiać postaci literackich z autorem . Jednak według mnie ten 
zbiór jest mocno podmiotowy, a siła jego oddziaływania leży właśnie w osobistej prowokacji .

Trzecie ogólne wrażenie dotyczy ładunku emocjonalnego . Wydaje się, że autor zerwał 
z poczuciem bezpieczeństwa, aby jak Odys wędrować po nieznanych lądach, odczuwać 
strach, przerażenie, samotność, niepokój i ból istnienia . W wierszach przebija się zdziwienie, 
że oto (mimo wszystko) wciąż jeszcze jest, żyje, doznaje, a nawet niekiedy steruje, bo podróż 
okazała się bardziej bolesna, trudna i grożąca upadkiem wartości . Nie czuć jednak tęsknoty 
za porzuconym skarbem bezpiecznej ojczyzny, gdzie był przebiegłym i sytym królem, miał 
sławę, żonę i adrenalinogenne wojenne przygody . Bo to było za mało . Wędrówce tej towa-
rzyszy ból . Aby nie zniszczył on czułej tkanki obrazującej, mapującej świat, poeta proponuje, 
aby go „wyizolować i zapomnieć o nim jak o upływie czasu” . Kpić z niego, a zarazem być 
ugrzecznionym, zaprzeczyć mu, zakazać powrotów do mózgu . On jednak przyjdzie mimo 
to . We wciąż nowej formie może np . (już) niezrozumiale młodej, pięknej pokusy w kobiecym 
ciele . Wkrótce już może niemożliwej do spełnienia? Czy bez paliwa biologicznych pożądań 
świat staje się szary, nieznośnie pusty i rozczarowujący? Na razie bohater wciąż może być 
radosnym budowniczym „wędrownych zamków na plecach” . Jak jednak będzie można sobie 
poradzić z bólem istnienia, gdy zabraknie seksualnych podniet? W innym wierszu autor, 
który niedawno chciał odizolować i wyprzeć ból – twierdzi, że „tylko ból bez znieczulenia 
jakość pamięci ocala” . Zatem ból może pełnić dobrą rolę . Jak jednak postępować z bólem? 
Wypierać go czy postawić na piedestał? A może znów pulsowanie między obiema drogami? 
Czy autor musi być konsekwentny? Nie musi . Po to dzieli się na armię pantofelków, aby 
każdy zbadał inną możliwość czegokolwiek .

Czwarte ogólne wrażenie to… kropki . Impresjonistyczne przeżycia, podawane w malut-
kich, ale mocno skoncentrowanych dawkach emocji i ekstraktów myśli . Każda zdaje się mieć 
własną historię i gada własnym głosem . Często krzyczy . Tomik tworzy cały tłum głosów . 
Być może nie słyszą się nawzajem, a jednak tworzą wspólną historię . W kropkach wyraża 
się bowiem „geniusz chwili” . Ogromna ilość kropek podkreśla, wzmacnia i zwielokrotnia 
emocje oraz byty . Nawet jako rycerz autor staje się „rycerzem zwielokrotnionym” . Już nie 
pojedynczy Don Kichot wyrusza samotnie na swoją wędrówkę, ale cała populacja sub-Don 
Kichotów . Zwielokrotnienie następuje poprzez całkowite odcinanie się od minionej chwili, 
aby w nową wejść jako postać niezwiązana z żadną przeszłością . Zwielokrotnienie może 
też odbywać się dzięki mediom, mnogością odbiorców i interpretacji . Kropka będąc tylko 
kropką nie ma wątpliwości . Można zatem walczyć widząc „jasne sensy wojny” i nie bojąc się 
upadku, który jest (okresowo) nieunikniony i też będzie wielkokrotny . Czy kropka jednak 
może bać się upadku? Ona JEST upadkiem w formę . Przybierając jedną z możliwych form, 
traci nieskończoność niewybranego, nieokreślonego, nieskończonego, zarazem zyskuje od-
rębny byt – własne życie .

Teraz garść szczegółów, które będą obrazować powyższe ogólne wrażenia oraz je pogłę-
biać – bez narzucania biologicznego klucza, który jednak jest pomocny . Pierwszy wiersz *** 
(w nich) (s . 23) wprowadza na scenę naczelne . Zostają one naznaczone zdolnością abstra-
howania, co sprawia, że „realność została podważona” . Wydaje się, że wszystko może stać 
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się abstrakcją, którą można wyginać i naginać, aby pasowała do innych, często bieżących 
konstruktów . W tym wszystkim jednak tkwi ludzkie piekło . Na przeciwnej szali autor kła-
dzie miłość . Według niego nie jest ona wymyśloną przez ludzi abstrakcją ani kolejną granicą 
do pokonania . Jest czymś organicznie wbudowanym w istotę człowieczeństwa . Czymś, cze-
go nie można się pozbyć ani o tym zapomnieć, czego głęboka potrzeba będzie odzywać się 
skowytem, czego nie będzie można zaspokoić cudownym narzędziem intelektu . Jest to ko-
lejna prowokacja, bo czy realność naprawdę może zostać podważona i przez co? Ona nie, 
ale wyobrażenie o niej już tak . Człowiek zaś to istota tworząca poprzez swoje wyobrażenia . 
Zatem realność podważona przez nierealność zaczyna grozić zawaleniem się, wystąpieniem 
przeciwko samemu sobie . Jest jednak przyczyną naszego rozwoju i przemian .

Kolejny wiersz *** (milczą) (s . 25) jest dla mnie szczególnie istotny z powodu intrygują-
cego zdania, „co ci zrobi ten świat jeszcze nie wiesz” . Człowiek to gatunek bardzo drapieżny . 
Tego się nie da wymazać . Nigdy nie wiesz, co zrobisz drugiemu człowiekowi . Nigdy nie 
wiesz, co on, a tym bardziej oni, ci zrobią . Porównajmy: ilu statystycznych bliźnich przypada 
na jednego człowieka? Jakie są wobec tej przewagi szanse jednostki? Czy stanie się wiecznie 
rozmnażającym się pantofelkiem jest pomocną podpowiedzią? Do czego doprowadzi od-
powiedź, aby wielokrotnością odpowiadać na wielokrotność? Czy szanse staną się bardziej 
wyrównanie? Ani przyroda, ani drugi człowiek, ani my sami nie tworzymy sielanki .

W cyklu wierszy o panu pantofelku pojawia się wątek podziału . Protist Paramecium dzie-
li się nieustannie i stosunkowo prosto . Podziały można tu traktować dwoiście . Mogą one 
symbolizować dosłownie rozmnażanie . Podział swojego jestestwa na dwa i dwa i kolejne . 
Kim zatem jest pan pantofelek? Wydaje się, że jest on całą chmarą żyjątek . Każde jest nim 
i reprezentuje jakiś jego unikalny stan . Jest więc stadem kropek, które dopiero wszystkie ra-
zem mogą coś powiedzieć o nim . Tworzą jego kropkowany obraz . Jest to spójne z graficzną 
szatą tomiku . Metoda pana pantofelka polega zatem na szukaniu za każdym razem innego 
rozwiązania innym swoim wcieleniem . Innego, ale zarazem tożsamego . Jak kolejna kropka . 
W ten sposób realizuje „operację w ciele rewolucji”, a może misję w dziele ewolucji . Uwagę 
przykuwają „niegojące się rany podziału, które są jego pierwszą miłością” z wiersza *** (pan 
pantofelek ma twardą dupę) (s . 33) . Trudno stwierdzić, czy chodzi o podobne uwikłanie jak 
w trylogii Henry Millera Różowe ukrzyżowanie (czyli o seksoholizm), czy też jest to in-
telektualne „pączkowanie” nowych idei i możliwości interpretacji często wręcz walczących 
ze sobą, które powodują, że próba zachowania tożsamości staje się wyzwaniem polegającym 
na gojeniu się wciąż odtwarzającej się rany . To troszkę jak kara dla Prometeusza, któremu 
sęp wyrywał odrastającą wątrobę . Prometeusz jest tu jednak w zdecydowanie gorszej sytuacji . 
Pan pantofelek ma bowiem wciąż nowe odmiany, idzie naprzód . Nie próbuje jedynie odtwa-
rzać siebie samego „starego”, z przeszłości, lecz staje z teraźniejszością twarzą w twarz . Nowa 
kropka . Nowa malutka opowieść obrazu, który wciąż się tworzy, a dopóki nie jest skończony, 
jeszcze może okazać się czymkolwiek innym . W tych nieustannych podziałach „pracowite 
wektory jin i jang” (s . 37) są tym, co potrafi spinać sprzeczności w jedno . Być może tylko 
gra owych sił pozwala goić rany . Autor, jak się wydaje, zanurzony jest w nieskończonej prze-
strzeni doznań, która jest jak morze: bez domu, bez powrotów, bez korzeni… Przez chwilę 
korzeniem wydaje się być ból, ale jest to ból zaprzeczony, odwrócony, porzucony – świadomie 
odcięty, mimo iż jak hydra odrośnie – dla kolejnej porzuconej chwili…

Mój ulubiony wiersz, zaczynający się od słów: „niech nikt nie płacze / nad wolnością / jej 
nie ma” (s . 39), opisuje dwoistą sytuację, w której człowiek jest swoim własnym panem, sko-
ro czuje się „władcą niepodzielnym swoich mitochondriów” (czyli struktur zarządzających 
energią) . Zarazem jednak siedzi w nim pies Pawłowa, który nadal „szczeka na przepaloną 
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czerwoną żarówkę” . Nabyte odruchy powinny niewzmacniane zanikać . Te jednak nie zani-
kają, choć żarówka jest przepalona . Mechanizm wciąż działa, mimo iż ustała przyczyna, któ-
ra go powołała do życia . Co więcej – żarówka jest czerwona . Czerwone światło jest ostrze-
gawcze . To znak stop . Można tu więc dopatrywać się lęku, że mechanizmy obronne, granice, 
których nie powinno się przekraczać, popsuły się i zawiodły . Jednak pies nadal szczeka, czyli 
że coś zwierzęcego z jeszcze głębszych pokładów organizmu wciąż próbuje ocalić życie . 
Wciąż próbuje mu służyć .

W wierszu *** (pan pantofelek już na wolności) bohater obcuje z wielkimi drapieżnikami, 
np . tygrysem . Wielbi go, a zarazem zabawia się drażniąc się z nim . Może doprowadzić groź-
nego tygrysa do „bezszczelinowego zagryzienia zębów” . W tym fragmencie ujawnia się po-
czucie humoru alter ego poety, a zarazem przekonanie o celności własnych argumentów . Nie 
jest mu obcy egotyzm i przekonanie o własnej super mocy (czymże jest opadnięcie szczęki 
wobec bezszczelinowego zagryzania heterodontycznego ssaka drapieżnego?) . Kolejny wers 
jeszcze mocniej to pokazuje: „bądź niezawodny / wszyscy czekamy na ciebie w cyrku włas-
nych oczekiwań dla odważnych” . To brzmi jak misja . Mission impossible, czyli coś dla pana 
pantofelka . Nie obawia się on narcyzmu . Przegląda się w tafli lustra i przechodzi na drugą 
stronę . Lecz choć lewa ręka staje się prawą, narcyz pozostaje narcyzem po obu stronach . 
Pojawia się „biała piana lęku” „starzejącego się dziecka” . Czy złagodzi to świadomość, że Pe-
nelopa także od dziecka się starzeje? [Cytaty z wiersza *** (chciałbyś zapewne zamieszkać) 
(s .77)] .

W wierszu *** Ewa nie chce spać można dostrzec nieco pornograficzny aspekt seksual-
ności . Małż waginy cieknący sokami to bardzo dosłowny obraz . Może zawstydzać . Tym 
bardziej, że ów małż waginy nie ma doczepionej nigdzie twarzy . Ma niektóre przymioty 
(nieroztropność, bezpruderyjność), ale poza tym to postać pusta . Zdejmuje „majtki wszech-
świata” w imieniu wszystkich kobiet . I ona jak pan pantofelek wyraża się w miliardach ist-
nień, a zarazem pojedyncze jej istnienie jest nieistotne . Nie ma twarzy jak prehistoryczne 
rzeźby paleolitycznych Wenus, które miały wyolbrzymione piersi i rowek na wzgórku łono-
wym, ale nie miały twarzy . Seksualność może być zatem także wspominaną wcześniej raną 
(a przynajmniej jedną z nich) . Żywą i otwartą jak kobiece łono . Krwawiącą jak ono regular-
nie, przepełnioną żądzą rozmnażania, zapłodnienia i rodzenia żywych dzieci z krwi i kości .

Podsumowanie będzie krótkie . Polecam ten wybór wierszy osobom, które interesują mo-
tywy egzystencjalne, które nie boją się tematu seksualności i które potrafią czytać duże skróty 
myślowe i strome konstrukcje intelektualne . Osobom, których nie zrazi mięso . Które nie 
szukają w poezji jedynie słodkiej harmonii wyidealizowanego piękna, lecz raczej prawdy 
o sobie i o świecie . Dobrej i złej . Także osobom odczuwającym swoje zderzenie ze światem 
jako wyzwanie, któremu czasem trudno podołać . To bardzo pocieszające poczuć, że inni 
zmagają się z tym samym . Przyjrzeć się ich sposobom radzenia sobie z chwilą zbyt inten-
sywną . Chwilą nie do zniesienia, nie do udźwignięcia . Wszak życie jest jak most, z którego 
spaść można w jednej chwili . Chwile – kropki – są ważne .

Beata Skulska-Papp – ur . w 1962 r . zakopiańska poetka i autorka piosenek . Drukowała 
w „Twórczości”, „Dekadzie Literackiej” i „Poezji Dziś”. Wydała trzy tomiki wierszy: Drzwi 
obiecane (2008), Koza rzeczna (2012) i Uzdrowienia (2015) oraz płytę z piosenkami „Koza 
rzeczna” (2012) . Wszystkie piosenki, wiersze i rysunki dostępne są na jej stronie internetowej
http://beataskulska-papp .pl
1  M . Panek, Czytając kropki, Towarzystwo Galeria Literacka, Częstochowa 2017 .
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Kim jest podmiot liryczny wierszy zawartych w tomie Słowa i definicje1? Bo kim jest ich 
Autor, wie większość częstochowian starszego i średniego pokolenia, co najwyżej upew-

niając się, czy to „ten” Tadeusz Wrona . Zyskawszy pewność, że tak, zwykle reagują zaskocze-
niem, najwyraźniej bowiem nie spodziewali się takiego rodzaju wypowiedzi – wypowiedzi 
lirycznej . Mało kto pamięta, że późniejszy samorządowiec i polityk w młodości parał się 
twórczością artystyczną . Najwyraźniej też wykształcenie techniczne i tytuł doktora inżyniera 
nie kojarzą się z poezją . Słuszne to czy nie – nie będziemy rozstrzygać, poprzestając na kon-
statacji, że taki jest schemat, będący także następstwem wieloletnich zaniedbań w dziedzinie 
edukacji humanistycznej w szkołach technicznych różnego stopnia . Należało dokonać wybo-
ru i albo z czegoś zrezygnować, albo traktować hobbystycznie . Przypadek Tadeusza Wrony 
dowodzi, jak sztucznym jest rygorystyczny podział uzdolnień na techniczne i humanistyczne .

Spróbujmy przyjrzeć się podmiotowi lirycznemu wierszy napisanych przez Autora, wy-
łamującego się ze schematów . Zastanawiający jest tytuł zbioru – Słowa i definicje . Definicja, 
najkrócej ujęta, to objaśnienie znaczenia wyrazu lub wyrażenia . Szersze wyjaśnienie dopre-
cyzowuje, iż definicja zawiera człon określany (definiendum) i człon określający (definiens) . 
Słowo z kolei to zespół dźwięków (gdy jest wypowiadane) lub znaków (gdy pisane), odpo-
wiadający jednemu pojęciu . Relacja między słowem i definicją jest prosta: definicja składa się 
ze słów, definiendum to często jedno słowo, które słowa, składające się na definiens, objaśniają .

Forma graficzna wielu wierszy Tadeusza Wrony kojarzy się z definicją: początek wiersza – 
jak człon określany – jest wyróżniony, stanowi jednocześnie tytuł wiersza i jego incipit . Potem 
– jak w definicji – powinno następować wyjaśnienie, opisanie tego, co na początku . Ale tutaj 
podobieństwo się kończy, wiersze nie są definicjami sensu stricto – skąd zatem takie skojarze-
nie? Może jest tak, że pierwsze słowo pociąga za sobą dalsze słowa, skojarzenia, wspomnienia, 
refleksje? Jest słowem-kluczem, wokół którego Autor buduje tekst, czasem będący obrazem, 
czasem opowieścią, a czasem ciągiem skojarzeń .

Symboliczne jest połączenie kolorów na okładce tomu . Fotografia przedstawia żółty krzak 
forsycji na tle szarej ściany domu z oknami na trzech kondygnacjach . Zestawienie żółci i sza-
rości bywa ryzykowne, jak każdy mariaż ciepłej i zimnej barwy . Jednak w przypadku tego 
obrazu, nawiązującego do wiersza inicjującego tom, połączenie kolorów daje wrażenie nie-
zwykłej harmonii . Żółć forsycji swoim blaskiem promieniuje na szarą ścianę, rozświetlając jej 
barwę . Jak jest w wierszu? Podobnie: „Płomień forsycji objął róg budynku / Spalił niepokój, 
odnowił nadzieję”, sprawił, że „Na nowo feniks wyfrunął z płomieni / Życie ponownie wró-
ciło do źródła” (s .7) . Dzięki światłu i ciepłu nastąpił powrót do czasu naiwności – do raju, 
kojarzonego z dzieciństwem . To, co na fotografii szare, jest także betonowe, zimne, okna 
są dopiero za rogiem – na wprost jest lita ściana, dobre tło dla liter . Płomień – czy tylko for-
sycji? – pozwala wrócić do raju jedynie na chwilę, nie można w nim pozostać na dłużej, życie 
bowiem to ciągła podróż, w dodatku podróż samotna: „I pójdę znowu, jak co dzień samotnie” 
– wyznaje na zakończenie bohater wiersza .

Można zaryzykować stwierdzenie, że podmiot liryczny posiada umiejętność oddzielania 
myśli i uczuć, jako człowiek uporządkowany i systematyczny nie łączy ich . Jednak to roz-

Barbara Strzelbicka

POZA SCHEMATEM. 
O WIERSZACH TADEUSZA WRONY
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dzielenie nie jest rygorystyczne albo też nie zawsze się udaje je przeprowadzić i sfera uczuć 
promieniuje na sferę myśli, na co też bohater daje przyzwolenie . Tę dwoistość zauważa 
prof . Elżbieta Hurnik, pisząc w posłowiu: „Z tomu wyłania się sfera doznań i uczuć oraz sfera 
wartości, po stronie których Autor jednoznacznie się opowiada” (s . 88) . Wartości są efektem 
pracy intelektualnej, uczucia to sfera pierwotna, biologiczna . W wierszach Tadeusza Wrony 
między uczuciami i rozumem nie ma pęknięcia – ich komunikaty są spójne, z tym tylko, 
że emocje są poddane kontroli rozumu – kontroli, a może opiece? Bo może są z tak delikatnej 
materii, że trzeba na nie uważać, chronić, by nie stała się im krzywda? Sytuacja pozwalająca 
na takie domniemanie została opisana w wierszu Deszcz (s . 21) . Gdy podczas rodzinnego 
spaceru niespodziewanie spadł deszcz, bohater liryczny zachował się jak troskliwy ojciec:

„Dzieci ukryłem
Pod drobiazgiem liści
Tuląc je drżące
Pełne ludzkiej trwogi” .

Dzięki zastosowaniu metafory „drobiazg liści” troska o dzieci, przenosząc się na otaczającą 
przyrodę, jeszcze bardziej przemawia do uczuć czytelnika – wszak to dzieci są nazywane dro-
biazgiem . Drzewo i rodzina, która się pod nim schroniła, stapiają się w jedno . Podobne tony 
pojawiają się w wierszu Szkiełka – poczucie odpowiedzialności za rodzinę, lęk o bezpieczeń-
stwo jej członków, świadomość ulotności szczęścia .

Świadomość kruchości życia i jego przemijalności jest jednym z głównych motywów 
wierszy Tadeusza Wrony . Pojawia się ona nie tylko w postaci refleksji, ale także w motywach, 
których przykładem są powyższe szkiełka . Przemijaniu poświęcony jest wiersz Pierścion-
ki z głogów (s .28), kończący się wypowiedzianą wprost refleksją: „Cóż że nietrwałe i zaraz 
przeminą / Wszystko przemija codziennie” . Refleksje o przemijaniu nie zawsze są pogodne, 
czasem pojawia się w nich nutka zawodu – jak w wierszu I po co to wszystko (s .51), będącym 
pytaniem o sens gromadzenia – czego? Na to pytanie nie ma odpowiedzi, można się domy-
ślać, że doświadczeń, wspomnień, ale także rzeczy materialnych . Cokolwiek to jest, w puencie 
czytamy, że nie uda się z tego zlepić „życia co już przeszło”, nie uda się bowiem cofnąć czasu .

W wielu wierszach Tadeusza Wrony do głosu dochodzi zmysłowość . Najbardziej bodaj 
reprezentatywne są w tej kwestii dwa teksty, poświęcone małżeńskiej miłości: Małżeństwo 
nasze (s .31) i Czułość to wzrok zamglony (s .47) . W tym miejscu wspomnieć wypada o pięknej 
dedykacji tomu żonie „Elżbiecie, idącej ze mną na dobre i na złe” . Zmysłowe obrazy są śmiałe 
i obydwa wiersze, a zwłaszcza pierwszy, można nazwać erotykami . Zakończenie drugiego jest 
nieco zagadkowe – puenta „Coś za coś” może bowiem być odczytana jako słodko-gorzka . 
Gorzka jest świadomość upływu czasu, słodkie małżeństwo „Jak owoc dojrzały” .

Zapach, dotyk, smak – to wszystko pojawia się w wierszach, jednak najważniejsze są wra-
żenia wzrokowe . Prymat wzroku widoczny jest w wielu tekstach, także w tych, w których 
wartości są ważniejsze od emocji, a takim jest wiersz dedykowany Barbarze Stasiak, która 
w katastrofie smoleńskiej straciła męża . Tekst zaczynający się od słów Wiatr biało-czerwony 
kończą wersy: „Żar rudych włosów / Głosił Zmartwychwstanie” .

Obrazowość wierszy Tadeusza Wrony jest jedną z ich najbardziej dostrzegalnych cech . 
Chwile zapisane w pamięci są jak kadry filmowe, które pomagają zatrzymać czas . Wiele jest 
takich obrazów, zasygnalizowanych zaledwie kilkoma słowami, uruchamiającymi wyobraźnię . 
Słońce wprost w oczy (s . 19) to relacja z podróży, zorganizowanej skromnymi środkami, za to peł-
nej estetycznych wrażeń i przeżyć . Autor przyznaje, że widziane obrazy pozostawiają ślady:
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„Świat zobaczony
Czas przetrzymany
W słońce wbrew oczom” .

Jednak nie są to ślady trwałe – tak jak trwałą nie jest ludzka obecność na ziemi, która jak łza 
lub kropla deszczu „Zostawia ślad / żadnego śladu” (s . 52) .

Jednym z najbardziej dramatycznych jest tekst zaczynający się od słów Pola pasiaste rze-
paku (s . 22), gdzie został zbudowany ciąg obrazów, ukazujących kontrast między krajobrazem 
i ludzkimi tragediami . Krajobraz pozostaje swojski i niewzruszony pomimo tragedii rozgry-
wających się na jego tle, co nie wywołuje protestu ani buntu postaci mówiącej . Czytamy 
o tym, jakbyśmy czytali, że tak po prostu jest i na tym polega życie .

Kolejnym dowodem na umiejętność uchwycenia chwili w kadrze jest wiersz Uśmiech znak 
świetlisty (s . 36), będący afirmacją radości, a jednocześnie wyznaniem człowieka świadomego 
ulotności szczęścia i kruchości życia . Przekładając tekst na fragment scenariusza, wyglądałby 
on tak: kamera pokazuje uśmiechnięte twarze kobiet w różnym wieku i w różnych sytuacjach . 
Wszystkie pięknieją! To piękno w oczach „ja” lirycznego wiersza jest boskim atrybutem . Nie-
stety, cud trwa tylko chwilę .

Emocje są wyciszone, nie narzucają odbiorcy sposobu widzenia przedstawionego obrazu . 
Czasem czytelnik może mieć wrażenie, że to świat widziany przez szybę okna – jak w wier-
szu Ptak patrzy w okno z drzewa naprzeciwko (s . 13), jakby podglądał rodzinę, która za chwilę 
usiądzie przy stole . Tak subtelnie został też przedstawiony obraz umierania w wierszu Śmierć 
przyszła w nocy (s . 17) . Odszedł ktoś bliski, jednak nie ma tu rozpaczy – jest cichy smutek, 
opowiedziany kilkoma delikatnymi wersami-kreskami .

Niektóre zapamiętane chwile trwają tyle tylko, co Jęk (s . 40) tak krótki, „jakby go nie 
było” . Rozróżnienie między ludzkim jękiem i zwierzęcym skowytem wydobywającym się 
„bez udziału myśli”, wyznacza dwa skrajne bieguny, między którymi waha się odgłos trud-
ny do zinterpretowania – jak zapewne wahał się ten, kto go wydał . O wahaniu wiersz nie 
mówi wprost, wnioskować o nim można z wersu: „Zostałeś jednak”, a skoro jednak, to znaczy, 
że była rozważana także inna możliwość – możliwość ucieczki .

Tadeusz Wrona waży słowa, zna i ceni ich wartość, nie bawi się nimi – używa ich do wy-
rażania myśli i uczuć . Dodajmy, że używa oszczędnie, jego wiersze bowiem mają często roz-
miar miniatury . Charakteryzuje je skrótowość, czasem wręcz lapidarność opisu . Treść w nich 
zawarta jednak znacznie wykracza poza rozmiary miniatury . Przykładem takiego wiersza jest 
tekst Jakie to trudne, w którym oszczędnymi słowami został przedstawiony dramat wyboru 
między skrajnie różnymi wartościami . Czytelne nawiązanie do słów biblijnego wezwania, 
używanie zrozumiałych dla odbiorcy skrótów myślowych sprawiają, że treść wiersza rozsadza 
ramy wyznaczone tekstem .

Przyglądając się warsztatowi poetyckiemu Autora Słów i definicji, nieco uwagi należy po-
święcić porównaniom . To środek poetycki – w zestawieniu z metaforą – nader skromny, ale 
tutaj ciekawie wykorzystany . Jeden z wierszy zbudowany jest z czterech porównań, których 
połączenie tworzy całkiem nową treść:

„Drzewa tak złote jak tylko osiki
Droga tak jasna jak tylko do celu
Szelest tak bliski jak szum wodospadu
Oczy tak ciepłe jak tkliwe uczucie” (s . 20) .
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Porównania zaskakują prostotą, świeżością i wywołują szereg skojarzeń i pytań . Czy rze-
czywiście osiki tak wyjątkowo złocą się jesienią? Droga do celu może być prosta lub kręta 
– tu jest jasna . Użycie partykuły ograniczającej „tylko” dodatkowo podkreśla siłę przekonania 
podmiotu lirycznego o słuszności głoszonego stanowiska, choć nie jest ono uargumentowane, 
bo odnosi się do sfery emocjonalnej . I kolejne pytanie – o szum wodospadu – czy wywołuje 
wrażenie bliskości u wszystkich i w jednakowym stopniu? Ostatnie porównanie, puentujące 
wiersz, wątpliwości ni pytań nie prowokuje – wszak oczy są zwierciadłem duszy i jeśli uczucie 
jest tkliwe, to na pewno ociepli spojrzenie .

Czytelny jest paralelizm tematyczny między obrazami-slajdami a uczuciami, które one 
przywołują . Zwykle obrazy stanowią tło dla sytuacji lirycznych, są pewnego rodzaju preteks-
tem dla jej zaistnienia czy też pokazania . Nie inaczej jest w przypadku tego wiersza, z tą jed-
nak różnicą, że tło jest tutaj budowane bardzo starannie, wręcz pieczołowicie, aby mogły 
na nim pojawić się uczucia .

Następny w tomie wiersz także zaczyna się od porównania: „Deszcz tak obfity / Jak ściana 
potopu” (s .21) . Drugim członem porównania jest tu metafora, która sprawia, że porównanie 
ulewnego deszczu do biblijnego potopu przestaje być banalne, dodatkowo potęgując siłę opa-
dów . Ciekawe i nośne porównanie znajdujemy w wierszu Pamięć jak ziemia wyrzuca kamienie 
(s . 27), gdzie pamięć ludzka zestawiona jest z ziemskimi zasobami naturalnymi, będącymi 
także swoistą pamięcią o przeszłości .

Wiersze Tadeusza Wrony są silnie związane z jego biografią . Jednym z przejawów tej cechy 
jest obecność w tomie tekstów młodzieńczych, zwiastujących późniejszą twórczość Autora . 
Jest w nich związek z przyrodą, często manifestujący się zachwytem, jest opis wędrówek, jest 
miłość, a wszystko to ukazane bardzo zmysłowo . Wiersze późniejsze to wyznania człowieka 
doświadczonego, mniej spontanicznego i szalonego, za to refleksyjnego, który nie zastanawia 
się, co będzie dalej – on już wie, jak zmienia życie „Krasnoludek czas” (*** Krasnoludek czas…, 
s .63) . Pojawiają się dedykacje dla dawnych współpracowników i przyjaciół, są nazwiska ar-
tystów, wspomnienia wydarzeń, są opisy miejsc, z którymi Autor czuje się związany, są także 
nawiązania do historii – bliskiej i tej bardziej odległej .

Osobnej uwagi wymagają wiersze dotykające wiary religijnej, wiersze – wyznania człowieka 
wierzącego . Bez wątpienia można je nazwać konfesyjnymi, są bowiem nad wyraz intymne . Mo-
tywy religijne są obecne w wielu tekstach – tak jak religia jest obecna w życiu człowieka wierzą-
cego . Wiara świadoma i dojrzała przejawia się także w przyjętym systemie wartości, który czło-
wiek wierzący traktuje jako własny . Wyznania podmiotu lirycznego wierszy Tadeusza Wrony 
są pod tym względem także spójne i harmonijne, czytelnym jest, że pisze to człowiek wierzący 
i praktykujący . Oprócz wspomnianego wyżej wiersza Jakie to trudne, traktującego o powołaniu 
do służby Bożej, wiele jest takich, które podejmują temat religijnego doświadczenia równie trud-
nego, jak na przykład spowiedź, której Autor poświęcił dwa wiersze . Wiara nie jest ukazana wy-
łącznie afirmatywnie, lecz poprzez pryzmat zmagania się ze słabością, zwątpieniem, upadkiem .

Zamykając powyższe rozważania przytoczmy zakończenie jednego z wierszy, mówiące 
o tym, że świat to

„Miejsce wzrastania
Stawania na nogi
Miejsce uporu i walki do końca” (s .23) .

Teza, że to metafora życia, nie jest zbyt ryzykowna .
1 T . Wrona, Słowa i definicje, Wydawnictwo Nowy Świat, Częstochowa – Warszawa 2018 .
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„Sprężyno życia, wielowładny brzuchu ( . . .)
Tobie, któremu hołdują i trony,

Brzmią moje strony”
(Kantobery Tymowski)

I

Delektowanie się specjałami kuchni, celebrowanie posiłków, nawet w zwyczajnym dniu, 
było od wieków częścią dworskiego stylu życia . Gości, także niespodziewanych, mniej 

lub bardziej dostojnych, starano się podejmować tak, by spotkanie przy stole było pod każ-
dym względem przyjemnością . Sekrety przyrządzania wyszukanych potraw (choćby kapłona 
ugotowanego w całości w butelce) wyczytać można było w licznych księgach kucharskich . 

Pomny wagi każdego szczegółu doskonałej uczty, także Wojski Hreczecha z kart Pana 
Tadeusza znany, zwykł był takowe studiować:

„Dobył z zanadrza księgę, odwinął, otworzył,
Księga ta miała tytuł «Kucharz doskonały»,
W niej spisane dokładnie wszystkie specyjały” .

Ważne było nie tylko to, co podano biesiadnikom, by dogodzić ich apetytom, ale i jak . Kosz-
towne nakrycia, często przez parę pokoleń przechowywane, sposób ułożenia potraw, światła, 
były niezbędną oprawą, cieszyły oczy . Efekty starań Wojskiego goście podziwiali nim jeszcze 
zaczęto roznosić pierwsze dania:

„Serwis ten był nalany ode dna po brzegi
Piankami i cukrami białemi jak śniegi .
Udawał przewybornie krajobraz zimowy,
W środku czerniał ogromny bór konfiturowy” .

 

Małgorzata Nowakowska-Karczewska

PRZY STAROPOLSKIM STOLE
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Znakomitemu jedzeniu powinien też towarzyszyć swobodny, przyjemny nastrój . Dosko-
nale potrafił pono takowy stworzyć książę Karol Radziwiłł (Panie Kochanku), rozbawiający 
gości facecjami własnego pomysłu . Inni, by zabłysnąć przy stole, sięgali może zawczasu do 
kalendarzy, które pełne były wszelakich wiadomości, a jeszcze lepiej do ksiąg w rodzaju No-
wych Aten Benedykta Chmielowskiego, w których to pomieścił autor informacje:

O zwierzu, rybach, ptakach, o matematyce,
O cudach świata, ludzi rządach, polityce,
O językach i drzewach, o żywiołach, wierze,
Hieroglifach, gadkach, narodów manierze” .

Śmiechom, żartom, zwłaszcza że i trunków nigdy nie skąpiono, nie było tedy końca .
Polacy lubili słuchać „luteń, trąb, piszczałek i reszty gędziebnych narządów”, więc nastrój 

biesiadującym umilali muzycy, których trzymano niemal w każdym dworze . Zabierano ich 
nawet w podróże, bo, jak radził Stanisław Hercius, „nie zawadzi ( . . .) muzyce kazać się ozwać, 
aby się oraz myśl wesoła naprawiała i ciało posilało” .

Jan Kochanowski uwiecznił w jednej z fraszek słynnego wówczas lutnistę Bekwarka 
(„nie każdy weźmie po Bekwarku lutniej”), którego, jako dworzanin królewski Zygmunta 
Augusta, miał okazję słuchać . Mniemać można, że dźwięki lutni były poecie szczególnie 
miłe:

„Lutnia, wódz tańców i pieśni uczonych,
Lutnia, ochłoda myśli utrapionych,
Ta serca miękczy swym głosem przyjemnym” .

Bywało, że i sam gospodarz przyjęcia lub któryś z gości grał biesiadnikom . Ulubionym 
towarzyszem łowów Władysława IV był jego kaznodzieja Maciej Sarbiewski, znakomity 
poeta, umiejący przy tym grać na harfie, cytrze i klawicymbale . Gościom w Soplicowie także 
przygrywała wyborna kapela:

„Skrzypek u sukni zakasał rękawek, 
Ścisnął gryf krzepko, oparł brodę o podstawek,
I smyk jak konia w zawód puścił po skrzypicy .
Na to hasło stojący obok kobeźnicy ( . . .)
Dmą w miech i oblicza wypełniają dechem” .

Biesiady, zwłaszcza w wielkich dworach, rzadko były bez błaznów, jak choćby Gąska, 
którego Jan Kochanowski upamiętnił w poetyckich nagrobkach:

„Gąska, błaznuj ty przedsię; imię twe nie zginie,
Póki dzika i swojska gęś na świecie słynie” .

Pikanterii niektórym ucztom dodawały karły . Z dowcipu, mądrości (spisał pamiętniki 
w języku francuskim) i gry na gitarze zasłynął mierzący 39 cali Józef Borusławski . Hetman 
Ogiński, wydając ongi wystawny obiad w Paryżu, ukrył go w stojącej na stole srebrnej wazie . 
Sporo było wprawdzie zamieszania i pisków dam, gdy na dany znak karzeł wyskoczył odrzu-
ciwszy pokrywę, ale koncept hetmana się jednak spodobał .
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Udane uczty nie mogły się obejść bez licznych mów i toastów, o czym wspominał choćby 
Olbrycht Karmanowski, dworzanin Radziwiłłów:

„Który raczył nakarmić, czynim temu dzięki ( . . .)
Teraz każdy swą porwi, wypijmy do siebie” .

Towarzyszyły im wspólne śpiewy, specjalna muzyka, przy szczególnie uroczystych okazjach 
strzelano z moździerzy wiwatowych, a wina lać się powinno sporo . Panów domu pouczał 
tedy w tej mierze Stanisław Hercius: „Gdy widzisz, że goście szklenice ( . . .) ochotnie wysu-
szają, nie marszcz twarzy, ani się drap w głowę (…), ale dodawaj ochoty” .

Uczty kończyły się zwykle, jeśli nie było postu czy żałoby, wspólnymi tańcami, jak pisał 
na przykład Hieronim Morsztyn:

„A gdy się obiad skończy, w taniec muzykowie
Zagrajcie co grzecznego! Rządni pachołkowie
Są gotowi kształtownie z pannami wywijać” .

Pojawienie się gości przerywało nudę codzienności . Pani domu, jak radził tenże Mor-
sztyn, spieszyła zaraz doglądać kucharzy: „Pobież sama do kuchni, a przyjrzyj obiada” . Źle 
byłoby bowiem, gdyby goście rozczarowali się podobnie jak Albrycht Radziwiłł, który wspo-
minając jakąś ucztę, zapisał: „bankiet był niewyśmienity, potrawy rzadkie i okrzepłe” .

Gospodarz przynaglał służbę:

„Do stołu, chłopiąteczka, rychło nagotujcie,
Jedno proszę was, srebra i szklenic szanujcie” .

Zabawiał gości, wypytywał o nowiny, częstował dla zaostrzenia apetytu gorzałką . A było 
w czym wybierać w domowych apteczkach, bo to i alkiermesowa, cytwarowa, kordybanowa 
i wiele innych, których nazwy dziś już niewiele mówią . Zapasy musiały być spore, jak pisał 
Kochanowski:

„W Polsce szlachcic jakoby też na karczmie siedział,
Bo kto jeno przyjedzie, to z każdym pić musi” .

W podróż także, choćby udając się z rewizytą, wypadało zabrać ze sobą w specjalnie 
okutych puzdrach nieco trunku, by móc się pokrzepić po drodze, co dowcipnie zauważył 
Bratkowski:

„Flaszki frant jeden w puzderku zamykał .
A co minuta odmykał i łykał” .

Przy biesiadnym stole każdy gość powinien czuć się wyróżniony, do syta nakarmiony . W 
jednej z fraszek Kochanowski podkpiwał z gospodarza, który uchybił swym powinnościom 
w tej mierze:

Posadziłeś mię wprawdzie nienajgorzej,
Aleby trzeba mięsa dawać sporzej;
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Przed tobą widzę półmisków niemało,
A mnie się ledwie polewki dostało .
Diabłu się godzi takowa biesiada .
Gościem czy świadkiem ja twego obiada” .

Bywało też niestety, zwłaszcza gdy biesiadników wielu, a i trunków niemało, że docho-
dziło do burd, bijatyk, dlatego Trztyprztycki radził, by liczbę gości ograniczać:

„Gdzie kilka siądzie, tam bywa biesiada,
Gdzie kilkanaście, tam prędzej zwada” .

Jedzono dużo, zwłaszcza w dobrej kompanii, gości wypadało przyjąć z przepychem, za-
imponować im . Polacy lubili, jak pisał Piotr Zbylitowski, wydawać na zbytki fortuny: „Na 
wino, na korzenie, dopieroż bławaty, aksamity, hatłasy, złotogłów, szarłaty” . Długi czas, 
wzbogaceni na handlu zbożem, na wiele mogli sobie pozwolić . Dwory też w znacznej mierze 
były samowystarczalne . Z biegiem lat bogactwa topniały, liczne wojny niszczyły majątki, lecz 
zasada zastaw się, a postaw się, pozostała . 

Szlachetną cechą przodków było to, że każdego starano się podjąć serdecznie, także dzia-
da czy żebraka, których wielu chodziło od dworu do dworu . Ugoszczeni mogli odwdzięczyć 
się opowieściami o świecie czy zaśpiewać jakąś pouczającą pieśń, jak choćby o naiwnym 
dziewczęciu:

„Hej, z porania w niedzielę
Poszła panna na ziele .
Roztoczyła złotą nić
I poczęła wianki wić” .

Piękny młodzian, który się wkrótce pojawił, okazał się być diabłem i oczywiście nic dobrego 
z owego spotkania nie wyniknęło .

II

„Polakowi sztuka mięsa zawsze grata,
Dobra gęś z czarną juchą, nadziewane prosię”

(Daniel Naborowski)

Szczególne miejsce na staropolskim stole zajmował chleb, był symbolem dostatku, wystar-
czyło bowiem mieć chleb, by zaspokoić głód . Zwyczajem było kłaść, starannie czystą serwetą 
okryty, bochen w izbie biesiadnej, by każdy, w dowolnej chwili mógł się posilić . 

Myśl ta pojawiła się w poemacie Andrzeja Zbylitowskiego, który nim osiadł na wsi, był 
dworzaninem królewskim:

„Gdy gość przyjedzie łaskawy,
Jeśli inksze potrawy 
Być nie mogą, tedy chleba
Z chęcią mu dam, ile trzeba” .
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Chleb był świętością, nie darmo Cyprian Kamil Norwid, tułacz wielce przez los doświad-
czony, z rozrzewnieniem przywoływał myśl o kraju:

„( . . .) gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba” .

Przygotowaniu chleba należało poświęcić wiele staranności, by służył zdrowiu i był 
smaczny . Szymon Syreński w swoim zielniku radził, by raczej piec go na zakwasie, nie droż-
dżach, bo „takowy niezdrowy, bo wiele ma dziur w sobie i gąbczasty, w którym że się po-
wietrza wiele zachowywa, przeto też w ciele wietrzności czyni” . Wypiekano różne rodzaje 
chleba, z rozmaitymi dodatkami . Tenże sam Syreniusz wspomina, iż „Piekarze pospolicie 
radzi do chleba ( . . .) kładą dla posilenia mózgu i smaku przyjemnego nasienie czarnuchy, 
hanyż albo kmin polny” . 

W staropolskich dworach jadano dużo i tłusto, królowały mięsiwa . Pojawiały się na sto-
łach, jak pisał Wespazjan Kochowski, opisując apetyty rodaków:

„Dobry kapłon przed gody albo mięsopusty,
Schab karmnego wieprza tłusty .
Nie odrzucę wołowej pieczeni
Lub i skopowej w jesieni” .

Nie gardzono też dziczyzną, bory, łąki pełne były zwierza wszelakiego . Polowania były 
jedną z większych przyjemności, a opowieści o łowach czy zaletach psów gończych stały się 
niemal codziennym tematem rozmów . Wystarczy przywołać opowieść Rejenta Bolesty, któ-
ry niczym aktor wspaniały, nie szczędząc gestów wymownych, zabawiał gości w Soplicowie 
relacją z łowów na zające:

„Wyczha! Poszli, a zając jak struna smyk w pole 
( . . .) szarak gracz nie lada,
Czchał niby prosto w pole, za nim psów gromada;
Gracz szarak! skoro poczuł wszystkie charty w kupie,
Pstręk na prawo, koziołka, z nim w prawo psy głupie,
A on znowu fajt w lewo, jak wytnie dwa susy,
Psy za nim, fajt na lewo, on w las, a mój Kusy
Cap!”

Śniadanie zaczynano we dworach zwykle polewką, gramatką nazywaną, lubił takową król 
Zygmunt I . Syreniusz pouczał : „Ośrzódkę z chleba z winem a cukrem, abo w piwie warzyć, 
masła a soli przydawszy, polnego kminu dla smaku trochę” . Panie w Soplicowie także po-
lewkę jadały:

„Z gorącego, śmietaną bielonego piwa,
W którym twaróg gruzłami posiekany pływa” .
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Podawano również (jeśli nie było postu) rozmaite szynki, zrazy, flaczki, kiełbasy, te ostat-
nie, jak mawiano, dobry kucharz powinien umieć aż na 24 sposoby przyrządzić . Podobne 
smakowitości trafiały na stoły w Soplicowie, gdzie do wyboru były:

„Półgęski tłuste, kumpia, skrzydliki ozoru,
Wszystkie wyborne, wszystkie sposobem domowym
Wędzone w kominie dymem jałowcowym,
W końcu wniesiono zrazy na ostatnie danie” .

Polacy polubili też kawę, którą rano podawano ze śmietanką, w poście z mlekiem mig-
dałowym i zalecano jako napój, który „rozkwieca serca, budzi koncepta, zapala wyobraźnię” . 
Nie brakło tedy kawy i w Soplicowie, a darzący wielkim sentymentem staropolską kuchnię 
Adam Mickiewicz z całym pietyzmem opisał rytuał jej podawania:

„Roznoszono tace z całą służbą kawy,
Tace ogromne, w kwiaty ślicznie malowane,
Na nich kurzące wonnie imbryczki blaszane
I z porcelany saskiej złote filiżanki,
Przy każdej garnuszeczek mały do śmietanki” .

Herbatę, która pojawiła się w Polsce w czasach Stanisława Augusta, głównie w domach 
arystokratycznych, wyszydzano . Ksiądz Krzysztof Kluk, botanik, napisał: „gdyby Chiny 
wszystkie swoje trucizny przesłały, nie mogłyby nam tyle zaszkodzić, ile swoją herbatą ( . . .) 
osłabia nerwy i naczynia do strawności służące” .

Przed obiadem można było zagrać w kości czy w karty, które były lubianą rozrywką . W 
dworach szlacheckich grywano głównie w spokojnego mariasza . Przesadne jednak upodo-
banie do kart, zwłaszcza hazardowego faraona, gorszyło . W jednej z pieśni Jan Kochanowski 
pisał:

„Nie umie syn szlachecki na koń wsięść ( . . .)
Lepiej kufla świadomy i kart pisanych ( . . .)
i kostek prawem zakazanych” .

Modne też było stawianie kabały, pozwalało czasem umknąć od nieciekawego towarzy-
stwa, o czym pisał w swojej satyrze Bartels:

„Najzacniejsza, kochana, poczciwa kabało ( . . .)
Ty mię zawsze ratujesz od nudnej rozmowy” .

W Soplicowie natomiast:

„Panna Wojska, włożywszy okulary sine,
Zabawiała kabałą z kart Podkomorzynę” .
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Jan Kochanowski niewątpliwie bardziej cenił sobie szachy, poświęcił im piękny poemat:

„Wszystka się sprawa ogląda na stole;
Jako dwa króle przeciw sobie siędą,
A równym wojskiem potykać się będą .
Jeden z nich w jasnej, drugi w czarnej zbroi,
Ten wygra, przy kim dobry hetman stoi” .

Miłośnicy palenia fajki ( Jan III choćby) po dobrym jedzeniu oddawali się tej przyjem-
ności:
 

„Słodka rozrywko w cichym pokoiku,
Kochana fajko, tlący się piecyku” – 

pisano ongi w „Monitorze” .
Rychło obiad gromadził wszystkich przy stole . Służba roznosiła naczynia do mycia rąk . 

Biesiadnicy wiązali pod brodą serwetki, by chronić kosztowne szaty . W niektórych domach 
na początek podawano bigos, którego niedościgniony smak i aromat zapamiętał Adam Mi-
ckiewicz:

„( . . .) W słowach wydać trudno
Bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną; ( . . .)
Bierze się doń siekana kwaszona kapusta,
Która wedle przysłowie sama idzie w usta;
Zamknięta w kotle, łonem wilgotnem okrywa,
Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa” .

Prawdziwie polskie zupy to choćby barszcz – „Bądź sam tylko warzony, bądź z kapłonem 
albo innymi przyprawami, jako z yaycy, ze śmietaną” – pisał Syreniusz, polecając go zwłasz-
cza po przepiciu .

Jadano też, podobnie jak w Soplicowie: 

„( . . .) rosół staropolski sztucznie gotowany ( . . .)
Taki rosół krew czyści i pokrzepia zdrowie” .

Postrachem kawalerów starających się o rękę panny była czernina, sama w sobie smaczna, 
wnosząc z przepisów, ale postawiona przed młodzieńcem odmowę oznaczała . Stało się to 
udziałem Jacka Soplicy, który mierzył zbyt wysoko:

„Wąsal tak wzbił się w dumę łaskawym przyjęciem,
Że mu się uroiło zostać pańskim zięciem ( . . .)
I już miał się oświadczyć, lecz pomiarkowano
I czarną mu polewkę do stołu podano” .

Podobną rolę spełniała czasem gęsta grochówka, do której wkładano wieprzowe ogonki, 
wesoło sterczące oznaczały zgodę, leżące płasko, przeciwnie .
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Podczas obiadu, przy mięsiwach, wypijano, ku radości biesiadników, rozmaite gatunki 
piwa . Wacław Potocki też chwalił sobie ten zwyczaj:

„Ja to kiedy mazura piję kusz po kuszu,
Przybywa choć po trochę we łbie animuszu” .

Wina pojawiały się przy toastach, a na wety owoce, orzechy, cytryny w cukrze . Zygmunt I 
lubił suszone śliwki . 

Po obiedzie młodzi „w obecności starszych, doglądających przystojności” – jak pisał Ję-
drzej Kitowicz – grali w gry rozmaite, na przykład w zielone, o którym mowa w wierszu 
Wespazjana Kochowskiego:

„Ta gra tem się prawem chlubi,
Komu zwiędnie, kto je zgubi
Lub go zbędzie innym kształtem, 
Opłaca zakład ryczałtem” .

Czasem tańczono, wybór tańców, spokojnych lub szalonych, był spory . Zimorowic przy-
pominał: 

Mogę galardy ( . . .) skoczyć,
Pląsy ruskie wyprawiać, polskim tańcem toczyć” .

A potem nadchodził podwieczorek, jużyną zwany, i wieczerza . Jadano dużo, trunków też 
nie żałowano, stąd Krzysztof Opaliński dość krytycznie napisał:

„( . . .) i leje się jak w beczkę . Zatem podwieczorek,
A na koniec wieczerza, po wieczerzy szlaftrunek .
A tak cały dzień znidzie śpiąc, jedząc a pijąc” .

Smakołyki i trunki, jak mniemano, niezbędne były w wielu sytuacjach, zalecano nawet: 
„Niewiasta przed rodzeniem ma być posilona dobremi trunkami, konfekty miodunczanemi” . 
Doceniał je i Kochanowski, zwłaszcza gdy smutki rozmaite radość życia przesłaniały . W 
poetyckim liście do przyjaciela pisał:

„Bógżeć zapłać, Jędrzeju, żeś mię dziś upoił,
Boś we mnie niepotrzebne troski uspokoił,
Które mi serce gryzły ( . . .)
witaj mi ta noc wolna od frasunku” .

Apetyty Polaków niewiele się chyba zmieniły, okazji do wspólnego biesiadowania nadal 
jest mnóstwo, zatem, jak radził Jan Kochanowski:

„Chcemy sobie być radzi? ( . . .)
Niechaj na stół dobrego wina przynaszają,
A przy tym w złote gęśli albo w lutnie grają” .
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Na Wołyń byłem wysłany przez I pułk ułanów krechowieckich im . płk . Bolesława 
Mościckiego jako były podoficer i ochotnik z 1 listopada 1918 r . Byłem skierowany 

na Osady wojskowe do powiatu Rówieńskiego, gminy Aleksandryjskiej . Osadę tę nazwaliśmy 
1 lutego 1924 r . Bolesławice, od imienia 1 . szefa pułku pułkownika Bolesława Mościckiego . 
Nazwę tę władze zatwierdziły i od tej pory oficjalnie nazywaliśmy się Bolesławice, tam 
zamieszkiwałem do wybuchu II wojny światowej . ( . . .) Ja mieszkałem koło szosy idącej 
od Równego do Tuczyna, przez Wydrankę, Naradę, Bolesławice, Wielki Żytyń, Krechowce, 
Hallerowo, Szubków, Tuczyn . Dom mój był na szóstym kilometrze od Równego, do wsi 
Żytynia było około kilometra . Do cukrowni Żytyń też był jeden kilometr .

Okolica była falista, a niektóre wzniesienia były do 150 m ponad poziom morza . 
Cukrownię Żytyń nazywaliśmy fabryką . ( . . .) Idąc do fabryki trzeba było pokonać dwie duże 
górki i doliny; najgorzej było iść zimą, jak śniegi nawiały duże, nieraz trzeba było błądzić, 
co się często zdarzało . Natomiast lato było cudowne, na łąkach pełno kwiecia, dookoła zielono . 
Widok z domu był daleki, widać było Mały Żytyń, Zaborol, Kustyń, miasteczko Aleksandrię 
i lasy ks . Lubomirskiego . Najgorzej było, jak przychodziła jesień, a za nią zima . W jesieni 
błota na polskich drogach, a zimą, jak śnieg spadł, biało dookoła i błądzenie . Trzeba było 
uważać na dzwonki przy sankach i na nie się kierować, idąc wieczorem z fabryki do domu . 
Latem się wszystko wyrównywało, widoki były śliczne, powietrze czyste, przezroczyste . ( . . .) 
Ale sielankę na Wołyniu przerwała wojna . ( . . .)

Wojna 1939 roku rozpoczęła się rano 1 września . Rano wstałem, nastawiłem radio, 
by jak codziennie wysłuchać komunikatu, wtem słyszę: „Uwaga, uwaga! Mówi Prezydent 

Wacław Kapsa
POŻEGNANIE Z WOŁYNIEM

(wspomnienia z 1939 r.)



90 częstochowski magazyn literackigaleria 48

HISTORIA W GALERII

Rzeczypospolitej Polskiej ( . . .), dziś o godzinie 4 . rano, na całej długości granicy polsko-
niemieckiej, Niemcy przekroczyli granice bez wypowiedzenia wojny i zaczęli bombardować 
miasta i miasteczka nasze” . ( . . .) Po rozpoczęciu wojny wyszło zarządzenie, by osadnikom 
wydać broń, jednocześnie polecono patrolowanie i pilnowanie dróg od Równego do Tuczyna 
i do Aleksandrii . Myślę, że szosa od Równego do Korca też była pilnowana . Otrzymaliśmy 
prawo zatrzymywania wszelkich pojazdów i legitymowania osób podejrzanych i odstawiania 
ich do komendy wojskowej . Służba trwała 24 godziny, bez przerwy na zmianie, po 4 godziny 
każda . Teren obejmował od strumyka przecinającego szosę, nazywaną Wydranką, do wsi 
Wielkiego Żytynia i dalej w stronę Osady Krechowieckiej, a w stronę Aleksandrii do wsi 
Małego Żytynia włącznie . Teren duży jak na 18 ludzi, byłych wojskowych . ( . . .)

Na Wołyniu ludność ukraińska zachowywała się poprawnie . Odnosili się do władz polskich 
z pewnym entuzjazmem . Zdarzały się wypadki, ze rezerwiści szli do wojska z orkiestrą; jak 
ze wsi Kystynia gm . Aleksandria – pomaszerowali do Równego do Powiatowej Komisji 
Uzupełnień, by zgłosić się do wojska . Zdawało się, że jest szczera w stosunku do ludności 
polskiej . ( . . .) Były wypadki, że chłopi szli do wojska i czekali po parę dni na wcielenie 
do pułku . O Polakach nie trzeba chyba wspominać, szli, by bronić ojczyzny . (…)

Służbę pełniliśmy nadal wg ustalonego porządku cztery godziny na dobę . Niemieckie 
samoloty zwiadowcze zaczęły się pokazywać nad Równem . Nie wzbudzały obaw . 
Jednego dnia po południu nadleciały samoloty, jak zwykle, a było ich kilkanaście i zaczęły 
rzucać bomby, najprzód na stację kolejową . Zabito kilkunastu młodych ludzi należących 
do organizacji pracy, do tak zwanych Junaków . ( . . .) Po nalocie musieli wywozić wozami 
zmarłych; opowiadali ludzie, że było dużo poległych, natomiast drudzy, że poległych było 
kilku; jak tu ludziom wierzyć . Wiadomo, strach ma duże oczy . Dopiero wtedy zakradł się 
niepokój w ludzi, że tak daleko za frontem, tyle setek kilometrów i tu nas dosięgli . Zaczęli 
pokazywać się pierwsi uciekinierzy na rowerach, pieszo oraz na furmankach . ( . . .) Na osadzie 
coraz więcej pokazywało się furmanek z uciekinierami . Całe rodziny uciekały, byle dalej 
na wschód . Na moje podwórko zajechała furmanka z Częstochowy, między osobami, które 
jechały, był dawny harcerz z Działoszyc, Tadeusz Kulczyński; zajechał z kolegami z urzędu 
skarbowego . ( . . .) Przyjechali do nas na Wołyń wujek Woźniakowski z synem Jerzykiem, 
Kuźmiński M . z moim szwagrem Jankiem Nurkowskim . Opowiadali, jak uciekali przed 
Niemcami i jechali koleją . ( . . .) Moi goście byli goli jak „święci tureccy”, nie posiadali takich 
skarbów, jak panowie z Częstochowy . W tym czasie przyjechał urząd pocztowy z Działoszyc, 
ale byli krótko, przenocowali i odjechali nazad do Równego . ( . . .)

W niedzielę raniutko, 17 września 1939 r ., zbudził nas huk przelatujących samolotów, 
leciały nisko nad samymi dachami . Jakie zdziwienie nas ogarnęło, gdy zobaczyliśmy znaki 
rozpoznawcze sowieckie . Samoloty przeleciały w kierunku na Równe, zakrążyły nad 
miastem i odleciały . Wyczuwało się, że robi się coś niepojętego dla nas Polaków, że nie 
można tego pojąć, tak, jakbyśmy stali pod szubienicą . Postanowiłem pójść do fabryki, coś się 
dowiedzieć bliższego w dowództwie . W tym czasie dowódcę batalionu zastępował kapitan 
kwatermistrz; był niziutki, grubiutki, twarz jak słońce okrągła, łysy, z wianuszkiem włosów 
na głowie, jak święty . Zacząłem go wypytywać, co znaczą te przeloty sowieckich samolotów, 
a on powiada: „Jak to, pan nie wie?! Dziś o godzinie 4 . wojska sowieckie przekroczyły granicę 
sowiecko-polską i maszerują na Równe” . Teraz mnie zatkało, nie wiedziałem, co gadać ( . . .), 
zacząłem się żegnać z kapitanem, żegnaliśmy się bardzo serdecznie, było to nasze ostatnie 
pożegnanie . Na drugi dzień przyjechało NKWD, rozbroili wartę . Jeden żołnierz stojący 
na posterunku nie chciał oddać broni, sam się zastrzelił . Kapitana zabrali z resztą żołnierzy, 
popędzili do Równego . ( . . .)
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Noc z niedzieli spędziliśmy dosyć spokojnie, ale ranek przyniósł nowość, pojawiły się 
czołgi . Jeden stał na skraju wsi Wielki Żytyń, skierowaną miał lufę na osadę; widocznie 
byliśmy tak groźni, że trzeba było skierować czołg na nas . Na wsi też zbudowali bramę 
triumfalną . Po zajęciu wsi przez wojsko sowieckie przyszli na osadę, zarządzili wydanie broni, 
jaką posiadaliśmy . Została przez Mikodę oddana na komendę NKWD za pokwitowaniem; 
to nam dało spokój chwilowy .

Tego dnia po południu przyszli do mnie znajomi Ukraińcy z bronią i zaraz zażądali 
wydania aparatu radiowego; bez gadania oddałem . We wsi Wielki Żytyń powstał komitet 
nazywany Sielskim Komitetom . Potem przyszli żołnierze przeprowadzić rewizję, czy nie 
ukryłem broni . Pewnie wydał mnie ten, co przyszedł kraść w którymś roku, a ja do niego 
strzeliłem z karabinu . Nie znaleźli i poszli do wsi . Przyjechał na koniu oficer sowiecki, było 
widać po fizjonomii, że nie jest Rosjaninem, zaczął rozmowę . Siliłem się na rozmowę w języku 
rosyjskim, szło mi trudno, ponieważ dawno już tego języka nie używałem . Oficer powiada 
do mnie po rosyjsku: proszę, nie wysilaj się, ja rozumiem po polsku; teraz zacząłem mówić 
po polsku, a on po rosyjsku . Wypytywał mnie, ile posiadam ziemi, odpowiedziałem zgodnie 
z prawdą . Naraz pyta mnie, co to za pomieszczyk żyje za szosą, pokazuje na dom po drugiej 
stronie szosy, że ma ten pomieszczyk chatę krytom serebrom . Powiadam, że to zwykły mużik, 
chazianin, ma 6 hektarów . On do mnie: ty wrosz, że kłamię; ja mówię, to chodźmy do niego, 
a sam zobaczysz . Oficer dodaje, że u niego, choziaina, więcej słomy koło kłuni (stodoły), 
jak u nich w kołchozie . Następnie wypytywał mnie o różne sprawy, ja mu odpowiadałem 
rzeczowo . Nie chciał wierzyć, że u nas są takie zbiory, kręcił głową nie wierząc, u nich 
oficerowie polityczni mówili, że u nas bieda, nie ma co jeść . Nie wiem, co chciał przez 
to powiedzieć . ( . . .)

W Cukrowni Żytyń teraz stacjonował oddział NKWD i obóz dla jeńców polskich, 
w którym umieścili żołnierzy i oficerów polskich . Wiadomym było, że co dzień któryś 
z jeńców uciekał . Wartownicy sowieccy wiedzieli, że uciekają jeńcy, ale nie meldowali o tym 
i nie starali się ścigać . Kancelarię obozu prowadzili oficerowie polscy, a Sowieci mieli nadzór 
nad nimi .

Cukrownia Żytyń , foto: Domena Publiczna
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Na osadzie cicho, po paru dniach rozpoczęli Sowieci aresztowania . ( . . .) Zarządzono 
wybory do tak zwanych Deputatów Rad . Kandydatów nie ogłoszono, wiadomo było, że żaden 
z Polaków nie będzie kandydatem, przecież Polacy są wyjęci spod prawa . ( . . .) W dzień 
wyborów musiałem konie dać do wożenia chorych i starców . Wraz z żoną poszliśmy obowiązek 
odbyć . Lokal wyborczy mieścił się w domu rotmistrza Nowaczyńskiego, zastaliśmy komplet 
komisji wyborczej, między innymi nasz sąsiad Sieciechowski, który, jak się okazało, był ich 
współpracownikiem, od dłuższego czasu pracując na rzecz komunistów . Wyczuwało się jakiś 
przymus, widać to było po ludziach przychodzących pod lokal wyborczy . Obwód wyborczy 
składał się z kilku wsi, lista wyborcza była jedna . Członek komisji Michałko Tchórzewski 
wyszukuje nas na liście, woła na głos i daje kartkę z numerami . Jednocześnie poucza, 
że jak chcę, to mogę wykreślić kandydata, jak mi się nie będzie podobał . Oglądam kartkę, 
widzę na niej nasze numery, jeśli skreślimy, będą wiedzieli, kto skreślił, mogą wyciągnąć 
konsekwencje dla nas, trzeba się zachować tak, żeby nie wiedzieli, co o nich myślimy .

Po całodziennych wyborach chłopaki latali po domach, by ludzie wychodzili na zebranie . 
Odbyło się ono przed domem Nowaczyńskiego . Na postawiony przed domem stół wyszedł 
politruk i zaczął ględzić, jaka jest dobroć w Związku Radzieckim . Gdy doszedł do tematu 
wyborów, mówi: my znajem, kto głosował protiw nas i naszej władzy, niech baczit, my pamiatajem, 
nasza władza im zapłatit za etoje . W tym momencie paru chłopów zniknęło z tłumu; ci 
więcej patriotyczni, co odważyli się głosować przeciw kandydatom, musieli uciekać, więcej 
nikt ich nie widział .

Po wyborach postanowiłem uciekać; żonę i dzieci umieścić w mieście w pobliżu kuzynów, 
a sam jechać przez Węgry do armii polskiej . Żona zaczęła prosić, co się stanie z dziećmi, 
jak ich opuszczę . Prosiła, tłumaczyła, że w końcu się zgodziłem . Postanowiłem wywieźć 
rodzinę do Działoszyc, poszukać tam pracy i tam wojnę przeczekać . Przede wszystkim być 
w pobliżu rodziny i utrzymywać ją . Poleciłem żonie przygotować się do drogi, zabierać to, 
co jest najważniejsze w domu, uszyć dla każdego plecak, by mógł nieść na swoich plecach 
swoje osobiste rzeczy i trochę żywności . ( . . .)
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Po wyborach ogłoszono wynik; podobno wypadł bardzo dobrze, głosowało 99,5% 
ludności, nie mogło być inaczej . Przemawiał przez radio Minister Spraw Zagranicznych 
Związku Radzieckiego, dużo rozwodził się nad upadkiem Polski, powiedział, że ten 
„podrzutek Traktatu Wersalskiego” przestał istnieć, że Polska nigdy nie powstanie . Z tego 
wynikało, że nie było co szukać na osadzie, być co dzień prześladowany, traktowany jako 
przybysz, być pariasem . Tego nie chciałem doczekać . Zbliżał się nasz odlot z Wołynia 
nieubłaganie . ( . . .) Jednego dnia leci do mnie Marcin, mówi, że był w Komitecie i słyszał, 
że tej nocy mają przyjść po mnie i aresztować, bo jestem oporny, nie słucham rozkazów 
władz . Powiedziałem żonie, co się świeci, trzeba natychmiast opuścić dom, zabierać, co się da 
i jechać do Równego . Pokładliśmy na wóz, co było można, wsiadła na niego żona z dziećmi 
i pojechała do Równego do Szmula Wołodeckiego . Stąd miała odesłać konie do domu, a sama 
przenieść się do kuzynów do domów kolejowych, by zgubić ślady za sobą . Jak żona odjechała 
do miasta, poszedłem na pole i usiadłem na żniwiarce, by obserwować okolicę . Gdy zbliżał 
się zmrok, poszedłem z synem Zdziśkiem do domu, obeszliśmy wszystko, czy pozamykane . 
Przede wyjazdem powiedziałem Marcinowi, żeby gospodarował w moim imieniu na działce, 
pilnował krów i koni . Pożegnaliśmy się z Marcinem, życząc sobie nawzajem przetrwania 
i spotkania po wojnie – i hajda do Równego . ( . . .)

Dotarliśmy do Równego ( . . .), u Radeckich na ulicy Kolejowej byliśmy kilka dni . 
Do kuzynostwa przychodzili rozmaici ludzie znajomi . Jeden z nich dopiero co przyjechał 
z Warszawy, nielegalnie przez granicę się przekradł . Dał mi adres do Białegostoku, możemy 
tam uzyskać pomoc w razie potrzeby . Zabrałem walizkę ze swoimi rzeczami, pożegnałem 
żonę i dzieci i poszedłem na stację . Podstawili pociąg do Kowla, ulokowałem się w przedziale . 
Po paru godzinach jazdy dowlekliśmy się do Kowla . Na stacji masa ludzi, byli tam powstańcy 
śląscy z rodzinami, którzy pociągiem dotarli do Kowla i tam ich zastała okupacja sowiecka . 
Głodni, bez grosza i środków do życia, z małymi dziećmi krzyczącymi jeść, rozłożeni byli 
na posadzce . Krzyk dzieci rozlegał się po całym dworcu; ludzie przyjezdni i miejscowi dawali, 
co mieli . Powstańcy uciekali przed grożącą im ze strony Niemców śmiercią; tu nie uzyskali 
żadnej pomocy ani przydziałów żywnościowych od władz sowieckich . Znalazłem pociąg 
do Brześcia i Białegostoku . Szczęśliwie bez żadnych problemów dotarłem do Brześcia 
Litewskiego, a potem po paru godzinach znalazłem się w Białymstoku . Z łatwością znalazłem 
obywatela, do którego dostałem adres .

W tym czasie z zachodu na wchód szli Żydzi, obawiając się Niemców, a ze wschodu 
na zachód szli Polacy . Ludzie, którzy przeżyli rewolucję sowiecką, bali się obecnie i uciekali 
jak najdalej od raju sowieckiego . Gospodarzowi domu przedstawiłem się, powiedziałem, 
kto mnie przysłał; powiedział, bym się rozlokował i czekał u niego w domu na rodzinę . 
Żywności w Białymstoku było dostatecznie, dałem gospodarzowi pieniądze, kupił chleb, 
cukier, kiełbasę . Na żonę czekałem trzy dni; przyjechała z dziećmi, a z nimi rodzina 
Wojtasiów . Poznałem możliwości wyjazdu; postanowiliśmy jechać jedną stację w tył, a tam 
wsiadać do pociągu idącego do granicy . Na drugi dzień pojechaliśmy na stacyjkę odległą 
kilka kilometrów od Białegostoku . Tam czekaliśmy całą noc . Stamtąd rano pojechaliśmy 
pociągiem do Zaręb Kościelnych . Tu trzeba było wysiadać i iść do granicy jakieś 5 kilometrów . 
Szedł tłum ludzi, co zamożniejsi jechali na furmankach, tacy jak my pieszo, bractwo rozlazło 
się po lesie i polach . Przed granicą zostaliśmy zatrzymani przez straż graniczną .

Ludzie z tej strony czekali na rozkaz przekroczenia granicy, a po drugiej stronie 
granicy czekają Żydzi; straż graniczna przepuszcza w tamtą stronę tylu, ilu z tamtej strony 
przepuszczą Żydów . Żydzi stali od wczoraj na granicy, zezwolenia nie było; po tej stronie 
wciąż przybywało Polaków . Zatrzymaliśmy się koło toru kolejowego, pokładliśmy na trawie, 
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by wypocząć przed dalszą drogą do Małkini . Czekamy do wieczora, potem ktoś przyszedł 
i mówi, że dziś już nie będą przepuszczać na drugą stronę . Zrobiłem wojskowy namiot 
z koca, dzieci nazbierały mchu i gałązek na posłanie i tak przetrwaliśmy do rana . Jak rano 
zrobiło się widno, ujrzeliśmy wielki obóz uciekinierów oczekujących na zezwolenie, liczyć 
ich można w tysiące . Drugą noc nie chcieliśmy nocować w lesie, trzeba było dzieciom dać coś 
gorącego, bo jak się rozchorują, będzie katastrofa . Trafiliśmy na gospodarzy, którzy przyjęli 
nas łaskawie, spędziliśmy u nich trzy dni . Przekonaliśmy się, że z dziećmi bez zezwolenia 
nie da rady przejść przez granicę . Żołnierze sowieccy jeżdżą na koniach, idących w stronę 
granicy wyłapują, zamykają w chlewiku i pociągiem wysyłają w wiadomym sobie kierunku . 
Postanowiliśmy z Wojtasiem wracać do Białegostoku . W pierwszej napotkanej po drodze 
wsi się zatrzymaliśmy . Gospodyni ugotowała dla dzieci kartofli, wypytywała, skąd i dokąd; 
nie ukrywałem, że uciekamy z Wołynia przed Sowietami . ( . . .) Powiedziała, że jak zapłacę 
400 zł, to może nas przeprowadzić przez granicę .

Wyjście było wyznaczone na 8 . wieczór, jak się ściemniało . Ruszyliśmy w drogę, deszcz 
zacinał, Zaręby Kościelne minęliśmy polami, od strony północnej; słychać było strzelaninę 
karabinową i krzyki ludzi . Za Zarębami weszliśmy w las, a dalej już szliśmy lasem do samej 
granicy . Nad granicą odpoczęliśmy trochę, jednocześnie obserwując, czy kto nie chodzi . 
Nie było widać nikogo, widocznie deszcz przepędził pograniczników . Postanowiliśmy nie 
czekając iść i przejść granicę jak najprędzej . Deszcz nadal zacinał, staraliśmy się zachować jak 
najciszej, by woda stojąca na ścieżce nie chlupała głośno po nogami . Nasza przewodniczka 
szła pierwsza, ja za nią, dzieci według starszeństwa za mną, żona zamykała pochód naszej 
rodziny, Wojtasiowie za żoną też według umówionego porządku . Jasiu Wojtaś szedł 
za wszystkimi, zamykając pochód uciekinierów z Wołynia . Przewodniczka odwróciła się 
do mnie i powiedziała: już przeszliśmy granicę „raju” sowieckiego . Po dojściu do pierwszych 
domów wioski odpoczęliśmy, by nerwy wypoczęły i odprężyły się .

Po chwili szliśmy dalej do Małkini . Po dojściu do stacji żona poszła do bufetu kupić 
chleba, bo dzieci prosiły jeść . Przyniosła chleb biały; po tamtej stronie po wejściu wojsk 
sowieckich w ogóle było trudno o chleb, nie tylko o biały . Jasiu Wojtaś wykupił bilety 
dla nas wszystkich . Zapłaciliśmy przewodniczce, co się należało, za ten emocjonujący 
marsz . Po niedługim oczekiwaniu podstawiono pociąg do Warszawy . Ludzie rzucili się 
do wagonów, myśmy też, nie bez trudności, dostali się do przedziału . Dzieci musiały siedzieć 
na półkach, było niewygodnie, ale trudno . Po przyjeździe na dworzec wileński w Warszawie 
pożegnaliśmy się z Wojtasiami, wsiedliśmy na wózek jednokonny, takie kursowały wtedy, 
i pojechaliśmy na dworzec główny . Tam czekaliśmy na pociąg na Kraków . Na dworcu masa 
ludzi przewalała się w różne strony, cywilnych i żołnierzy niemieckich . Znaleźliśmy miejsce 
pod ścianą, dzieci zmęczone posnęły, ja nie spałem, by jakiś amator cudzych rzeczy nie zabrał 
tego, co mieliśmy . Podszedł do mnie żołnierz niemiecki, pyta, skąd i dokąd . Mówię, zgodnie 
z prawdą: z Wołynia, do rodziny do Krakowa . Żołnierz przyniósł czekoladę, wcisnął dziecku, 
a potem mi dał jeszcze dwie srebrne marki . Zaraz zjawiła się żandarmeria i zabrała tego 
żołnierza . Widocznie obawiano się, by żołnierze nie rozczulali się nad Polakami . Około 12 . 
w nocy podstawiono pociąg do Krakowa przez Częstochowę, Sosnowiec, Strzemieszyce, 
Szczakową . Żona wsiadła pierwsza, przez okno podałem jej dzieci, w wagonie ułożyliśmy 
się do spania i spaliśmy wygodnie aż do Krakowa . W Krakowie mieszkała ciotka żony 
Maroniowa, nam jednak śpieszno było do Działoszyc . Znaleźliśmy pociąg na Miechów . 
(…) Tam przesiedliśmy się na kolejkę wąskotorową do Działoszyc . Pod wieczór byliśmy 
na miejscu .

oprac. Jarosław Kapsa
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CZĘŚĆ I – CZYM BYŁA KONFEDERACJA BARSKA?

Rok 2018 to wspaniały jubileusz stulecia Niepodległej, ale także jest to rok Konfederacji 
barskiej (1768-1772) . Trudno nie uznać jej za pierwsze powstanie narodowe . Założona 

w 1768 r . była zbrojnym związkiem przedstawicieli stanu szlacheckiego, a także wyraźnym 
znakiem rozpaczy, że w Polsce źle się dzieje . To wystąpienie orężne (trwające aż do roku 
1772) miało na celu odzyskanie ewidentnie pogwałconej suwerenności . Hasłem Konfe-
deracji barskiej były „wiara i wolność” oraz zniesienie niekorzystnych ustaw narzuconych 
przez Moskwę . Jak nietrudno obliczyć, Konfederacja walczyła 4 lata . Konfederaci ryzy-
kowali własnym życiem i majątkiem . Choć wolność identyfikowali po części z anarchią, 
w trakcie czteroletnich walk doświadczali, że ich wrogiem byli nie król Stanisław August 
ani Czartoryscy, lecz okupacyjne wojska rosyjskie . Bar stał się więc dla swych rycerzy szko-
łą prawdziwego patriotyzmu . Miał też doniosłe skutki społeczne: rezydujący bezpiecznie 
za granicą magnaccy szefowie tracili wpływ na walczących w kraju panów braci . Konfe-
deracja barska zapoczątkowała z jednej strony emancypację szlachty spod magnackiej ku-
rateli, z drugiej – poważnie zachwiała autorytetem możnych u szlachty . Trzeba przyznać, 
iż gorszące były nieustanne kłótnie barskich szefów, nie budowały także ogłoszenie bez-
królewia (październik 1770) ani zamach na króla (3 listopada 1771) . Konfederacja ta daje 
również początek tzw . Wielkiej Emigracji .

Od strony formalnej Konfederacja barska była zbrojnym związkiem szlachty, zawią-
zanym 29 lutego 1768 r . w forteczce Bar (stąd nazwa) na Podolu . Aktem programowym 

Tomasz „Aztzenty” Barański 

250 LAT KONFEDERACJI BARSKIEJ

Józef Chełmoński – Pułaski pod Jasną Górą, 1875 r., foto: Domena Publiczna
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związkowi sprzysięgali się „na ratunek ojczyzny, wiary i wolności, praw i swobód narodo-
wych do upadku nachylonych”, pod hasłem obrony prócz dawnych wolności szlacheckich 
– także niepodległości Polski w ogóle, przeciw królowi, dysydentom religijnym i Rosji .

Zaczęło się od jednego z najczarniejszych wydarzeń w Polsce w XVIII w . – Konfedera-
cji radomskiej (1767); na rosyjskie wezwanie zbiegli się wtedy dygnitarze epoki saskiej, od-
sunięci w 1764 r . od steru państwa przez Stanisława Augusta i jego wujów Czartoryskich, 
przywódców Familii . Rdzeń „Radomian” stanowili członkowie dawnego stronnictwa Po-
tockich – antagoniści Czartoryskich niemal od półwiecza . Pod egidą ambasadora Rosji 
Nikołaja Repnina saskie tuzy liczyły na obalenie stanisławowskich reform (które jakoby 
zniszczyły panującą za Wettinów „wolność”), powrót do kierowania państwem i detroniza-
cję Stanisława Augusta . Na jawne rosyjskie żądanie konfederaci radomscy wysłali do cary-
cy rosyjskiej Katarzyny II poselstwo z prośbą o „przywrócenie wolności”, o rosyjską gwa-
rancję dla utwierdzających ją ustaw z liberum veto na czele, wreszcie o równouprawnienie 
polityczne innowierców . O to ostatnie wnosili pod presją Petersburga, sami bowiem byli 
przeciwni ustępstwom dla dysydentów religijnych (notabene równouprawnienie dysyden-
tów nie obowiązywało w żadnym kraju europejskim, panował model kraju wyznaniowego 
– taki krok w owym czasie oznaczał wielkie osłabienie struktur państwa) .

Sejm radomski (1767-1768) przyniósł byłym saskim dygnitarzom wielkie rozczaro-
wanie . Kierujący parlamentem Repnin zmusił sejm w pełnym składzie do przyjęcia wy-
godnych mu ustaleń – co było pewne, zważywszy na zgromadzone w Warszawie kilku-
dziesięciotysięczne wojsko, toteż plan ambasadora wywołał opór tych radomian, którzy 
liczyli, że uda im się ustawy pro dysydenckie utrącić . Reakcja była brutalna: Repnin porwał 
ze środka sejmującej stolicy najbardziej opornych – biskupów krakowskiego Kajetana Soł-
tyka i kijowskiego Józefa A . Załuskiego oraz jeszcze innych i wywiózł ich na pięcioletnią 
niewolę do Rosji . Sterroryzowany sejm uchwalił wszystko, czego Petersburg żądał: ustawy 
utrwalające słabość państwa, z wolną elekcją i liberum veto, a Rosja uzyskała status gwaran-
ta polskiego ustroju . Oznaczało to, że jego zmiany wymagały odtąd uprzedniej akceptacji 
władców Imperium .

Porwanie senatorów i ustawodawstwo pro dysydenckie wywołały wstrząs w szerokich 
kręgach szlacheckiego społeczeństwa . Pierwsze dowodziło, że Polska przestała być pań-
stwem wolnym, drugie utożsamiano z atakiem na religię katolicką . Magnaccy przywódcy 
radomian upatrywali klęskę w przetrwaniu części reform stanisławowskich i króla na tro-
nie . Katarzyna II zadowoliła się przywróceniem saskiej anarchii i nie zamierzała polskiego 
władcy detronizować .

Wybuch konfederacji w podolskim Barze przygotowali zrażeni do Rosji magnaci – ra-
domianie (nowy związek miał się stać poprawionym Radomiem) . Obstawano przy „wierze 
świętej rzymskiej katolickiej, (…) przy prawach starodawnych i swobodach narodowych” . 
Wśród inkryminowanych działań wymieniono porwanie do Rosji senatorów, ucisk i gra-
bieże wojsk rosyjskich, ale także to wszystko, co działo się od śmierci Augusta III, a więc 
poczynania króla i Czartoryskich . Konfederacja uznała siebie za jedyną legalną władzę .

Stanisław August, choć uznany przez barzan za wroga, rozumiał motywy ich ruchu . 
Władca zdawał sobie sprawę, że przedstawiciele narodu szlacheckiego, ryzykując dla oj-
czyzny majątek i życie, mieli po części opaczną wizję rzeczywistości . Zagrożenie wolności 
upatrywali bowiem nie tylko w przemocy Petersburga, lecz i w reformach króla oraz Czar-
toryskich, samego zaś monarchę uznawali za sprzymierzeńca Repnina . By nie dopuścić 
do wybuchu grożącego rosyjskimi represjami, Stanisław August ukrywał przed narodem 
swój prawdziwy stosunek do poczynań Petersburga . Dezorientację społeczeństwa wzmoc-
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niły jeszcze dwie, wymuszone naciskami Repnina decyzje władcy: uznanie przez Radę 
Senatu wojsk rosyjskich za „pomocnicze” (czyli legalizacja ich działań przeciw barzanom) 
oraz wysłanie na Podole wojsk Rzeczypospolitej . Wbrew nadziejom Stanisława Augusta 
na szybką pacyfikację ogniska Konfederacji, zduszone w jednej części kraju, wybuchały 
w innej . W sumie walki trwały cztery lata, przynosząc oprócz ruiny gospodarczej państwa 
wielorakie dalsze skutki .

Gdy Turcja wypowiedziała Rosji wojnę, władca odrzucił propozycję Repnina, by Polska 
przyjęła postawę czynną i wraz z Rosją wystąpiła przeciw Porcie, choć Turcja ogłaszała, 
że toczy wojnę w obronie Rzeczypospolitej („wojna polska”) . Klęski wojenne ponoszone 
przez Portę przesądziły o tym, iż wsparcie jej dla Baru nie miało żadnego znaczenia . Jak już 
wspominano, samowola wojsk rosyjskich, akty przemocy dokonywane przez Repnina oraz 
popieranie dysydentów – wywołały powszechną nienawiść do polityki rosyjskiej .

Konfederacji przewodziła grupa konserwatywnych magnatów, wysuwających program 
powrotu do dawnych wolności, detronizacji Stanisława Augusta i oddania tronu Wetti-
nom . Walki konfederackie miały charakter wojny domowej, głównie jednak w tłumieniu 
ruchu konfederackiego brały udział wojska rosyjskie . Wydarzenia objęły stopniowo tereny 
Ukrainy jak również Małopolski, Litwy i Wielkopolski . Naczelna władza Konfederacji 
barskiej, tzw . Generalność (z siedzibą w Preszowie w Austrii, obecnie Słowacja), złożona 
z przedstawicieli różnych koterii magnackich ogłosiła akt bezkrólewia (1770), a następnie 
dokonała nieudanej próby porwania króla . Konfederaci liczyli na pomoc Turcji, Francji, 
Austrii i Saksonii, a nawet Prus . Francja ograniczyła się do wysłania do Polski instrukto-
rów wojskowych . Trwające w czasie Konfederacji walki z wojskami rosyjskimi przyniosły 
konfederatom przeważnie klęski . Talentem wojskowym wyróżnił się m .in . Kazimierz Pu-
łaski . Obroną i upadkiem ostatnich placówek konfederackich: Lanckorony, Tyńca i Czę-
stochowy (broniącej się aż do 18 VIII 1772 r .) zakończyły się walki partyzanckie .

Konfederacja barska de facto broniła przeżytych i zacofanych form ustrojowych i nietole-
rancji wyznaniowej, a skłócone koterie magnackie wykazywały nieudolność . Równocześnie 
jednak jako ruch masowy Konfederacja zaktywizowała szlachtę w walce o niepodległość, 
wznieciła też za granicą sympatię i zainteresowanie (J .J . Rousseau), a w epoce romantyzmu 
cieszyła się wielkim podziwem i uwielbieniem w literaturze (np . Juliusz Słowacki) . Koń-
cem tego dużego patriotycznego ruchu było oskarżenie Polski przez mocarstwa sąsiednie 
o anarchię i dokonanie pierwszego rozbioru Polski .

Wykorzystano:
– Z . Zielińska, Konfederacja barska, w: „wSieci Historii . Miesięcznik o Polsce, historii i kul-
turze”, 2018, nr 5 (60) .
– Z . Zielińska, Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej, Krajowa Agencja Wydawnicza, War-
szawa 1986, seria: Dzieje narodu i państwa polskiego, nr III-41 .
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NIEPODLEGŁOŚĆ 
NA POCZTÓWKACH

Promocja albumu Zbigniewa Biernackie-
go Region Częstochowski jako województwo 
na dawnej pocztówce (fotografii, drukach, 
dokumentach, mapach) miała miejsce 5 paź-
dziernika w sali reprezentacyjnej Muzeum 
Częstochowskiego w Ratuszu . Spotka-
nie prowadził dyrektor Muzeum Tadeusz 
Piersiak . Autor książki, częstochowski 
księgarz i antykwariusz, starannie przy-
gotował się do prezentacji książki oraz 
do przybliżenia swojej działalności, ubar-
wiając wypowiedzi ciekawostkami i aneg-
dotami dotyczącymi przede wszystkim 
przeszłości naszego miasta i okolic oraz 
związanymi z dokumentami i materiała-
mi zawartymi w książce . Użycie w tytule 
województwa ma dość umowny charakter, 
bowiem album przedstawia miejsca zwią-
zane z Częstochową nie tylko więzami 
administracyjnymi . Ze względu na roczni-
cowy charakter wydawnictwa – jego celem 
jest uczczenie stulecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości – książka zosta-
ła opatrzona tekstami włodarzy naszego 
miasta – prezydenta Krzysztofa Matyjasz-
czyka i przewodniczącego Miejskiej Rady 
Zdzisława Wolskiego . Poza tym tekstu 
w książce jest niewiele, a wszelkie informa-
cje zawarte są w podpisach pod pocztów-
kami i innymi materiałami, które okazują 
się być prawdziwą kopalnią wiedzy . Za-
znaczmy, że zbiór materiałów ma charakter 
unikatowy, pocztówki to najczęściej poje-
dyncze egzemplarze, zwykle precyzyjnie 
opisane . Zbigniew Biernacki opowiadał 
także o innych obszarach swojej działal-
ności, pasjach taterniczej i przyrodniczej 
oraz o przywiązaniu do Małej Ojczyzny 
i poczuciu odpowiedzialności za nią . Opo-

SUBIEKTYWNA KRONIKA WYPADKÓW 
KULTURALNYCH

wieść była egzemplifikowana pokazem 
slajdów wykonanych na podstawie książki, 
dzięki czemu można było poznać szczegó-
ły, które nie zostały w niej zawarte . Do eg-
zemplarzy wydawnictwa Autor dołączył 
woreczek z nasionami rzadkich drzew, 
takich jak drzewo różańcowe (kłokoczka) 
i kasztanowiec . Spotkanie zakończyło się 
okolicznościowym, pięknie przybranym 
i bardzo smacznym tortem .

Barbara Strzelbicka

HUBERTUS

W niedzielę 21 października 2018 r . przy 
zabytkowym spichlerzu, na tle olsztyń-
skiego zamku, obchodzone było święto 
jeźdźców – Hubertus . Impreza pod ha-
słem: „Rotary młodym talentom” roz-
poczęła się o godzinie 12, a otwarcia jej 
dokonał Prezydent Rotary Club Często-
chowa, Janusz Szopa .

Nazwa „Hubertus” wzięła się od pa-
trona myśliwych, jeźdźców i leśników – 
Św . Huberta . Korzenie tej tradycji sięgają 
średniowiecza . W początkowym okresie 
z tej okazji organizowane było wielkie 
polowanie, by z czasem przekształcić się 
w zbiorową pogoń za lisem . Obecnie praw-
dziwego lisa zastępuje jeździec z przy-
piętym lisim ogonem . Zwycięża ten, kto 
pierwszy zerwie lisi ogon . W następnym 
roku ów jeździec sam zostaje lisem .

W tegorocznym święcie wzięło udział 
wielu jeźdźców z różnych klubów . Po-
godny jesienny dzień sprzyjał zabawie 
na świeżym powietrzu, toteż zgromadziła 
się liczna publiczność z Olsztyna i okolic 
Olsztyna, jak również z dalszych miej-
scowości . Przybyło wiele rodzin z dzieć-
mi, aby zachwycać się umiejętnościami 
jeźdźców i koni oraz podziwiać dorodność 
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tychże koni . W tym roku po raz pierwszy 
zorganizowano skoki przez płotki . Naj-
wyższa przeszkoda, którą pokonał zwy-
cięski koń, miała 1,20 m wysokości .

Nie zapomniano również o milusiń-
skich i przygotowano dla nich ciekawe 
atrakcje, takie jak: malowanie tekturo-
wych domków i inne zabawy plastycz-
ne . Zorganizowany został także konkurs 
na najładniej pomalowany szablon konia . 
Tutaj swoje talenty plastyczne zaprezento-
wały dzieci ze szkół podstawowych . Dla 
zwycięskich szkół zostały ufundowane 
wartościowe nagrody . Impreza odbywała 
się przy dźwiękach muzyki, a żony człon-
ków Rotary Club przygotowały poczęstu-
nek w postaci domowych ciast i nalewek

Imprezę prowadzili Kamila Sitak, 
wieloletnia zawodniczka i była mistrzy-
ni Polski w ujeżdżaniu oraz Maciej Ha-
sik, rzecznik prasowy Miejskiego Zarzą-
du Dróg i Transportu w Częstochowie, 
a organizatorami byli: Gmina Olsztyn, 
Rotary Club Częstochowa i Restauracja 
Spichlerz .

Anna Jędryka

POWRÓT DO (DOMU) POEZJI

Na prezentację pierwszego tomu swoich 
wierszy Słowa i definicje Tadeusz Wrona 
wybrał Muzeum Haliny Poświatowskiej, 
w ten sposób dosłownie i symbolicznie 
wracając do miejsca, które w czasach, gdy 
był prezydentem Częstochowy, powołał 
do życia . Wieczór 25 . października miał 
wielu gospodarzy, co było okazją do żartów . 
I tak: oficjalnego otwarcia dokonał Tadeusz 
Piersiak, któremu jako dyrektorowi Mu-
zeum podlega placówka, następnie goście 
zostali powitani przez Zbigniewa Mygę, 
opiekuna Domu Poezji i przez Bogdana 
Knopa, prezesa Towarzystwa Galeria Li-
teracka, współorganizatora spotkania . Po-
tem już ster przejęła prowadząca rozmowę 
prof . Elżbieta Hurnik, która jest także au-
torką posłowia do książki . Po gospodarskich 
powitaniach uwaga licznie zgromadzonych 
gości została skierowana na bohatera wie-
czoru i na jego twórczość poetycką, z której 
poszczególne wątki wydobywała prof . El-
żbieta Hurnik . Pytanie o przyczynę póź-
nego debiutu, skoro Autor pisze od dawna 

Hubertus, foto: Anna Jędryka
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i włączył do tomu wiersze młodzieńcze, 
zostało rozbrojone przez gościa wieczoru 
stwierdzeniem, że nie ma debiutów póź-
nych – są za to debiuty przedwczesne . Pro-
wadząca spotkanie podkreśliła kilka cech 
wierszy Tadeusza Wrony: ich silny związek 
z biografią, to, że mocno dotykają sfery oso-
bistych przeżyć, w tym przeżywania wiary 
religijnej . Tytuł tomu został określony jako 
prowokujący, co autor tak wyjaśnił: słowo 
to postawienie problemu, zaś definicja pro-
wadzi do puenty, trzymającej myśli i tekst 
w ryzach . Oryginalna jest forma zapisu 
wierszy – wyróżnione czcionką pierwsze 
słowo prof . Elżbieta Hurnik określiła jako 
„drzwi do tekstu” . W zakresie formy pod-
kreślona została obrazowość wierszy . Od-
powiedzią na pytanie o sens przenoszenia 
przeżyć na papier i czy daje to ulgę, było 
podkreślenie radości, wypływającej z dzie-
lenia się z innymi tym, co ważne . Wątki 
zostały zamknięte stwierdzeniem, że każ-
dy tomik wierszy jest drogą prowadzącą 
do jakiegoś celu i zgodnie z tą zasadą pre-
zentowany tom jest dochodzeniem Autora 
do prawdy o sobie samym . Wiersze, w tym 
jeden niepublikowany, były czytanie przez 
samego Autora, warto podkreślić, że na sto-
jąco . Rozmowę z gośćmi rozpoczął Andrzej 
Kalinin, witając Tadeusza Wronę – tym ra-
zem w gronie literatów . Janusz Mielczarek 
odniósł się do wspólnych młodzieńczych 
doświadczeń, czyli do działalności teatral-
nej i kabaretowej . Anna Woźnicka zwróciła 
uwagę na dbałość Autora o słowo . Pojawiła 
się także wypowiedź o tym, że twórczość 
poetycka Tadeusza Wrony świadczy o bra-
ku podziału na wrażliwych humanistów 
i niewrażliwych technokratów . Z wielu 
wypowiedzi wyczytać można było radość 
i wdzięczność za tomik i za poszczególne 
wiersze, zwłaszcza te dedykowane konkret-
nym osobom albo historycznym wydarze-
niom . Spotkanie okazało się sukcesem, któ-
ry, jak wiadomo, ma wielu ojców, a w tym 
przypadku – wielu gospodarzy . Rozmowy 
o poezji, o przeszłości, były kontynuowa-

ne przy lampce wina w grupach znajomych 
i przyjaciół, niejednokrotnie spotkanych 
po latach .

Barbara Strzelbicka

Wieczór z Galerią 47 miał charakter kame-
ralny . Spotkaliśmy się 8 listopada w Muze-
um Haliny Poświatowskiej, gdzie odbywają 
się nasze czwartkowe warsztaty, w gronie 
autorów i osób współpracujących z redakcją 
„Galerii”, wśród których znalazły się oso-
by pragnące współpracę nawiązać, z czego 
ogromnie się cieszymy . Gościem honoro-
wym był Tadeusz Piersiak, dyrektor Muze-
um, często podkreślający swoją radość z po-
wodu goszczenia nas w progach placówki, 
zaś gospodarzem spotkania był kustosz 
Domu Poezji Zbigniew Myga, z którym 
zdążyliśmy się zaprzyjaźnić . Zawartość nu-
meru przedstawiła Barbara Strzelbicka, zaś 
rozmowy z autorami przeprowadził Bogdan 
Knop . Na pierwszy ogień poszedł Jarosław 
Kapsa i fragment wspomnień jego dziadka, 
co wywołało opowieści innych gości o zna-
czeniu autentycznych dokumentów, nieraz 
cudem odnalezionych w archiwach rodzin-
nych i innych miejscach . Drugi rozmówca, 
Arkadiusz Frania, opowiedział o swoim 
zainteresowaniu współczesnym życiem li-
terackim Częstochowy, uchylając przy tym 
rąbka tajemnicy na temat warsztatu pracy . 
Ida Jadwiga Łubińska przybyła na spotka-
nie w przerwie między pobytami w klinice, 
by opowiedzieć o Tęczowych zapiskach Kla-
ry, które rozrosły się do rozmiarów książki . 
Tadeusz Wrona, nasz poetycki debiutant, 
podziękował za pomoc w organizacji wie-
czoru autorskiego i podzielił się rodzinny-
mi wspomnieniami . Zbigniew Biernacki, 
właściciel Księgarni i Antykwarni „Nie-
zależna”, gdzie można nabyć „Galerię” 
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oraz inne książki wydawane przez Towa-
rzystwo, zachęcił do zwiedzenia Muzeum 
Dywizjonu 303 w oddalonym o 40 km 
od Częstochowy Napoleonie oraz wręczył 
uczestnikom spotkania pocztówkę z przed-
wojennym pomnikiem Józefa Piłsudskiego 
wraz z informacją o planach jego odbudo-
wy . Małgorzata Nowakowska-Karczewska, 
autorka erudycyjnych podróży po wątkach 
literackich, wyraziła zadowolenie, że jej 
teksty cieszą się uznaniem czytelników, 
zaś Jacek Gierasiński przeczytał jeden 
ze swoich najnowszych wierszy, dedykowa-
ny Niepodległej . Inne wypowiedzi, mające 
również charakter spontaniczny, świadczy-
ły o zadowoleniu ze spotkania w gronie 
przyjaciół – w Domu Poezji i na łamach 
„Galerii” .

Barbara Strzelbicka

PROMOCJA KSIĄŻKI JAROSŁAWA 
KAPSY W WARSZAWIE

W czwartkowe wieczory zazwyczaj gry-
wam w siatkówkę, ale nie tym razem . 
Około czternastej 15 listopada pakujemy 
do samochodu trzy pudełka z książkami 
Jarosława Kapsy Jej opowieści. Rzecz o rów-
nouprawnieniu kobiet . Pakujemy: ja i au-
tor wzmiankowanego dzieła . A pakujemy, 
bo o osiemnastej w filii nr 97 Biblioteki 
Miejskiej w Śródmieściu, na Czerniakow-
skiej 178a, w Centrum Informacji im . Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego, odbędzie się pro-
mocja książki z udziałem autora oraz wy-
dawcy, a właściwie reprezentanta wydawcy . 
Albowiem książkę wydało Towarzystwo 
Galeria Literacka .

Książka jest szczególna – mężczyzna 
napisał książkę o problemie równoupraw-
nienia kobiet . Na dodatek napisał ją tak, 
by to głos kobiet był słyszalny, a nie autora . 
Dlatego są to „Jej opowieści” – przytoczo-
ne relacje, wypowiedzi, artykuły autorek 
z okresu, gdy kwestia równouprawnienia 
była paląca . Książka jest też wypełnieniem 
luki w postrzeganiu zasług historycznych 

różnych postaci . Tak się zdarzało, że w po-
wszechnej świadomości historię tworzyli 
mężczyźni, a ich żony, matki i córki były 
tylko tłem . Jarosław Kapsa pokazuje, że było 
inaczej – historia była współtworzona 
przez kobiety w stopniu dorównującym za-
sługom męskim .

Do Warszawy jedzie się dwie godziny, 
ale po Warszawie – kolejną, wreszcie w po-
szukiwaniu parkingu jeszcze pół . Jesteśmy 
przed czasem . Jest i biblioteka, a w niej po-
szukiwana salka . Tłumów nie ma i nie bę-
dzie, jak się okaże . Kilkanaście osób . Wita 
nas gospodarz miejsca Mariusz Kobzdej, 
proponuje kawę (będzie ją roznosił w trak-
cie wieczoru), więc może to jednak kawiar-
nia literacka?

Prowadzi spotkanie Zuzanna Dąbrow-
ska – dziennikarka „Rzeczpospolitej”, au-
torka felietonów, które czytam codziennie 
z przyjemnością, jako że są trafne, świet-
nie napisane i krótkie . Prowadzi spotka-
nie znakomicie i trzeba powiedzieć, że jest 
to inne spotkanie niż to, które prowadziłem 
ja w Częstochowskim Muzeum . Tu część 
przybyłych czytała wcześniej książkę, więc 
włączają się w dyskusję ze znawstwem, 

Zuzanna Dąbrowska i Jarosław Kapsa, 
foto: red. 
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z cytatami, z pytaniami o konkretne zapi-
sy . Jarek jest w swoim żywiole – wyjaśnia, 
dopowiada, imponuje erudycją . W dysku-
sji pierwsze skrzypce grają Ludwika Wu-
jec i Gwido Zlatkes, włącza się gospodarz, 
a i Wasz uniżony sługa powie na koniec 
parę słów . Dwie godziny, ale, o dziwo, dwie 
godziny żywej dyskusji! Frekwencyjnie sła-
bo, merytorycznie najwyższy poziom . Kilka 
egzemplarzy znajduje nabywców – liczyli-
śmy na więcej .

Po spotkaniu krótka rozmowa w holu, 
wymiana wrażeń, umawianie się na kawę . 
Z tej kawy nic nie będzie, bo jakoś nie tra-
fiamy na odpowiedni lokal w pobliżu .

Zatem w drogę powrotną . Wrócimy 
do Częstochowy około pierwszej w nocy – 
dwa wypadki na autostradzie opóźniły nas 
o jakieś dwie godziny . To o wiele mniej niż 
inne opóźnienia, również te, o których opo-
wiada książka Jarosława Kapsy .

Bogdan Knop

WIERSZE I RYSUNKI

O tym, że Marian Panek jest twórcą 
wszechstronnym, wiadomo od dawna, dał 
się bowiem poznać jako malarz, performer, 
scenograf, urzędnik i nauczyciel akade-
micki . Najwyraźniej jednak wszystkie te 
formy aktywności stały się niewystarcza-
jące, bo Artysta sięgnął – metaforycznie 
– po pióro, czego owocem jest jego tom 
poetycki Czytając kropki, promowany 15 
listopada w Ratuszu . Wieczór prowadzi-
ła prof . Elżbieta Hurnik, zaś oprawę ar-
tystyczną zapewnili: Antoni Rot – aktor 
Teatru Częstochowskiego, czytający teksty, 
Jacek Stawiarski – pianista i kompozytor, 
autor muzyki do wierszy Mariana Panka 
oraz wokalistka Barbara Anna Wierzbi-
cka, która utwory brawurowo zinterpre-
towała . Reprezentacyjna sala ratuszowa 
zgromadziła wielu gości, wśród których 
byli liczni reprezentanci środowisk lite-
rackiego i plastycznego . Dzięki pytaniom 
prowadzącej spotkanie goście mogli lepiej 

poznać sylwetkę twórcy oraz przyjrzeć się 
jego warsztatowi – plastycznemu i litera-
ckiemu . Wśród odczytanych tekstów były 
także fragmenty recenzji autorstwa Bar-
bary Strzelbickiej i dr . Konrada Ludwi-
ckiego, obecnych na spotkaniu . Przybył 
także współautor szaty graficznej książ-
ki, prof . Janusz Pacuda . Przypomnijmy, iż 
wydawcą tomu jest Towarzystwo Galeria 
Literacka . Spotkanie, oprócz prezentacji 
twórczości Mariana Panka, stworzyło moż-
liwość integracji środowiska artystycznego 
naszego miasta – tak jak w książce spotkały 
się rysunki i wiersze tego samego autora . 
Rozmowy były długo jeszcze kontynuowa-
ne, czemu sprzyjał tzw . stół wernisażowy . 
Niebawem, bo już 21 października, była 
następna okazja do spotkania z twórczością 
Mariana Panka, tym razem plastyczną i był 
nią wernisaż wystawy w restauracji „Peco-
rino” .

Barbara Strzelbicka

Marian Panek, foto: Małgorzata Kozakowska
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„NIE! PODLEGŁA” – PERFORMAN-
CE MAGDALENY KMIECIK

Magdalena Kmiecik jest jedną z niewielu 
artystek w Częstochowie, uprawiających 
sztukę performance art . Performance 
przeprowadzony został w Miejskiej Gale-
rii Sztuki 25 listopada 2018 r . i był zwią-
zany ze stuleciem przyznania praw obywa-
telskich kobietom w II Rzeczypospolitej 
Polskiej . Powstał na podstawie interesują-
cego scenariusza, podzielonego na etiudy 
i działania, w którym również pojawiają 
się zwierzenia kobiet dotkniętych prze-
mocą psychiczną i werbalną . Ten efeme-
ryczny półgodzinny spektakl był ciągłym, 
nieustającym działaniem performerki 
i polegał na różnorodnych jego formach . 
Magdalena Kmiecik w powtórzeniach, 
w nakładających się na siebie rytmach 
czynności, budowała znaczące w treści 
sytuacje i przestrzenne obrazy: śpiewała, 
tańczyła, mówiła, ubierała symboliczną 

postać mężczyzny, przyszywała do siebie 
kwiaty, wiązała je sznurem . Posługiwała 
się różnymi przedmiotami i rekwizyta-
mi, w tym metronomem, pobudzającym 
czasoprzestrzeń tego artystycznego zda-
rzenia, krzesłami, drabiną, kwiatami róż, 
sznurami, balią wypełnioną błękitną farbą . 
W finale spektaklu namalowała wielko-
formatowy obraz swoim ciałem odzianym 
w obcisłą bawełnianą białą sukienkę . Mie-
liśmy do czynienia z przejmującym, wie-
lowarstwowym, kontekstualnym perfor-
mance, perfekcyjnie przeprowadzonym, 
który wywarł na obecnych silne emocjo-
nalne wrażenie – na widowni panowała 
idealna cisza – a po jego zakończeniu stał 
się przyczyną gorących dyskusji na temat 
sytuacji kobiet we współczesnym polskim 
społeczeństwie oraz o psychicznej i słow-
nej przemocy między życiowymi partnera-
mi – kobietą i mężczyzną .

Marian Panek

Magdalena Kmiecik, foto: Nina Mazuś
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Tymoteusz Werner

CZENSTOCHOVIANA Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI

Grażyna Łoś-Kryst, Roman Kryst, Czę-
stochowscy mistrzowie, Częstochowa 2018, 
skład, druk i opracowanie Drukarnia Gar-
mond, 23,5 cm, s . 64, opr . oryg . brosz . kol .

Książka pełna ilustracji akordeonów, czyli 
harmonii, a mnie, któremu słoń nadepnął 
na ucho, przypadło napisać recenzję o pozy-
cji stricte muzycznej . Dobrze, że w tej cen-
nej dla każdego muzyka książce nie ma nut, 
co byłoby klęską i to dużą, bo oprócz klucza 
wiolinowego, który jest na okładce, nie po-
trafię rozróżnić, napisać, zaśpiewać żadnej 
nuty . Za to zauważam ładnie zreproduko-
wane zdjęcia, które wykonali Grażyna Łoś-
-Kryst i Mateusz Chmielewski . Tu w sto-
sunku do książki zmieniłem kolejność, aby 
teraz napisać, że dobre zdjęcia – wbrew 
obiegowej opinii – może wykonać również 
kobieta, nie tylko mężczyzna . Książkę roz-
poczyna wstęp o bziku, czyli o pasji, hobby, 
kolekcjonerstwie, zbieractwie, autorstwa 
Grażyny . Czytelnik domyśli się, że to ko-
bieta, a meloman z grona znajomych ze-
społów muzycznych Częstochowy rozpo-
zna, że jest to pierwsza autorka tej książki . Oboje autorzy rozpoznali i rozpracowali rody 
osób prowadzących rzemiosło muzyczne w okresie dwudziestego wieku, a nawet wcześniej . 
Jest w tej książce opis rodziny Lasotów przez jedno i przez dwa „s” oraz wyjaśnienie, dla-
czego tak było, po które czytelników odsyłam do książki . Jest też o rodzinie Kawa, o firmie 
Malko parę uroczych zdań, szkoda, że tak mało . O Częstochowskiej Fabryce Artykułów 
Muzycznych „Melodia” przy ul . Dekabrystów jest wprost szczątkowo i ułamkowo, ale grupa 
emerytów z tej fabryki już ma cel: napisanie historii zakładu z katalogiem instrumentów tam 
produkowanych . Budynek po fabryce przejęła firma „Brembo”, szkoda, że nie „Bambino”, 
bo takie organki produkowano w halach fabryki „Melodia” . Należy zmobilizować środowi-
sko muzyczne: Filharmonię, Tadeusza Orgielewskiego, „Grupę Romana”, aby wystarali się 
o zamontowanie na budynku tablicy – choćby o takiej treści: „Tu produkowano cymbałki” . 
Na zakończenie: to wspaniałe, że byli, żyli, mieli warsztaty w Częstochowie mistrzowie, ale 
co to byli za czeladnicy, mistrzowie jakiego zawodu! Zawód ten nazywał się organmistrz 
(niem . Orgelbauer) . Dodajmy, że jest to pierwsza książka, która mówi o historii akordeonu 
w naszym mieście, o warsztatach w muzycznej Częstochowie, o pięknych instrumentach, 
które oczarowały nie tylko mieszkańców Częstochowy, ale też ludzi z innych krajów i lądów .
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Lilia Brodowicz, Magdalena Hadaś, Wrzo-
sowa. Szkice monograficzne z dziejów miej-
scowości, Wrzosowa 2007, Druk Abrys, 30 
cm, s .104, opr . oryg . brosz . kol .

Dwie nauczycielki, autorki tego tytułu, 
napisały i dołożyły starań w celu wyda-
nia pierwszej monografii wsi Wrzosowa . 
Zawarły tu historię szkoły, opisały dzieje 
i przywołały dawne pieśni i wspomnienia 
mieszkańców . Wrzosowa jest wsią w gmi-
nie Poczesna, która graniczy z miastem 
Częstochowa . Książka jest wzorcem i, 
jak poznaniacy twierdzą – a oni wiedzą, 
co mówią – „sznytem do powtarzania” . 
Teraz czekamy na podobne opracowania 
dotyczące innych miejscowości leżących 
w tej gminie, jak Huta Stara, Bargły, 
Korwinów, Nierada czy przyjmujący czę-
stochowskie śmieci Młynek . Dla poparcia 
mojego projektu – jakie to modne słowo-
-wytrych! – podam tematy rozdziałów 
w tej, a także w innych tego rodzaju książ-
kach: początek: wstęp, od autora, przed-
mowa, słowo wstępne, bo przecież naj-
pierw było „Słowo”; następnie dzieje miejscowości, położenie, środowisko przyrodnicze, 
przynależność terytorialna, okres zaborów, pierwsza wojna, okres międzywojenny, oku-
pacja niemiecka, czasy współczesne; dalej: rolnictwo, przemysł, aktywność mieszkańców-
-obywateli, urzędy i instytucje, ich historie, szkoły, kościoły, miejsca pamięci, cmentarze, 
ośrodki zdrowia, kultury, ośrodki usługowe, straż pożarna, policja, przedszkola; życie 
kulturalne: zespoły muzyczne, teatralne, koła, kluby, wydawnictwa dotyczące tej miejsco-
wości . Ważne, by było kalendarium z datami istotnymi dla miejscowości, zasłużeni ludzie 
– z reguły już nieżyjący, ich biografie . Konieczne jest zamieszczenie w takim opracowa-
niu bibliografii, przydatnej przy pisaniu nowych opracowań dotyczących miejscowości, 
wsi, gmin, kolonii i przysiółków . Mankamentem tego wydawnictwa jest jego format oraz 
zła jakość zdjęć, które są mało wyraźne, czarno-białe i w często powtarzanych ujęciach . 
Pozytywem jest fakt, że w treści jest wiele nazwisk, omówione zostały ważne imprezy lo-
kalne, np . przyjazd biskupa, otwarcie szkoły czy nadanie imienia szkole, wydanie medalu 
itp . Jest to bardzo ciekawa i ogólnie dostępna pozycja książkowa tak bliskiej Częstochowie 
miejscowości, przez którą jeździmy do naszej Mekki, czyli na Śląsk .
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Agnieszka Pobratyn, Zjawiska kultury te-
atralnej i filmowej w Częstochowie do 1939 
roku, Częstochowa 2016, Akademia im . 
Jana Długosza, 25 cm, s . 368+65 ilustr ., 
opr . oryg . tw . czarno-biała .

Przede mną leży książka ciężka, czarna, 
którą chciałbym opisać i namówić czy-
telnika tej recenzji do zakupienia książki, 
a przede wszystkim do jej przeczytania . 
Książka jest poszerzoną pracą doktorską 
autorki, jest pozycją naukową z zakre-
su teatrologii i filmoznawstwa, a doty-
czy teatrów i kin w Częstochowie . Jako 
bywalec kin „Tęcza” i „Bałtyk” w latach 
pięćdziesiątych wieku dwudziestego 
mieszkałem na ówczesnej ulicy Stali-
nogrodzkiej i do tych dwu kin miałem 
najbliżej . Byłem też w późniejszych la-
tach w kinie „Trzecia Płaszczyzna” i „Re-
laks” . Trudno dziś bywalcom kina „Cine-
ma City Wolność” pojąć, że w tamtych 
latach kin w Częstochowie było dziesięć, 
a nawet więcej – dziś są zaledwie trzy . 

Ale wróćmy do treści książki i przeczytajmy, do jakich kin chodzili nasi dziadkowie i oj-
cowie, bo nasi pradziadkowie i prababcie chodzili do kinematografów – „Paryski”, „Oaza”, 
„Odeon” czy „Kometa” . W czasie pierwszej wojny nazwy tych przybytków sztuki brzmiały: 
„Belweder”, „Apollo”, „Corsa”, zaś w okresie międzywojennym funkcjonowały kinemato-
grafy: „Panorama”, „Legun”, „Muza” . Dopiero od roku 1928 zaczęto używać słowa kino; 
były więc w Częstochowie kina: „Casino”, „Grand Kino”, „Luna”, a od roku 1930 filmy były 
udźwiękowione . O teatrach w książce jest dużo, a nawet bardzo dużo, zwłaszcza w anek-
sie na stronach od 229 do 329 są rozdziały o teatrach częstochowskich: „Teatr w Parku 3 
Maja”, „Teatr Komunalny Iwo Galla”, „Teatr Miejski”, a tylko dwie strony aneksu doty-
czą kin w Częstochowie w latch1900-1939 . Warto więc zaproponować panu Krzysztofowi 
Kasprzakowi, który zaopatrzył tę książkę w zdjęcia, aby napisał mniej naukowo, a raczej 
popularyzująco, opowieść o kinach w Częstochowie w latach 1945-2000 . Tytuł tej przyszłej 
książki może brzmieć Od Krzemińskiego do końca wieku dwudziestego w kinach częstochow-
skich, czego wszystkim kinomanom i lubiącym oglądać filmy życzę . Czytających tę recenzję 
namawiam do pomocy reżyserowi i twórcy filmów o Częstochowie . Jako człowiek, któremu 
film i kino kojarzą się zawsze z zapachem, wyłączaniem światła, brzękiem maszyny od-
twarzającej film, mam szczególne wspomnienia z kina „Wolność” z ostatnich rzędów, do-
brze pamiętam światło latarki bileterki, doprowadzającej spóźnionych widzów do ich foteli . 
Szkoda, że tak mało o tej atmosferze pisze autorka książki, opisując filmy, sztuki, aktorów, 
afisze, próbując przedstawić, jak to było przed wojną . Kinomanie, książkę kup i przeczytaj, 
obejrzyj szereg dobrych zdjęć i widokówek o częstochowskich teatrach i kinach, bo prze-
cież kino i teatr – to oglądanie .
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Andrzej Wilczkowski, Anatomia boju . 
Wołyńska Brygada Kawalerii pod Mokrą,  
1 września 1939, ilustr . Andrzej Klein, 
wyd . 2, Drukarnia MiW, Łódź 2007, 24,5 
cm, s . 384, opr . oryg . kol .

Stos książek do przeczytania przy moim 
łóżku ciągle się powiększał, co skończyło 
się katastrofą – ułożone z trudem tomy roz-
sypały się, a na wierzchu pryzmy znalazła 
się książka, która w Częstochowie nie miała 
recenzji: Anatomia boju . Jej autora poznałem 
w latach 60 . XX w . Inna jego pozycja Miejsce 
przy stole była i jest dla mnie bestsellerem . 
Czytając powtórnie Anatomię… zauważy-
łem w przedmowie do drugiego wydania, 
że autor ze smutkiem pisze: „Niniejsze wy-
danie jest wierną kopią pierwszego . Przez 
te piętnaście lat nie dotarły do mnie żadne 
istotne informacje, dla których chciałbym 
zmienić cokolwiek w tekście . Poprawiłem 
tylko błędy . . .” . Pojawiła się zaledwie jedna 
recenzja A . Zawilskiego . Pięknie wyda-
na książka zaczyna się inicjałem litery „S” 
ze słowa „Sternik”, które skojarzyło mi się ze słowem „taternik” – jako że autor to taternik 
i alpinista (ostatnio otrzymał medale od Prezydenta Andrzeja Dudy) i ukochanym Tatrom 
poświęcił parę swoich książek – a tu książka o wojnie… Wobec własnego dzieła autor jest bar-
dzo krytyczny i tak wspomina pracę nad nim: „po czterech latach pracy nieomal codziennej 
powstała ta książka o jednym dniu wojny . Przez cztery lata ludzie kończą studia historyczne, 
ja się nauczyłem jednej bitwy” . Dalej wyjaśnia: „Książka moja nie jest dziełem historycznym . 
Zbyt mało, jak twierdzą naukowcy, jest w niej przypisów” . Czytając rozdział po rozdzia-
le – wszystkie zaczynają się inicjałami – daje się zauważyć, iż opis przebiegu pierwszej bi-
twy o Polską Ziemię został dokonany w kontekście przeżyć polskiego oficera . Gdy czytający 
się rozsmakuje w treści książki, niejeden z pewnością wspomni swoje młodzieńcze zabawy 
w wojnę, a realistyczne i piękne rysunki nieżyjącego już Andrzeja Kleina ożywią te wspo-
mnienia i ukażą bezmiar tragedii wojny . I tak na s . 41 przedstawiony jest żołnierz, czołgi 
ówczesny i współczesny, a na s . 137 widzimy czołg polski, żołnierza na koniu i fiata126 p . 
Rysunki są niepodpisane, ale świetnie zsynchronizowane z ilustrowaną treścią . Rozdział Bój 
o przepust (przepust istnieje do dziś) napisany jest „anatomicznie” – minuta po minucie opi-
suje fakty i zdarzenia . Dzieło kończy rozdział Polskie Termopile i tu autor porównuje pierwsze 
dni bitwy pod Mokrą i bitwy pod Termopilami, co ilustruje rysunek greckich rycerzy . Roz-
dział ten skojarzył mi się z książką Troja Północy Zofii Kossak-Szczuckiej . Mapy, autorstwa 
Krzysztofa Pieli, są pięknie dobrane do danych sytuacji, zamieszczone w tekście i na końcu 
książki (4 mapy w kopercie) . Aby książkę przeczytać, trzeba wypożyczyć ją z biblioteki, bo jest 
niedostępna na rynku księgarskim . Dla przypomnienia: miejscowość Mokra leży za Kłobu-
ckiem, niedaleko miejscowości Napoleon, gdzie jest Muzeum Dywizjonu 303 im . ppłk pil . 
Jana Zumbacha (Napoleon 35 A, 42-165 Lipie) . Ale to już całkiem inna… recenzja .
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Wasyl Słapczuk, Kropka w środku, przekład i posłowie 
Bohdan Zadura, Towarzystwo Galeria Literacka,
Częstochowa 2018 .

Pierwszy wydany w Polsce pełny zbiór poezji ukra-
ińskiego poety i prozaika . Tłumacz tak charaktery-
zuje wiersze: „Mądre, subtelne, ironiczne, życzliwe, 
sarkastyczne, filozoficzne, wchodzące w interakcję 
ze współczesnością, uniwersalne i ukraińskie, zdystan-
sowane . O wojnie, o sztuce . Narracyjne i aforystyczne . 
Czasem przypominające chińskie czy japońskie malar-
stwo, czasem chwytające codzienność w satyrycznym 
skrócie” .

Zygmunt Jan Rumel, Wiersze zebrane,
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2018 .

Wydanie książki to kres długiej drogi dzieła poety-
ckiego i finał procesu historycznego . Droga rozpoczę-
ła się w latach 30 . i 40 . XX wieku, gdy młody poeta 
je tworzył; na chwilę rozbłysły w epizodycznym wy-
daniu w czasach PRL-u . Mocniej odezwały się wraz 
z książką Bożeny Gorskiej Krzemieńczanin (2008), 
której możemy przypisać odkrycie poety . Teraz przy-
szedł czas na weryfikację pozycji twórczości Rumla, 
która stać będzie obok dzieła Baczyńskiego jako przy-
kład poetyki odmiennej, ale równie potężnej . (B.K.)

Zbigniew St. Biernacki, Region częstochowski jako wo-
jewództwo na dawnej pocztówce (fotografii, drukach, do-
kumentach, mapach), Wydawnictwo Tadeusz Serocki, 
Pelplin 2018 .

Czwarty z kolei album, składający się z około 400 ilu-
stracji – pocztówek, fotografii, map i innych dokumen-
tów oraz cennej wklejki w postaci planu Częstochowy 
z czasów niemieckiej okupacji . Podpisy pod ilustracja-
mi zawierają wiele cennych informacji na temat histo-
rii miasta i regionu, a także dotyczących samego Auto-
ra . Dokumentacja obejmuje czas od 2 . połowy XIX w . 
do 1982 r . (B.S.)
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Częstochowianie w marszu do Niepodległej,
red . R . Stefaniak i R . Piotrowski, Częstochowa 2018 .

Autorzy artykułów przybliżają postaci związanych 
z Częstochową bohaterów walki o Niepodległość, któ-
rymi są: Włodzimierz Zagórski, Karol Szpringer, Ru-
dolf Dreszer, Gustaw Orlicz-Dreszer, Marian Żegota-
-Januszajtis, Stanisław Burhardt-Bukacki, Kazimierz 
Mastalerz, Kazimierz Busler, Józef Ferencowicz, bra-
cia Stanisław, Franciszek, Jan i Stefan Stetkiewiczowie, 
Karol Basiński, Artur Wiśniewski, Janusz Głuchowski . 
Pozycja jest bogato ilustrowana, opatrzona bibliografią 
i indeksem nazwisk . (B.S.)

Zdzisław Opałko, Drogi przyjacielu w istnieniu,
Sowello, Rzeszów 2018 .

Obszerny tom poetycki, składający się właściwie 
z czterech mniejszych, noszących tytuły: Czarny pies, 
Widok na okolice, Wypożyczony czas oraz Niedaleko Wi-
sła od Jordanu . Zbiór poprzedza wstęp samego Auto-
ra, który opowiada o swoich poglądach na rolę poezji 
w życiu człowieka . Tom wzbogacony jest rysunka-
mi Kazimierza Jałowczyka – szkoda, że nie samego 
Zdzisława Opałki . Niektóre wiersze drukowane były 
w „Galerii” . (B.S.)

Konstanty Dobrzyński, Wiersze zebrane, opracował 
Wojciech Rotarski, Częstochowa – Łódź 2018 .

Wiersze zapomnianego poety i publicysty, żyjące-
go w latach 1908-1939, poległego w obronie Polski 
na przedpolach Częstochowy . Książka jest pierwszą 
próbą zebrania jego dorobku poetyckiego, obejmują-
cego dwa tomy: Czarna poezja (1936) i Żagwie na wi-
chrach (1938) oraz teksy rozproszone w prasie – razem 
139 wierszy . Autor opracowania Wojciech Rotarski 
podejmuje próbę rekonstrukcji jego biografii, a prze-
de wszystkim próbę przywrócenia pamięci o młodym 
poecie i żołnierzu . (B.S.)
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Kąsana od poczęcia
przez przypisanych bliskich,
wybaczałaś, nadstawiając drugi
i kolejne policzki .

Znosiłaś na swym łonie
własnych i obcych dobroczyńców,
dzielona i złudnie
zwiększająca swą granicę szczęścia,
ciągle niweczoną
przez wrogich przyjaciół .

Obrońcom Twego istnienia
dostarczano zatrutą beztroskę,
wybijano Ci wybitnych,
kradnąc nadzieję .

Byłaś jak Feniks i Hydra,
dziś jesteś, Ojczyzno,
prawnie podzielona .
Czy sprawiedliwie?

Jan Ciesielski

OJCZYZNA
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OD AUTORÓW

Przygotowaliśmy specjalną wystawę fotografii pod tytułem „Biało-Czerwona”, poświęconą 
narodowym barwom Rzeczypospolitej Polskiej . Flaga poddana działaniom o charakterze 
artystycznym stała się dla nas symbolem w podwójnym wymiarze, który wcale nie jest jed-
noznaczny, a stanowi medium wyzwalające wiele spontanicznych reakcji . Patrząc na flagę 
państwową, my, artyści, widzimy nie tylko flagę, lecz także samo Państwo, jego historię, wal-
kę, dramaty, szczęście; widzimy na fladze piękno, harmonię i idee . Przedstawiamy widziany 
przez pryzmat Biało-Czerwonej częściowy obraz naszej Ojczyzny . Wkomponowanie czar-
no-białego polskiego krajobrazu oraz kolorowego widzenia codziennego pleneru w układ 
barw narodowych jest naszą odpowiedzią na przeżycia, których doświadczamy, obserwując 
flagę narodową i które chcemy przekazać . Każda praca zawiera w sobie wyrazisty przekaz 
związany z przemyśleniami na tematy dziejowe i codzienne .

Wystawa „Biało-Czerwona” jest opowieścią o polskiej fladze, o tym, jak każdy z nas, ar-
tystów, może indywidualnie postrzegać jej tożsamość . Skupiliśmy się na poszukiwaniach nie 
tylko harmonii, symetrii, podziału i koloru, ale spróbowaliśmy zwizualizować polską flagę 
w otaczającej rzeczywistości i odnaleźć jej obraz w zaskakujących miejscach, w których jej 
nie dostrzegamy, a jest tam zawsze obecna .

 
Roman Timofiejuk, Gdynia, 2018

Andrzej Zembik, Częstochowa, 2018

Andrzej Zembik, fotografia 100 x 66 cm
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Andrzej Zembik, fotografia 100 x 66 cm
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BIAŁO-CZERWONA

Zestawienie dwóch kolorów – białego i czerwonego – w układzie horyzontalnym sta-
nowi barwy narodowe Polski, ów układ barw r e p r e z e n t u j e  wspólnotę ugrun-

towaną w złożonej sieci zjawisk takich, jak między innymi historia, tradycja, fizyczna prze-
strzeń zamieszkiwania . To reprezentowanie ukazuje się przez rozliczne ucieleśnienia, przede 
wszystkim we fladze, dwubarwnym materiale, ale także w sposobie malowania budowli, 
samochodów, statków, ciała – na przykład przez kibiców sportowych – czy w naszywkach 
na plecakach, torbach turystów w czasie wojaży zagranicznych . Każde z tych namacalnych, 
konkretnych przejawień (znaków) wskazuje, łączy z tym, co reprezentuje, można to sobie 
zwizualizować jako linię łączącą znak z czymś reprezentowanym . Statek w biało-czerwo-
nych barwach nie jest już tylko pływającą konstrukcją inżynieryjną spełniająca określone 
funkcje, staje się natomiast polskim statkiem, podróżnik z naszywką na plecaku nie jest 
już zwykłym Janem Kowalskim, przemienia się w Polaka zwiedzającego obce kraje . Relacja 
między ucieleśnioną reprezentacją i reprezentowaną (koncepcją, wyobrażeniem Polski) wy-
wołuje również określone efekty na poziomie uczuć, w zależności od kontekstu może to być 
duma, wzruszenie, tęsknota, wstyd .

Wystawa „Biało-Czerwona” jest prezentacją osiemnastu zdjęć, które są wynikiem twór-
czej refleksji nad barwami narodowymi dwóch fotografików – Romana Timofiejuka i An-
drzeja Zembika . Każdy z Artystów robi to w inny sposób . Owe fotografie są z jednej strony 
kolejnymi ucieleśnieniami zestawu barw reprezentujących Polskę, z drugiej zaś strony w no-
watorski sposób problematyzują oczywistość znaku .

Timofiejuk rezygnuje z kolorów, zachowując sam horyzontalny układ, konfigurację jaś-
niejszego i ciemniejszego, pozwalającą na rozpoznanie flagi . Artysta tworzy swojego rodza-
ju diagramy-fotogramy, komponując swoje dzieła z fragmentów wizerunków konkretnych 
miejsc w przestrzeni . Tym samym fotografikowi udaje się uruchomić pewną grę obrazów 
pomiędzy ogólnością koncepcji „Polska” i konkretnością-fizycznością miejsc w Polsce .

Zembik tworzy swoje obrazy fotograficzne w sposób, który możemy nazwać abstraho-
waniem . Artysta wydobywa z konkretnych przedmiotów – statków/kutrów sam zestaw barw 
białej i czerwonej, rezygnuje również czasami z charakterystycznego układu horyzontalnego . 
Fotografik dokonuje pewnej dekonstrukcji układu kolorów jako reprezentacji, wskazuje tym 
samym na umowność relacji/linii łączącej biało-czerwoną ze swoim odniesieniem – Polską .

Barbara Major

BIAŁO-CZERWONA

Autorski projekt artystów fotografów: Romana Timofiejuka i Andrzeja Zembika pod 
tytułem „Biało-Czerwona”, realizowany od 2017 roku, zostanie przedstawiony w cy-

klu trzech prezentacji, począwszy od premierowego pokazu w Gdyni w galerii Klubu Ma-
rynarki Wojennej „Riwiera”, później w galerii Słupskiego Ośrodka Kultury, a na zakończe-
nie w Ośrodku Promocji Kultury „ Gaude Mater” w Częstochowie .

Znani w swoich miejscowych środowiskach fotograficy – Roman Timofiejuk z Gdyni 
i Andrzej Zembik z Częstochowy – postarali się w swoich zdjęciowych kadrach przekazać 
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ideę Polskiej Flagi Narodowej . Obaj stworzyli odrębne artystyczne komunikaty wizual-
ne, dotyczące naszej tożsamości państwowej w powiązaniu z symboliką flagi . Pierwszy 
(Timofiejuk) dokonał tego jawieniem się tejże w układach kompozycyjnych w zastanych 
sytuacjach zaobserwowanego polskiego pleneru krajobrazowego, drugi (Zembik) – przez 
wyszukiwanie albo też artykułowanie się biało-czerwonych barw na fotografowanych sta-
tycznych czy mobilnych powierzchniach .

Timofiejuk w czarno-białych wysmakowanych fotogramach znajduje kwintesencję 
piękna polskiego pejzażu w poziomych prostokątnych kompozycjach szerokiego planu 
zdjęciowego, dzielonego symetrycznie na dół i górę . Zwykle jest to niebo i ziemia lub nie-
bo i woda . Powstałe kontrasty walorowe dopełniają się w wyobrażeniową biało-czerwoną 
flagę .

Jego działający zupełnie odmiennie wystawowy współpartner, w wykadrowanych kolo-
rowych zbliżeniach, w detalach zmieniającego się w czasie planu fotograficznego, odszu-
kuje symboliczne zestawy barwne wywołujące natychmiastowe skojarzenia z naszą flagą 
państwową .

Można powiedzieć, że Zembik poszukuje, a Timofiejuk stwierdza . To diametralnie 
różne podejście obu Artystów do kreacji czyni tę wystawę interesującą nie tylko od stro-
ny posługiwania się przez nich odmienną formą obrazowania, ale też odsłania i pokazuje 
kunszt ich warsztatu, wyrafinowane myślenie obiektywem aparatu fotograficznego jako 
narzędzia tworzenia nowych jakości obrazu i związanych z nim treści duchowych .

Marian Panek, Częstochowa, 15.09.2018

Roman Timofiejuk, Biało-Czerwona podniosła, fotografia 100 x 62 cm
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Roman Timofiejuk, Biało-Czerwona śnieżna, fotografia 100 x 62 cm

Roman Timofiejuk, Biało-Czerwona sportowa, fotografia 100 x 62 cm



Copyright © TOWARZYSTWO GALERIA LITERACKA 

Redakcja:
Barbara Strzelbicka (sekretarz redakcji), Bogdan Knop (redaktor naczelny), Ida Jadwiga 
Łubińska, Magdalena Syguda.

Stali współpracownicy:
Małgorzata Franc, Izabela Kołdej-Ptak, Małgorzata Nowakowska-Karczewska,
Alicja Nowak, Elżbieta Gola, Janusz Mielczarek, Aleksandra Keller, Jacek Gierasiński, 
Marian Panek, Agnieszka Złota, Andrzej Kalinin, Tomasz „Aztzenty” Barański, 
Wiesława Owczarek, Jan Ciesielski, Jarosław Kapsa, Anna Jędryka.

Projekt graficzny okładki:
Marta Konieczny

Skład:
J.M.K, Jarosław Leszczuk (redaktorzy techniczni)

Druk:

Drukarnia Usługowa „Gryf”
ul. Garibaldiego 14 a
42-200 Częstochowa
www.gryf.czest.pl 

Printed in Poland.

Wydawca:

Towarzystwo Galeria Literacka
ul. Metlera 4
42-224 Częstochowa

Adresy e-mail do przesyłania materiałów w formie elektronicznej:
galeria.literacka@gmail.com

Krajowy Rejestr Sądowy nr: 0000545735 Regon: 360871693 NIP: 9492200168
Nr rachunku: mBank 06 1140 2004 0000 3302 7814 7608

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca i nie przechowuje. 
W tekstach przeznaczonych do druku zastrzega sobie prawo do skrótów i zmian tytułów. 

ISSN 2449-5328

TOWARZYSTWO
G A L E R I A
L I T E R A C K A



Ro
m

an
 T

im
ofi

ej
uk

: B
ia

lo
-C

ze
rw

on
a 

ła
dn

a,
  f

ot
og

ra
fia

 10
0 

x 
62

 c
m

Ro
m

an
 T

im
ofi

ej
uk

: B
ia

lo
-C

ze
rw

on
a 

gn
ie

w
na

, f
ot

og
ra

fia
 10

0 
x 

62
 c

m

Ro
m

an
 T

im
ofi

ej
uk

: B
ia

lo
-C

ze
rw

on
a 

ła
dn

a,
  f

ot
og

ra
fia

 10
0 

x 
62

 c
m

Ro
m

an
 T

im
ofi

ej
uk

: B
ia

lo
-C

ze
rw

on
a 

gn
ie

w
na

, f
ot

og
ra

fia
 10

0 
x 

62
 c

m



4

IS
SN

  2
44

9-
53

28

październik – grudzień 2018

X 
- X

II 
20

18

IS
SN

  2
44

9-
53

28

Towarzystwa Galeria Literacka

g
a

le
ri

a
  

4
8

TOWARZYSTWO
G A L E R I A
L I T E R A C K A

Andrzej Zembik: fotografia 66 x 100 cm
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