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Arkadiusz Zając, „Post mortem” („Zbawienie”), 2016-2019, akryl, ołówek, kredka na papierze

Arkadiusz Zając, okładka płyty zespołu Mordor „Nothing…”, 1992, reedycja 2017 
(winyl, CD, kaseta magnetofonowa)
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Publikacja dofinansowana ze środków budżetu Gminy Miasta Częstochowy w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu kultury 
i sztuki, dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury.
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SŁOWO OD REDAKCJI

Kamień milowy, punkt zwrotny, moment 
przełomowy, ale na pewno nie rewolu-

cja – Częstochowski Magazyn Literacki 
„Galeria” osiągnął numer 50 . Czyli połowę 
– no tak – połowę setki . Tak nam się nasz 
kwartalnik zaokrąglił . Ten okres wydawa-
nia 50 numerów znów dzieli się na dwa – 
do numeru 25 i po nim . Wraz z numerem 
25 czasopismo uzyskało nową szatę gra-
ficzną, taką, jaką ma i dzisiaj, i chyba też 
weszło na poziom, który staramy się utrzy-
mywać .

Wspomnienia zaczniemy od redak-
torów naczelnych: pierwszym była Mał-
gorzata Nowakowska-Karczewska, za jej 
czasów funkcjonował jako redaktor pro-
wadzący Władysław E . Piekarski i takimż 
pozostawał za redakcji naczelnej Zbyszka 
Wołczyńskiego, aż wreszcie sam stanął 
na mostku jako wszech redaktor, bo Wła-
dysław redakcję tworzył, pełnił i wykony-
wał . Aż do czasu, gdy na redaktor naczelną 
zarząd Li-TWY powołał Olgę Wiewiórę, 
przy okazji numeru 25 . Olga do sprawy po-
deszła tak, jak podejść może tylko drobna 
osoba o niewinnym wyglądzie – przewró-
ciła wszystko do góry nogami, co „Galerii” 
bardzo zresztą na zdrowie wyszło . Szata 
graficzna, dobór tekstów, korekta i skład 
stanęły na poziomie dawniej nieosiągal-
nym . I mogłoby tak zostać, gdyby Olga 
Wiewióra nie zrezygnowała, przygnieciona 
ciężarem trudu, odpowiedzialności i in-
nych obowiązków . Wtedy, a był to numer 
36/37, na czele pisma stanął Bogdan Knop, 
czyli ja, albo jak to mawia się w pewnych 
kręgach – moja osoba . Tym razem jednak 
redaktor naczelny stał się tym, kim bywa 
zwykle – buforem, organizatorem i sema-
forem . A pismo na co dzień prowadzi se-
kretarz redakcji, czyli Barbara Strzelbicka . 
I o ile za byt „Galerii” odpowiada redaktor 
naczelny, to za jej zawartość już sekretarz 
redakcji . Tak jest i tak być powinno . Ja pi-

W POŁOWIE DROGI szę wstępniak, Barbara pisze „Galerię”, 
po części dosłownie – dział recenzji i relacji 
dźwiga często na swych barkach .

Nie będę wymieniał tu nazwisk autorów 
naszego kwartalnika, bo raz jest ich zbyt 
wielu, a dwa wolę nie zdawać się na moją 
zawodną pamięć . Wszystkim naszym au-
torom pragnę serdecznie podziękować 
za to, że dzielą się z nami swą twórczoś-
cią i są z nami na dobre i złe . Wspomnę 
za to o jednej osobie i jednej instytucji . 
Osoba to Jacek Krasucki, którego śmia-
ło można nazwać tytanem składu, bo do-
prawdy tytanicznej trzeba mocy, by podo-
łać składowi naszej „Galerii”, a instytucja 
to oczywiście Drukarnia Usługowa „Gryf ”, 
gdzie drukuje się czasopismo .

Byłoby jednak co najmniej niestosow-
nym zapomnieć o instytucji od ładnych 
paru lat dotującej wydanie „Galerii”, czyli 
o naszym mieście, jego Prezydencie oraz 
Naczelniku Wydziału Kultury . Ich przy-
chylność pozwala naszym trudom odnaleźć 
walor materialny .

Na koniec o przyjaciołach . O Muzeum 
Częstochowskim i jego dyrektorze Tadeu-
szu Piersiaku oraz o Domu Poezji – Mu-
zeum Haliny Poświatowskiej i jego gospo-
darzu Zbigniewie Mydze . O Zbigniewie 
Biernackim i jego Antykwarni Niezależnej . 
I tych, którzy nam towarzyszą w Wieczo-
rach z Galerią i są nam przychylni . O przy-
jaciołach mówimy osobno, bo oni naszemu 
trudowi nadają smak ciepłego sensu .

Życzę sobie i Wam, których tu wy-
mieniłem i nie wymieniłem (choć o Was 
myślałem) wytrwałości i żeby Wam się 
chciało, mimo przeciwności, pokus i bra-
ku motywacji . Postaram się z Wami trwać 
na tym wysuniętym posterunku, póki star-
czy nam sil i środków .

Wasz Redaktor Naczelny Bogdan Knop

PS Zawartość numeru tym razem omówi 
Sekretarz Redakcji, bo przy tej okrągłej 
liczbie tak się godzi .
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SŁOWO OD REDAKCJI

Długo zastanawialiśmy się, jaki profil 
powinien mieć jubileuszowy numer 

Częstochowskiego Magazynu Literackie-
go „Galeria”. Nie udało się stworzyć nu-
meru autotematycznego – najwyraźniej 
nasi Autorzy cenią sobie wolność i nie 
piszą na zamówienie. Nie będziemy tego 
zmieniać. Pozostajemy także wierni celo-
wi, przyświecającemu założycielom pis-
ma, które miało służyć przede wszystkim 
publikowaniu twórczości częstochowian. 
Jak zwykle staraliśmy się przygotować 
numer różnorodny i ciekawy.

Prezentację zawartości kwartalnika 
„Galeria” nr 50 wypada zacząć od Ju-
bilatów, którymi są Zbisław Janikowski 
i Tadeusz Luterek, świętujący 80. urodzi-
ny. Przedstawiamy ich noty biograficzne 
i próbki twórczości, zaznaczając, że Zbi-
sław Janikowski ma u nas stałą rubry-
kę, zaś Tadeusz Luterek wraca po latach 
wyborem wierszy, opatrzonych recenzją 
Arkadiusza Frani. Dzielimy się także in-
formacją o ministerialnym stypendium, 
które na napisanie kolejnej książki otrzy-
mał Andrzej Kalinin, pisarz związany 
z „Galerią” od początku jej istnienia.

Najstarszym prezentowanym twórcą 
jest urodzony w Częstochowie Jerzy Lie-
bert, bohater obszernego opracowania Bo-
żeny Gorskiej.

Wśród autorów są debiutanci: prozaik 
Andrzej Piechocki oraz Sławomir Domań-
ski, tym razem debiutujący jako poeta. 
Dział prozy uzupełniamy opowiadaniami 
Wiesławy Owczarek i Jakuba Barteckie-
go, zaś w dziale poezji publikujemy wier-
sze dawno nieobecnej na naszych łamach 
Alicji Nowak, wiernych nam Małgorzaty 
Franc, Anny Jędryki, Jacka Gierasińskie-
go, Macieja Rudlickiego i Zdzisława Opał-
ki. Najnowszy tom swoich wierszy, opa-
trzony krytyczną opinią Ignacego S. Fiuta, 
prezentuje Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz.

Z NACISKIEM NA CZĘSTOCHOWSKI

Wiele tekstów ukazuje bogactwo za-
interesowań naszych Autorów. Litera-
turoznawczyni prof. Elżbieta Hurnik 
odpowiada na pytania z dziedziny języ-
koznawstwa, pisarz i literaturoznawca 
Konrad Ludwicki rozmawia z malarzem 
i rysownikiem Arkadiuszem Zającem, 
obaj okazują się być wielbicielami muzy-
ki metalowej, zaś Jarosław Kapsa wystę-
puje w podwójnej roli: autora i bohatera 
swojego tekstu. Trzecią rolę dopisała mu, 
niestety, historia, żegna bowiem działacz-
kę opozycyjną Halinę „Agatę” Grzybow-
ską. Roman Wyborski swój esej poświęca 
szczytom, w tym także jasnogórskiemu. 
Janusza Mielczarka jako autora słów pio-
senek na tle teatru Wojciecha Kowalskiego 
prezentuje Elżbieta J. Gola.

Warto przyjrzeć się zabawom, którym 
oddawali się nasi przodkowie, o czym pi-
sze Małgorzata Nowakowska-Karczewska, 
i zastanowić się, czy wiele się w kwestii 
naszych upodobań zmieniło. Tymoteusz 
Werner skrupulatnie odnotowuje książki 
o Częstochowie i okolicach, a Arkadiusz 
Frania poddaje krytycznej ocenie poezję – 
również autorstwa Aleksandra Wiernego. 
Jan Ciesielski zaś wobec rzeczywistości 
pozostaje ironicznie zdystansowany.

Cieszymy się bardzo, że możemy za-
prezentować prace Arkadiusza Zająca, 
w tym dotąd niepublikowane. Naszą de-
biutantką w dziedzinie fotografii jest war-
szawianka Aleksandra Drażan, wcześniej 
przedstawiona jako autorka wiersza. An-
drzej Zembik i Piotr Dłubak uzupełnili 
fotografiami nasze teksty.

O czym informuje, zachęcając do lek-
tury „Galerii” nr 50, autorka sprawozdań 
z ważniejszych wydarzeń kulturalnych 
oraz sekretarz redakcji –

Barbara Strzelbicka
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POŻEGNANIA

Pożegnaliśmy Agatę na cmentarzu kłobuckim . Zgromadziła się z tej okazji gromadka po-
siwiałych eks-solidarnościowców, utyskujących, że wciąż nas ubywa . Równie posiwiały 

ksiądz Marian Duda wygłosił piękne słowa o miłości do ludzi i Ojczyzny . Łzy zabłyszczały 
w oczach, gdy synowa Agaty, ukraińska pieśniarska, wykonała na pożegnanie „Modlitwę” 
Okudżawy .

Życie jest, jakie jest, trzeba z pokorą przyjmować wyroki . Kilka lat temu Agata wy-
grała pojedynek z nowotworem, potem przeniosła się do rodzinnego Kłobucka, izolując 
od częstochowskiego towarzystwa . Sąsiadka znalazła ją 10 czerwca martwą; mam nadzieję, 
że oszczędzono Jej bólu . Mam także nadzieję, bynajmniej nie skromną, że będzie pamiętana, 
tak teraz, jak i po latach, ludzie wspomną, jak wiele dała Częstochowie, nic w zamian nie 
oczekując i nie dostając . Przypomną choćby tylko tę jedną chwilę, gdy w marcu 1981 r . „szło 
na ostre”, gdy szykowano po pobiciu Rulewskiego strajk generalny . . . Na balkonie Zarządu 
Regionu ustawiono głośniki; Agata na żywo czytała informacje, zaczęła deklamować wiersz 
– apel do generała . Żaden aktor nie oddałby takich emocji, żaden aktor nie trafiłby tak pre-
cyzyjnie do serc i wnętrzności gromadzących się ludzi .

Poznałem Agatę, gdy rozpocząłem w sierpniu 1981 r . pracę w Zarządzie Regionu „So-
lidarności” . Swoim zwyczajem potraktowała mnie dość nieufnie, niechętnie . Ona, była in-
struktorka kulturalno-oświatowa, w „Solidarności” odkryła prawdziwe powołanie, zdobywa-
ła szacunek ostrymi wystąpieniami w „Ikarze”, żywiołowymi recytacjami na wiecach; a ja, 
cóż, nowy, ledwie z wojska wypuszczony, a w dodatku bez wcześniejszych zasług zrobiony 
redaktorem pism związkowych, wchodząc bezczelnie w jej buty . Szczęściem i przypadkiem 
milicja mnie zatrzymała na kilka godzin za akcję propagandową; Agata z dumą gratulowała 
inicjacji, od tego przypadkowego wydarzenia byłem jej bliski . Takie czasy, takie zwariowane 
czasy naszej rewolucji . . .

12 grudnia była sobota, Agata miała pojechać do Kłobucka, gdzie u babci czekał na nią 
15-letni syn . Nie pojechała, były ważniejsze sprawy; zatrzymano ją w nocy, internowano, 
przewieziono do aresztu kobiecego w Lublińcu; rodzina dopiero na święta Bożego Naro-
dzenia dowiedziała się o jej losie .

Internowanie, prócz oczywistych wad, miało swoją zaletę: umożliwiało poznanie i za-
przyjaźnienie się osób z różnych miast i różnych środowisk . Tworzyliśmy sobie za krata-
mi „wyspy wolności”, rozmaitość poglądów przenosiła się na atrakcyjność dyskusji . Z tego 
względu równie mile wspominam tak różnych kolegów z interny, jak Antoniego Macierewi-
cza i Jerzego Stępnia . Agata w Darłówku też trafiła na wspaniałe towarzystwo, zaprzyjaźniła 
się z Haliną Mikołajską i Anną Kamieńską, weszła w gwiazdozbiór „korówek” . Najważniej-
sze, że owe więzienne przyjaźnie potrafiła wykorzystać dla dobra ogólnego . Siedzieć bowiem 
to jedno; zamknęli, to wypuszczą, potrzeba tylko trochę cierpliwości . Trudniejsza jest odpo-
wiedź, co robić po wyjściu .

Nie masz już wsparcia w masowej „Solidarności”; sąsiedzi przezornie przechodzą na twój 
widok na drugą stronę ulicy . Nie masz pracy i obiecujących widoków na takową . Masz, tak 
jak Agata, poczucie odpowiedzialności za samotnie wychowywane dziecko i starzejącą się 
matkę . Z takim brzemieniem nie jest łatwo wybierać drogę, która może znów skończyć się 
więzieniem .

Jarosław Kapsa

HALINA „AGATA” GRZYBOWSKA (1941-2019)
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Ale jest także inny rachunek . Gdy raz człowiek odczuł, co znaczy wolność, nie jest w sta-
nie z tego zrezygnować . Tego odkrytego uczucia wolności nie jestem dziś w stanie niko-
mu objaśnić, a tym bardziej owego intuicyjnego związku wolności z kulturą . Jesteśmy dziś 
konsumentami kultury, chodzimy jak po wielkim supermarkecie, wybieramy to lub tam-
to, bez poczucia, że jakiegoś towaru może zabraknąć . Niezależność kultury, czym ona jest 
dzisiaj: niezależnością od odbiorcy czy od mecenasa . . . Musimy spróbować wyobrazić sobie 
życie w podwójnej rzeczywistości . Jedna jest realna, odczuwalna przez nas fizycznie, szara 
i wycieńczająca, rzeczywistość pustych półek sklepowych, agresji w kolejkach, perspektywy 
beznadziejnej pustki . Na to nakłada się rzeczywistość deklarowana, narzucająca hasła opisu, 
wymagająca bezdyskusyjnej akceptacji zasady, że dziś 2x2=5 (jutro może być 3 lub 6; to też 
musisz akceptować) . W takim świecie wolność, niezależność kultury, poczucie osobistej god-
ności zależne są od uporu, z jakim powtarzasz: 2x2=4 i nigdy inaczej nie będzie . Znajdziesz 
to w książce Orwella, w innych książkach, które zakazano ci czytać, w spektaklach teatral-
nych, w filmach, w obrazach, których nie możesz oglądać . Potrzebny jest ośli upór, by budzić 
w ludziach to, czego nie znali: poczucie godności . System opiera się na zniewoleniu, trzeba 
obudzić pragnienie wolności, wtedy ta cała zorganizowana przemoc posypie się jak domek 
z kart .

Nie wiem, jak się zaczęła misja Agaty . Chyba od organizacji na Jasnej Górze spekta-
klu teatralnego, napisanego przez Annę Kamieńską, z udziałem Haliny Mikołajskiej . Było 
to w 1983 r ., atmosfera zbliżającej się pielgrzymki Jana Pawła II; wydarzenie okazało się 
sukcesem . Wytworzył się nawet wśród warszawskich aktorów snobizm, by występować 
w Częstochowie . Było więc łatwiej organizować następne przedsięwzięcia . Oparciem stał 
się ksiądz Marian Duda, młody, ambitny, otwarty . Był sekretarzem biskupa Musiela, jeź-
dził z nim po obozach internowania . Przypisano go do nowego kościoła p .w . św . Wojciecha, 
na granicy dzielnic Tysiąclecie i Północ; tam w tzw . „dolnym kościółku” zdecydował o utwo-
rzeniu azylu dla wolnej kultury . Agata wykorzystała to maksymalnie . Kiedyś próbowaliśmy 
liczyć, wyszło – mniej więcej – 150 imprez kulturalnych: koncertów, spektakli, recytacji 
poezji, prezentacji filmów, wystaw plastycznych i fotograficznych, odczytów otwartych itp . 
zorganizowanych w latach 1983-1989 . Wynik imponujący dla każdej instytucji kultural-
nej; a tu instytucją była jednoosobowa Agata, utrzymująca się z renty inwalidzkiej . Przy-
gotowanie każdej imprezy to popis walki z niemożnością: znaleźć wykonawców, namówić 
na przyjazd, załatwić pieniądze na honoraria i opłacenie podróży, załatwić – po znajomych 
– noclegi dla zaproszonych, przygotować odpowiednio sale, uruchomić szeptany marketing, 
by przyciągnąć widzów, zadbać o każdy szczegół, by artysta wyjeżdżał dowartościowany, a – 
nawet przypadkowy – odbiorca czuł się zaszczycony udziałem w czymś ważnym .

Sukces ma zazwyczaj wielu ojców, wielu też sobie przypisywało udział współtworzenia 
święto-Wojciechowego, solidarnościowego domu kultury . Domniemanych ojców może być 
dużo, dla mnie najważniejsza była matka . A matką tej niezależnej oazy na granicy Tysiącle-
cia i Północy była Agata, grzechem byłoby odebrać pamięć o Jej zasługach . Do tego jeszcze 
dołożyć można zaangażowanie Agaty w redagowanie i kolportaż „bibuły”, pism „CDN”, 
a potem „Impulsu” . Gdy nastał czas zmian, stała się współtwórczynią częstochowskiego Ko-
mitetu Obywatelskiego .

Odbiorcy opowieści traktują jako żart moje twierdzenie, że w opozycji nikt normalny nie 
przepracowałby na pełny etat dekady lat 80 . Normalni ludzie kierują się pewnym pragmaty-
zmem w imię odpowiedzialności za swoich bliskich . Nienormalność różni się od normalno-
ści nie tylko inną hierarchią wartości; niezbędne są także cechy charakteru, czasem trudno 
akceptowalne w zwykłym świecie . Agata była „kaktusowa”, Agata była chimeryczna, dla niej 
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wszystko musiało być czarne lub białe, nic pośredniego . Jednego dnia byłem jej najlepszym 
kolegą, następnego znielubianym wrogiem; przyjąć trzeba było tę dwubiegunowość z do-
brodziejstwem inwentarza . Bo czy sam byłem normalny, czy sam byłem lepszy, czy lepiej 
traktowałem bliskich mi ludzi . . .? Bohaterstwo często miesza się z szaleństwem, nie mogę 
i nie będę tego rozwijać, bo nie znajdę zrozumienia wśród ludzi, którzy nie doświadczyli 
życia na marginesie . Jeśli wspominam o tej chimeryczności, o „kaktusowości” Agaty, to tylko 
dlatego, by próbować szukać odpowiedzi, co potem poszło nie tak . . . Dlaczego osoba o tak 
wielkich zasługach, filar lokalnej kultury niezależnej, w wolnej Polsce znalazła się na uboczu: 
nie wynagrodzono jej zasług dobrą posadą czy awansem politycznym . Po cichu wymazywa-
no ją z historii, nie zapraszano na rocznicowe uroczystości . . .

Agata szła swoją drogą, nadal drogą solidarności . Poświęciła się pracy zawodowej, jako 
kurator sądowy opiekując się dziećmi i młodzieżą ze środowisk patologicznych . Wspólnie 
z Małgorzatą Sętowską założyły stowarzyszenie „Szansa”; w OPK „Gaude Mater” orga-
nizowały aukcję „dziwnych rzeczy” na rzecz tych „wyklętych dzieciaków” . Były to rzeczy 
wspaniałe . Ale zasługiwała na więcej, przynajmniej na większy szacunek .

Jest w tym rzecz także inna, niezależna od indywidualnych cech charakteru . Nic nigdy 
nie jest oczywiste, życie nie tylko nie bywa czarno-białe, ale i nie stoi w miejscu . Denerwu-
jąca jest maniera tworzenia mitów na bazie rzeczywistości, którą się jeszcze dobrze pamię-
ta . Mit jedności: Solidarność – Prawdziwa Polskość – Kościół w opozycji do nie-polskiej, 
nie-katolickiej Junty Generała i jego Pachołków Rosji . Tak, wiem, sam też taki obraz po-
wielałem w okresie stanu wojennego, bo po przegranej dawał on poczucie siły . Ale ten mit 
załgiwał rzeczywistość . Historia Agaty i „święto-Wojciechowego” Domu Kultury była tyl-
ko fenomenem tego miejsca i zasługą konkretnych osób . To nie był podrozdział opowieści 
o jedności Kościoła i opozycji . Otwartość ks . Dudy nie była regułą, lecz wyjątkiem . Trzeba 
było mieć odwagę powiedzieć, jak ks . Duda: nie pytam, czy jesteś katolikiem, zapraszam, 
byś w moim Kościele poczuł się wolnym człowiekiem . Na tym to polegało . Możliwa była 
dyskusja, możliwe było poszukiwanie . . . To nie była świątynia zamknięta, w której wiernych 
mobilizowano polowaniem na heretyków . Gdy przyszedł czas wolności, ten fenomen nie pa-
sował do budowanego mitu . Dlatego i Agata, i ks . Duda znikli z kart nowo pisanej historii .

Stan wojenny, poczucie zagrożenia więzieniem, odczuwalne represje, budowały w na-
szym obozie świadomość „oblężonej twierdzy” . Wróg był wrogiem, nie człowiekiem, kom-
promis rodzajem zdrady, patriotyzm tabletką dopingującą . Żeby stać się wolnym, żeby móc 
współtworzyć wolne społeczeństwo, trzeba było się z tego syndromu „oblężonej twierdzy” 
wyzwolić . Była to najtrudniejsza bitwa . Dzięki Agacie, dzięki ks . Dudzie, dzięki tworzonej 
przez nich oazie wolności, uczyłem się nie tylko słów Roty ( „Nie rzucim ziemi…”), ale prze-
de wszystkim Modlitwy o wschodzie słońca Tanenbauma:

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy,
Przed mocą Twoją się ukorzę,
Ale uchroń mnie, Panie, od pogardy
Przed nienawiścią strzeż nas, Boże .

I choć o tym nie wiedziała, a może też nie zdawała sobie sprawy z konsekwencji swych 
działań, największą wdzięczność czułem wobec Agaty za możliwość poznania i zrozumienia 
tych słów .

Nigdy Jej za to nie podziękowałem, bo bałem się, że moja „kaktusowa” przyjaciółka znów 
się na mnie obrazi .
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KALENDARIUM kwiecień – czerwiec 2019 r.

KWIECIEŃ
2.04. – otwarcie wystawy fotograficznej 

Altei Leszczyńskiej „Klątwa” – 
Miejska Galeria Stuki;

3.04. – otwarcie wystawy „Historia Pol-
ski według komiksu” – Muzeum 
Częstochowskie, Pawilon Wysta-
wowy;

6.04. – zmarł Tadeusz Szyma, poeta i re-
żyser;

11-13.04. – Festiwal im . Kaliny Jędrusik – 
OPK „Gaude Mater”;

11.04. – promocja tomu poetyckiego 
Aleksandra Wiernego Sygontka – 
OPK „Gaude Mater”;

12.04. – wernisaż wystawy pokonkur-
sowej XXII Międzynarodowego 
Konkursu Cyfrowej Fotokreacji 
CYBERFOTO 2019 – ROK;

12.04. – wernisaż wystawy „PięćNa10” – 
Galeria ZPAP;

15.04. – pożar Katedry Notre Dame 
w Paryżu;

17.04. – wernisaże wystaw: jubileuszowej 
z okazji 25-lecia pracy twórczej 
Agnieszki Półroli i fotograficznej 
Grzegorza Skowronka „Okiem 
Skowronka” – Miejska Galeria 
Sztuki;

24.04. – spotkanie z cyklu: Zbisław Jani-
kowski rozmawia z… Eugeniu-
szem Grzebieluchą – Ratusz;

28.04. – Urodziny Biegańskiego z Pio-
trem Müldnerem-Nieckowskim 

– promocja książki Biegański, Kram-
sztyk i inni. O nowej etyce lekarskiej 
w XIX-wiecznej Warszawie – Ratusz;

28.04. – zmarł Karol Modzelewski, histo-
ryk i działacz opozycji demokra-
tycznej .

MAJ
1.05. – 15 . rocznica wstąpienia Polski 

do Unii Europejskiej;
4-6.05. – 29 Międzynarodowy Festiwal 

Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”;
9.05. – projekcja filmu „Częstochowa 

lata 1918-1939” oraz spotkanie 
z Krzysztofem Kasprzakiem, Ju-
liuszem Sętowskim i Zbisławem 
Janikowskim – OKF „Iluzja”;

11.05. – otwarcie wystawy „Ku gwiaz-
dom” – Muzeum Częstochowskie, 
Ratusz;

14.05. – promocja książki pod redakcją 
Janusza Kołodziejskiego „Często-
chowa w PRL-u” – Ratusz;

14.05. – otwarcie poplenerowej wystawy 
malarstwa „Złoty Potok” – Regio-
nalny Ośrodek Kultury;

15.05. – zmarł pianista Piotr Łobos;
16.05. – XXXI Regionalne Spotkania 

z Poezją i Prozą „Wrażliwość 
na słowa” – ROK;

17.05. – otwarcie wystawy poplenerowej 
ISD Huty Częstochowa „Nowe 
Pokolenie” – Ratusz;
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18.05. – Salon Poezji z twórczością Mar-
cina Zegadły – Teatr im . A . Mi-
ckiewicza;

18.05. – wernisaż wystawy Anny Stępień – 
OPK „Gaude Mater”;

18.05. – Noc Muzeów;
21.05. – zmarł Rosław Szaybo, twórca pla-

katów;
22.05. – wernisaż wystawy malarstwa gru-

py „Werniks” z Uniwersytetu III 
Wieku Politechniki Częstochow-
skiej – Café del Corso;

23.05. – recital Macieja Rudlickiego „Amo 
i Italia” na spotkaniu stowarzysze-
nia polsko-włoskiego „Due Terre” 
– OPK „Gaude Mater”;

24.05. – promocja Rocznika Muzeum 
Częstochowskiego – Ratusz;

24.05. – otwarcie wystawy Matyldy Ślo-
sarskiej „Nokturn 08” – Miejska 
Galeria Sztuki;

25.05. – wernisaż wystawy malarstwa 
Malwiny Cieślik – OPK „Gaude 
Mater”;

29.05. – wernisaż wystawy poplenerowej 
„MASURIA 4” – Filharmonia;

29.05. – promocja książki Moniki Staroń-
-Adamskiej Edukacyjne konteksty 
rockowych narracji – Ratusz;

31.05. – wernisaż wystawy „Jan Leben-
stein . In memoriam…” – Miejska 
Galeria Sztuki .

CZERWIEC
1.06. – wernisaż wystawy fotografii „60 

lat tramwajów w Częstochowie” – 
Galeria „Pod Arkadami”;

2.06. – zmarł pisarz Maciej Parowski;
4.06. – 30 . rocznica upadku komunizmu 

w Polsce;
4.06. – promocja książki Podobne, a tak 

różne życie… Korespondencja Lud-
miły Marjańskiej i Wisławy Szym-
borskiej1954-2003 w warszawskim 
Domu Literatury;

4.06. – projekcja filmu „1 . pielgrzymka 

Jana Pawła II do Polski” – Ratusz;
5.06. – promocja tomiku wierszy Romana 

Kowalskiego Filiżanka nadziei – 
OPK „Gaude Mater”;

5.06. – otwarcie wystawy „Stefan Cha-
browski – Malarstwo” – Muzeum 
– Pawilon Wystawowy;

6-9.06. – 15 . Międzynarodowy Festiwal 
Jazzu Tradycyjnego HOT JAZZ 
SPRING;

7.06. – promocja książki Krzysztofa Gołu-
cha Co siódmy… – Ratusz;

7.06. – zmarł reżyser Ryszard Bugajski;
8.06. – Dzień Otwarty w Archiwum; ot-

warcie plenerowej wystawy „100 
dokumentów na 100-lecie Archi-
wum Państwowego w Częstocho-
wie” – Plac Biegańskiego;

10.06. – zmarła działaczka opozycji de-
mokratycznej Halina „Agata” 
Grzybowska;

13.06. – Wieczór z Galerią: promocja 
książki Podobne, a tak różne życie…
Korespondencja Ludmiły Marjań-
skiej i Wisławy Szymborskiej 1954-
2003 oraz „Galerii” 49 – Ratusz;

15.06. – wernisaż wystawy Joanny Amb-
roz – OPK „Gaude Mater”;

15.06. – zmarł reżyser Franco Zefirelli;
16.06. – jubileusz 20-lecia Społecznej 

Szkoły Baletowej i 60-lecia Spo-
łecznego Ogniska Baletowego – 
Filharmonia;

17.06. – zmarł muzyk Bolesław Ocias;
18.06. – wernisaż wystawy fotografii Jo-

anny Sidorowicz „Jaźnie” – OPK 
„Gaude Mater”;

18.06. – zmarł żużlowiec Waldemar Uła-
mek;

24.06. – spotkanie autorskie z Julitą Pa-
protną i Joanną Ambroz oraz pro-
mocja książki Nasze Miasto Często/
chowa – OPK „Gaude Mater”;

Barbara Strzelbicka
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Wieczór z Galerią 13 czerwca był 
wyjątkowy nie tylko z powodu 

upału, który skłonił uczestników spotka-
nia do rozważań o języku i o związkach 
frazeologicznych typu: gorące powitanie, 
ciepła atmosfera, gorące brawa i o inno-
wacyjnych propozycjach ich zastąpienia 
wyrażeniami zgoła innymi: chłodne powi-
tanie, lodowata atmosfera. Dyrektor Mu-
zeum Częstochowskiego Tadeusz Piersiak 
robił, co mógł, by zapewnić spotkaniu od-
powiednią, a więc chłodną atmosferę, jed-
nak upał nie dał za wygraną. Temperaturę 
podniosła waga wydarzenie: otóż kilkulet-
nie starania zostały uwieńczone sukcesem! 
Towarzystwo Galeria Literacka wydało 
korespondencję, zebraną pod tytułem Po-
dobne, a tak różne życie… Korespondencja 

Ludmiły Marjańskiej i Wisławy Szymbor-
skiej 1954-2003. Listy opracowała dr Iwo-
na Skrzypczyk-Gałkowska, zaś słowem 
wstępnym poprzedziła je prof. Elżbieta 
Hurnik. Opracowanie jest bardzo staran-
ne, wręcz drobiazgowe, jego autorka, która 
swoją rozprawę doktorską poświeciła Lud-
mile Marjańskiej i jej związkom z Często-
chową, wiele czasu przeznaczyła na pracę 
w bibliotekach, by korespondencja była 
rzetelnie opracowana od strony biogra-
fii obydwu autorek, od strony bibliografii 
i realiów. Nieoceniona była pomoc Marii 
Marjańskiej-Czernik, córki pisarki, która 
udostępniła wszelkie dokumenty, będą-
ce w jej posiadaniu, służyła swoją wiedzą 
i umiejętnościami, w tym także korektor-
skimi. Przedsięwzięcie wspierał także Je-

Barbara Strzelbicka

CZYLI JAK TO Z KSIĄŻKĄ 
BYŁO…
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rzy Krzemiński, dyrektor Działu Literatury 
Muzeum w Sandomierzu, wcześniej kieru-
jący odrębną placówką, jaką było Muzeum 
Literatury, któremu zostały przekazane ar-
chiwalia Ludmiły Marjańskiej – ze wzglę-
du na przyjaźń z Jerzym Krzemińskim 
właśnie.

Na trop tych listów naprowadził nasze 
Towarzystwo Andrzej Zembik, fotografik, 
w przeszłości sprawujący funkcję dyrek-
tora Muzeum Częstochowskiego, który 
o przekazaniu archiwum do Sandomie-
rza wiedział. Pisząca te słowa odnalazła 
stronę internetową Muzeum w Sandomie-
rzu i napisała e-mail na adres kierownika 
Działu Literatury, którego nazwisko nic 
jej nie mówiło. Odpowiedź nadeszła do-
piero po dwóch miesiącach – po prostu 
był to sezon urlopowy i Jerzy Krzemiński 
nie odbierał służbowej poczty. Informacje 
się potwierdziły, została też potwierdzona 
chęć współpracy, dalsze kontakty podjął 
ze strony Towarzystwa jego prezes Bogdan 
Knop. Niedługo też do Sandomierza został 
oddelegowany Tomasz „Aztzenty” Barań-

ski celem zbadania sprawy. Wtedy jeszcze 
nie myśleliśmy o wydaniu książki, bowiem 
nie znaliśmy zasobów archiwum – zależa-
ło nam jedynie na uzyskaniu materiałów 
do „Galerii” nr 38 (kwiecień-czerwiec 
2016), poświęconej Ludmile Marjańskiej. 
Wybór listów otrzymaliśmy po dopełnie-
niu formalności, na promocję „Galerii” 
przyjechali Maria Marjańska-Czernik 
i Jerzy Krzemiński, a w głowie Bogdana 
Knopa zaczął powoli kiełkować pomysł 
wydania korespondencji w formie książ-
kowej. Takie były początki. Potem jeszcze 
należało znaleźć kogoś, komu by można 
powierzyć naukowe opracowanie kore-
spondencji. Tu wybór padł oczywiście 
na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrod-
niczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 
z ramienia którego pomocy udzieliła nam 
prof. Agnieszka Czajkowska, dziekan Wy-
działu Filologiczno-Historycznego oraz 
nieoceniona prof. Elżbieta Hurnik, autory-
tet w sprawach literackich. Skorzystaliśmy 
również z pomocy Tadeusza Piersiaka, 
który wystąpił do Muzeum w Sandomie-
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rzu o udostępnienie materiałów Muzeum 
Częstochowskiemu. Pozostało już tyl-
ko uzyskać zgodę Fundacji im. Wisławy 
Szymborskiej, co okazało się nie tylko for-
malnością.

Dalej poszło już łatwo. Przygotowa-
niem książki do druku zajął się Jacek M. 
Krasucki, wspierany przez Olgę Wiewiórę 
i była to prawdziwie koronkowa robota. 
Dość wspomnieć o żywej paginie i o róż-
nym kroju pisma dla listów każdej Autorki. 
Tytuł pochodzi z jednego z listów i wy-
brała go dr Skrzypczyk-Gałkowska. Przy-
gotowano dwie wersje książki: w twardej 
i w miękkiej okładce.

Po raz pierwszy promocja odbyła się 
w warszawskim Domu Literatury, gdzie 
książka została zaprezentowana przez 
prof. Elżbietę Hurnik, dr Iwonę Skrzyp-
czyk-Gałkowską i Bogdana Knopa. Ho-
norowymi gośćmi spotkania były córka 
i wnuczki Ludmiły Marjańskiej, przybył 
także Jerzy Krzemiński.

Spotkanie częstochowskie zgromadzi-
ło duże grono gości, wśród których wiele 
było osób związanych z Galerią – można 
zatem nieśmiało sądzić, że tworzy się coś 
w rodzaju środowiska Galerii. Wieczór 
prowadził Bogdan Knop, na pytania od-
powiadały panie Elżbieta Hurnik i Iwona 
Skrzypczyk-Gałkowska, a fragmenty li-
stów czytała Olga Wiewióra.

W drugiej części spotkania została 
krótko zaprezentowana „Galeria” 49, au-
torzy zawartych w niej tekstów i fotogra-
fii oraz osoby współpracujące z naszym 
magazynem. Nie obyło się bez „wpadek”, 
za co osoby pominięte (wiadomo, upał) 
raz jeszcze przepraszamy, ale nie możemy 
obiecać, że to się nie powtórzy – może je-
dynie dotknie kogoś innego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, 
że zarówno książka, jak i „Galeria” cieszy-
ły się dużą popularnością, mamy też na-
dzieję, że zawartość obydwu wydawnictw 
nie zawiodła naszych czytelników.
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Jubileuszowy numer „Galerii” jest miejscem odpowiednim do tego, by uczcić jubileusz 
dwóch Twórców, silnie związanych z Częstochową . Połączyła ich nie tylko literatura, ale 

także miejsce zamieszkania i rok urodzenia, zatem również czas świętowania wspaniałego 
jubileuszu 80-lecia . Dostojnym Jubilatom – 

Zbisławowi Janikowskiemu i Tadeuszowi Luterkowi
 – składamy serdeczne życzenia zdrowia i długich lat życia oraz niewyczerpanych zasobów 
możliwości twórczych!

Poniżej publikujemy biogramy obydwu zasłużonych Jubilatów, z którymi mamy zaszczyt 
współpracować . Zamieszczamy także – w odpowiednich działach – próbki twórczości oby-
dwu Pisarzy: Rozmyślania Zbisława Janikowskiego, który ma w „Galerii” stałą rubrykę oraz 
wiersze Tadeusza Luterka, tym razem opatrzone recenzją .

Redakcja

URODZINY 

ZBISŁAW JANIKOWSKI – pisarz, fe-
lietonista, satyryk, autor tekstów prasowych 
i radiowych pogadanek . Urodzony 11 lipca 
1939 r . w Częstochowie . Nauki rozpoczął 
w przedszkolu Pani Mączkowej jeszcze 
podczas okupacji, od 1945 r . uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 25, a następnie Liceum im . 
Romualda Traugutta (matura w 1956 r .) . 
Po rocznej przerwie, kiedy to pracował 
w charakterze laboranta w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Częstochowie, w 1957 r . 
podjął studia na Wydziale Włókienniczym 
Politechniki Częstochowskiej . W 1961 r . 
w wyniku likwidacji Wydziału Włókienni-
czego został przeniesiony na Politechnikę 
Łódzką, gdzie 6 marca 1963 r . zdał egza-
min dyplomowy, uzyskując tytuł magistra 

inżyniera w specjalności przędzalnictwo wełny . W tymże 1963 r . rozpoczął pracę zawodową 
w Przędzalni Czesankowej „Wełnopol” w Częstochowie, gdzie pracował do 1981 r . na wielu 
stanowiskach . W latach 1981-1990 był dyrektorem Zakładów Jedwabniczo-Dekoracyjnych 
w Poraju . Od 1991 do 2000 r . prowadził własną działalność gospodarczą . Od 1999 roku jest 
na emeryturze .

Równolegle z pracą zawodową działał aktywnie w wielu organizacjach społecznych 
i działalność tę kontynuuje:

−	 Stowarzyszenie Włókienników Polskich (od 1963 r .); w latach 1987-1991 prezes Za-
rządu Oddziału w Częstochowie i członek Zarządu Głównego;

−	 aktywista częstochowskiej NOT (od 1963 r .), w tym były członek Rady Wojewódz-
kiej NOT;
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−	 Działacz Polskiego Związku Filatelistów (długoletni, 18 lat), Prezes Zarządu Okrę-
gu w Częstochowie (obecnie Prezes Honorowy), były Członek Zarządu Głównego 
Związku;

−	 aktualnie członek Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, Częstochowskiego Towa-
rzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Galeria Literacka .

Jako emeryt wolny od obciążeń zawodowych zajął się publicystyką i twórczością litera-
cką . Współpracował i współpracuje nadal z prasą i to nie tylko lokalną, publikując artykuły 
i serie felietonów, głównie o częstochowskiej tematyce historyczno-wspomnieniowej – po-
nad 100 publikacji .

W latach 2008-2011 współpracował z częstochowskimi rozgłośniami radiowymi: Radio 
Jasna Góra i Katolickie Radio Fiat, w których prowadził audycje autorskie – gawędy o te-
matyce częstochowskiej . W latach 2013-2015 przeprowadził kilka wykładów na Uniwersy-
tetach III Wieku . Angażuje się w bieżące wydarzenia kulturalne Częstochowy, uczestniczy 
w spotkaniach autorskich, w tym z dziećmi i młodzieżą szkolną .

Wydał 10 pozycji książkowych, w tym 7 wspomnieniowo-reportażowych, związanych 
z Częstochową, 3 książki satyryczne i 10 książeczek dla dzieci o tematyce regionalnej . 
Na podstawie książeczki Aleje, Aleje, tu zawsze się dzieje… zrealizowano spektakl teatrzyku 
kukiełkowego i dwukrotnie wystawiono go w OPK „Gaude Mater” . Od 2004 r . corocznie 
wystawia i publikuje własną satyryczną Częstochowską Szopkę Noworoczną . Od października 
2016 prowadzi (najpierw w OPK „Gaude Mater”, obecnie w Ratuszu) cykl spotkań „Zbisław 
Janikowski rozmawia z . . .”, do których zaprasza znane osobistości częstochowskiego świata 
kultury . Od 2011 roku ukazują się Zeszyty o tematyce refleksyjno-satyrycznej (dotychczas 
18), będące Organem Jednoosobowego Towarzystwa Popierania Twórczości Zbisława Jani-
kowskiego ( JTPT-ZJ), których wydawcą była Biblioteka Publiczna w Częstochowie .

Jest autorem scenariuszy i komentarzy do filmów o Częstochowie, wyprodukowanych 
przez Kas Film – Krzysztof Kasprzak .

Za działalność literacką i popularyzatorską otrzymał wiele odznaczeń państwowych i re-
sortowych, m .in . Złoty Krzyż Zasługi oraz liczne odznaczenia honorowe organizacji spo-
łecznych i stowarzyszeń: srebrna odznaka „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” (2014), 
odznaka honorowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2014), nagroda Miasta Częstochowy w dziedzinie kul-
tury w kategorii literatura i historia za całokształt działalności twórczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem publikacji Częstochowa między wojnami (2012), w ramach jubileuszu 75-le-
cia został uhonorowany „Listem Gratulacyjnym” przez Prezydenta Częstochowy .

PUBLIKACJE
KSIĄŻKI:
−	 Pieska książka kucharska, Częstochowa 2005;
−	 Moje dni Częstochowy, Częstochowa 2007;
−	 Nowe baśnie, legendy i opowieści z dziejów Częstochowy i okolicy, Częstochowa 2009;
−	 Częstochowa między wojnami, wyd . Księży Młyn, Łódź 2011;
−	 Z pamiętnika rozwodnika, Częstochowa 2011;
−	 Sztandar, Częstochowa 2013;
−	 Remanent, Częstochowa 2014;
−	 Częstochowy historie mniej znane, wyd . Księży Młyn, Łódź 2015;
−	 Aleje, Aleje, tu zawsze się dzieje, Częstochowa 2016;
−	 Z „Pochodnią” w świat, kierunek Petersburg, Częstochowa 2017 .
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KSIĄŻKI DLA DZIECI (ilustrowane przez Artura Nowickiego):
−	 Święty Mikołaj, Częstochowa 2011;
−	 Boże Narodzenie, Częstochowa 2011;
−	 Święta Wielkanocne, Częstochowa 2012;
−	 Jasna Góra, Częstochowa 2012;
−	 Z pielgrzymką na Jasną Górę, Częstochowa 2012;
−	 Bobolice, Częstochowa 2013;
−	 Olsztyn, Częstochowa 2013;
−	 Leśniów, Częstochowa 2014;
−	 Złoty Potok, Częstochowa 2016;
−	 następne w przygotowaniu .

ARTYKUŁY:
„Życie Częstochowskie”: cykl felietonów Porozmawiaj ze mną o… (2005-2006) i Moje dni 

Częstochowy (2006-2008);
„Aleje 3”: cykl artykułów Sentymenty i Częstochowskie Pożegnania (2005-2011);
„Almanach Częstochowy”: Czasopismo Literackie – 75 lat minęło (2011), ...by choć skromny 

ślad pozostał… (2012), Maria Rynkiewicz, wychowawczyni pokoleń częstochowskiej mło-
dzieży; By Czas; Powiatowa Kasa Chorych w Częstochowie (2013); Mój Traugutt (2014); 
Śródmiejska story; Co widziały Częstochowskie Aleje (2015), Ocalić od zapomnienia; Ła-
weczki (2016); Profesje, których już nie ma (2017-2018) .

TADEUSZ LUTEREK – poeta, od lat 
związany z częstochowskim środowiskiem 
twórczym . Urodził się 26 sierpnia 1939 r . 
w Bychawie w woj . lubelskim . Od 1947 r . 
mieszka w Częstochowie . Uczeń IV . Li-
ceum Ogólnokształcącego im . Henryka 
Sienkiewicza, gdzie w 1957 r . uzyskuje 
maturę . Debiutuje w 1958 r . w „Nad War-
tą” – Magazynie Regionalnym „Gazety 
Częstochowskiej” i tam zamieszcza swo-
je pierwsze wiersze . Współtwórca Grupy 
Poetyckiej „Faeton” – wraz z Kazimierzem 
Kościeleckim i Andrzejem Ostrowskim 
(1958 r .) . Przyczynia się do założenia 
w następnym roku, wspólnie z Andrzejem 
Ostrowskim i Jerzym Wawrzakiem, Gru-
py Literackiej „Profile” przy Politechnice 

Częstochowskiej . Jej członkami są również: Elżbieta Cichla-Czarniawska, Tadeusz Lubie-
jewski i Janusz Mielczarek . Podjęcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim 
sprzyja nawiązaniu kontaktów z warszawskim środowiskiem literackim, skupionym wokół 
pisma „Współczesność” . Wkrótce zwiąże się z powstałą wówczas w Warszawie Orientacją 
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Poetycką „Hybrydy”, której trzon stanowili tacy poeci, jak: Zenon Bordowicz, Krzysztof 
Gąsiorowski, Jerzy Górzański, Zbigniew Jerzyna, Jarosław Markiewicz, Barbara Sadowska, 
Edward Stachura, Janusz Żernicki . Uczestniczy w spotkaniach autorskich organizowanych 
przez Orientację . Wiersze drukuje w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, m .in . we „Współczes-
ności”, „Kamenie”, „Więzi”, „Odnowie”, „Sztandarze Młodych”, „Nowej Wsi”, „Widze-
niach”, „Niedzieli” .

Po dłuższej przerwie w r . 2010 wydaje w Wydawnictwie Zakonu Paulinów PAULINIA-
NUM na Jasnej Górze pierwszy tomik, zawierający poezję religijną Nie zerwę kwiatów . Ko-
lejne zbiorki poezji publikuje w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym „Regi-
na Poloniae”, w tym:

−	 Posłowie, pokłosie. Czyli o urodzajach duszy (2013),
−	 50 regularnych wierszy i wierszyków. Wiersze pozostałe (2014),
−	 Umiarkowanie, śpiewnie (2014),
−	 Zakola, wiatry zachodnie, refleksy (2015),
−	 Lirykon. Strofy wieczorne (2016),
−	 W cieniu skrzydeł czy w wiatru objęciach (2016),
−	 Słowa o późnej porze (2017) .

W Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu wydaje wybór wierszy Na obraz 
i podobieństwo. Biblijne motywy i inspiracje (2017) .
Jest również autorem książek:

−	 Prawda wiary. Historia życia św . Teresy Benedykty od Krzyża (2013), wydanej 
w Częstochowskim Wydawnictwie Archidiecezjalnym oraz

−	 Eliasz z Tiszbe. Prorok na czas bałwochwalstwa, posuchy i ucisku (2014) – wydanej 
w Wydawnictwie Diecezjalnym i Drukarni w Sandomierzu .

Publikuje wiersze i artykuły w „Almanachu Częstochowy”, m .in . w numerze z 2016 r .  
zamieścił wspomnienie o pochodzącym z Częstochowy, zmarłym pisarzu Władysławie Le-
chu Terleckim .

W 2007 r ., dla upamiętnienia 50-lecia działalności twórczej autora, Częstochowski Ma-
gazyn Literacki „Galeria” (nr 3 z lipca-sierpnia) przedstawił jego sylwetkę literacką, prezen-
tując wybór wierszy „sprzed prawie pół wieku” .

ANDRZEJ KALININ STYPENDYSTĄ MINISTRA
Z radością zawiadamiamy, że Andrzej Kalinin otrzymał stypendium twórcze Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2019 na książkę Opowieści ze starych klisz . Pisarz 
zdradził nam, że znajdą się w niej opowiadania, zawierające opisy ludzi i zdarzeń od cza-
su zakończenia wojny po czas „Solidarności”, a wszystko w relacjach naocznych świadków, 
przekazywanych tak, jakby zatrzymał się czas . I to właśnie czas będzie głównym bohaterem 
książki . A jak się ta książka uda, to zobaczymy za rok – dodał Andrzej Kalinin .

Pisarzowi serdecznie gratulujemy i życzymy, aby książka udała się jak najlepiej, choć 
co do tego nie mamy najmniejsjzych wątpliwości . Z niecierpliwością czekamy na książkę!

Redakcja
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Święta, święta i po świętach, po porządkach, przygotowaniach, śniadaniach, obiadach, ko-
lacjach, nareszcie spokój . Niestety, została zadra, która ten spokój mąci .
(?)
Lustro .
Tak, właśnie to lustro, stare, jeszcze „przedwojenne”, belgijski kryształ, piękna drewniana 

oprawa…
Odkrycia dokonałem przypadkowo podczas przedświątecznych porządków . Moje lustro, 

które w tym samym miejscu wisi już ileś tam lat, nagle się popsuło . Spyta ktoś, jak to możli-
we, odpowiedzi nie udzielę, bo nie wiem, jak to się stało . Jest popsute i tyle – i aż tyle . A jak 
to odkryłem? Normalnie, stojąc przed tym lustrem .

Nie wierzycie?
Zatem posłuchajcie .
Stoję przed nim, patrzę i oczom nie wierzę: ja czy nie ja? Ten ktoś na lustrzanym od-

biciu to mam być ja? Wszak to karykatura krzywej wierzy w Pizie, tak, tej niemal anty-
cznej, pokazywanej na licznych fotografiach i filmach, oglądanej z niedowierzaniem i po-
dziwem . Takie samo odchylenie od pionu, zwiastujące rychły upadek, zdobienia też nie 
z tej epoki…, podobna terapia – zastrzyki wzmacniające, powierzchowny lifting, unikanie 
silnych (co tam, silnych, nawet słabych) wstrząsów, stała opieka konserwatora…

Przemyślałem to w święta, w chwilach wolnych od odwiedzin i wizyt… Postanowiłem: 
lustro trzeba zmienić! Trochę szkoda, wygląda jeszcze w miarę solidnie, kryształowa tafla 
szkła, srebrna nieskorodowana powłoka odblaskowa, piękna, stara, drewniana rama, ale…

Ale fałszuje .
Wielkanoc 2019, a raczej dzień po.

***
Jednak święta nie są takie jak dawniej . Mnie brakowało w nich tego dawnego szny-

tu, tego, co wyróżniało je spośród innych polskich świąt, tego, co było dla nich charak-
terystyczne – strzelania . Bez tego strzelania, bez radosnego tryumfalnego huku towarzy-
szącego wielkiemu aktowi Zmartwychwstania Pańskiego te święta stały się takie mało 
wyraziste, powiedziałbym mdłe . Nie obchodzi mnie opinia „co niektórych”, że strzelanie 
było szkodliwe, nieekologiczne, nienowoczesne i jeszcze jakieś inne niby to uzasadniające 
„ble, ble” – w strzelaniu zawarta była wielka radość, wielka siła i wielki tryumf życia nad 
śmiercią . . . Od zawsze ludzie swą radość wyrażali tryumfalnym krzykiem, śpiewem, biciem 
w bębny i dzwony, rykiem trąb i – wystrzałami . Nawet pies powrót do domu swojego pana 
wita głośnym radosnym szczekaniem – a my co? Cisza, bo obudzimy jakiegoś śpiocha, 
bo ekologia…

A gdy jest burza i grzmi, to… to co?
I tyle, i aż tyle!

PS – w kilkanaście dni później .
A czy wiesz, Szanowny Czytelniku, że niedaleko od naszego miasta jest kilka „modnych, 

spokojnych” miejscowości, do których ostatnio przeprowadzają się „miastowi”? Tym nowym 

Zbisław Janikowski

LUSTRO
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ROZMYŚLANIA ZBISŁAWA JANIKOWSKIEGO

mieszkańcom przeszkadzają gniazdujące tam bociany, bo taki bocian brudzi (czytaj: s…a), 
hałasuje, bo klekoce, więc… zrzucają gniazda z dachów i słupów!

Głupcy, a skąd się weźmie nowe 500+?!

WIZYTA

Siedziałem właśnie w fotelu i zaliczałem kolejną poobiednią drzemkę . Jego, czyli fotela 
głębokie siedzisko i podgłówki po obu stronach głowy były takie jak matczyno-opie-

kuńcze objęcia, tu oczy same się zamykały, a myśl odpływała w jakieś nierealne niby-świa-
ty i niby-byty, zrozumiałe zatem, że nie zareagowałem na dźwięk dzwonka, który wdarł 
się do mojej półsennej głowy . Dzwonek do drzwi był jakiś dziwny, anemiczny; zastana-
wiałem się, czy w ogóle był, czy go nie było . Gdy myśl ponownie zmieniła się w senne 
majaczenia, dźwięk się powtórzył, dzwonek tym razem był bardziej zdecydowany . Nim 
zdążyłem założyć na stopy chapcie, które zdążyły były spaść i na dodatek dziwnym trafem 
ukryć się pod fotelem, dzwonek zmienił się w natarczywą, wzywającą do drzwi surmę . 
W drodze do drzwi przypomniałem sobie nierozwiązany od lat częstochowski dylemat, 
czy w mieszkaniu nosi się na stopach chapcie, czy kapcie, a równocześnie rodził się kolejny, 
jeszcze większy dylemat, czy chapcie vel kapcie nosi się, czy w nich chodzi . Targany tymi 
wewnętrznymi rozterkami, dotarłem do drzwi .

Otworzyłem i już swoim starym zwyczajem miałem w najbardziej ordynarny sposób 
warknąć – czego, gdy oczy wysłały do mózgu ostrzeżenie, a ten zdecydował, że dziś trze-
ba inaczej, bardziej dyplomatycznie, a może i ugodowo . Tak się stało . Za drzwiami stała 
niepozorna kobieta, szczupła, niewysoka, lekko przygarbiona, a równocześnie kształtna 
kształtnością kobiecych kształtów – to zauważyłem niemal machinalnie i to zarejestrował 
mój umysł . Ciekawe, że nie zarejestrował wyglądu jej stroju ani żadnego wyróżnika, które 
są tak charakterystycznego dla wszystkich kobiet .

– Słucham – zacząłem ugodowo .
Nie odpowiedziała, a dosyć bezceremonialnie wstawiła stopę w lekko uchylone drzwi, 

by w chwilę później odepchnąć je i wejść, a raczej wtargnąć do mieszkania . Cofnąłem się 
na tyle zgrabnie, by zagrodzić jej dalszą drogę, ale pozostał niebroniony mój pokój i tam 
weszła .

– To tak żyjesz, siadaj – wskazała mi mój fotel, sama przysiadła na skraju tapczanu – nie 
najlepiej, ale i nie najgorzej .

– Kim jesteś i co tu robisz? – wykrztusiłem wreszcie .
– Ha, ha! – zaśmiała się, a śmiech nie przypominał żadnego ziemskiego śmiechu – jak 

myślisz?
Nie odpowiedziałem, bo nie umiałem, wzruszyłem tylko ramionami .
– Starość jestem, przyszłam i zostanę z tobą, czy chcesz, czy nie, tak będzie i nie masz 

wyjścia . . .

cdn .
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SPÓŹNIONE WYZNANIE

Nie jestem już poetą
spowszedniałem jak chleb
zostałem zwolniony jak wielu
ze ślubów wierności

Państwo górnolotnych słów powiedziało
żegnaj nie błądź więcej

Powiedziało jeszcze
twój raj tworzenia
nie może trwać wiecznie

Przebywam w bezdomnej krainie
żyję tu i oddycham
próbując spłacić długi zaciągnięte
od beztroskich dni

I znów słyszę
mogłeś być pustym
niczyim gestem
a jednak stałeś się
jak słowo

Od początku w nim jesteś
i do niego
powracać będziesz

Tadeusz Luterek

ŚWIATŁOCIENIE
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KOLCHIDA, ZŁOTE RUNO I INNE PRZYPADKI

Arkadiuszowi Frani

„Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza”
( Johann Wolfgang Goethe)

Nic niezwykłego w tym, że w dorastania porze
pochłaniałem łapczywie tysiące drukowanych stron,
nie oczekując wcale prostej odpowiedzi
na nie rozwiązaną przez umysł zagadkę:

„czym twardy orzech bytu i przejawy, ludzkie epigonie,
ich sens, osłonięty gorliwą niewiedzą?”

jego mała żegluga w przyszłość, bez jasnego celu,
po bliskich i dalekich wodach poetyckich doznań,
szerokich, nieogarniętych akwenach epiki,
do portów wiadomości płynąc; złego czy dobrego?

tego nie zdołałem odgadnąć albo nie pamiętam,
dlatego zawiłą kwestię uczyńmy milczeniem,

jedno, co zdaje się nosić znamiona trwałości,
to okulistyczna diagnoza, jaką trzymam w ręku,
wykazująca widoczne zmętnienie siatkówki
– nieuchronny początek czasu niewidzenia,

coś, co wyraźnie mówi, że doczesne rzeczy,
pasą się, by smakować granice, nie do przekroczenia,

dlatego powiedzieć trzeba głośno i dobitnie:
„po co tyle hałasu, o sny, bez pojęcia?”
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NIEPEWNY I MGLISTY

pamięci Julii Hartwig

Ten świat to obraz niepewny i mglisty,
co barwy zmienia, rozpływa się, blednie,
pisze do siebie w nieskończoność listy
i w bajki wierzy oraz przepowiednie .

Buduje zamki na piasku lub wodzie,
miasta zaludnia i rysuje twarze,
w drogę odprawia pełne złudzeń łodzie,
latawce goni, chociaż nikt nie każe .

Ciągle coś zmienia, poprawia, oddala,
by się uwolnić od starych nawyków,
aż go przypływu zgarnie straszna fala,
pomimo głośnych, rozpaczliwych krzyków .

Ucieczki szuka od realnych zdarzeń,
w próżni zawiśnie, wiatrem ukołysze,
okryje płaszczem niespełnionych marzeń,
odejdzie w nocy w niezgłębioną ciszę .

SŁOWNA WYMIANA

Adamowi Zagajewskiemu

Zamieńmy wiersze na drugie pół świata,
ziemię pochyłą, co słońce oplata,

lokomotywę białą jak przesłanie,
miejsca, na których noga nie postanie,

magiczne światy okay Ameryki,
swingu fontanny, strumienie muzyki,

papilotaże i wołania żaby,
skarby, kamienie od królowej Saby,

głowy pochylmy zawstydzeni nieco,
a gwiazdy niech nam świecą, świecą, świecą .

ŚWIATŁOCIENIE

„…i światło, światło 
nad wodami”

(Ludmiła Marjańska)

O brzasku delikatne dzwonki
potrącą sennych pól łanami
wilgi obudzą i skowronki
i światło, światło nad wodami

to co błękitne i zielone
wrzesień co złotem oczy mami
blaski rzucając roziskrzone
i światło, światło nad wodami

dębowe trwanie po korony
czerwieni strój od dawna znany
dojrzałe myśli posrebrzone
i światło, światło nad wodami

zanim się zbliżą zmierzchu kroki
i noc przywiodą tę z gwiazdami
obejmij czas ten czułym wzrokiem
i światło, światło nad wodami

i tak się spełni ostatecznie
chwila co gaśnie z zachodami
płomienie zapalając wieczne
i światło, światło nad wodami

a wszystko to objawiasz Boże
realne razem z marzeniami
poranne i wieczorne zorze
i światło, światło nad wodami .
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stuletnim skrzekiem myśli bulgoczących
spoconych włosów i zepsutych zębów
wódek ze szczeniąt, piw śmierdzących moczem
oddechem z bagien, plwociną zaschniętą
rzygiem przedwiecznym, cuchnącą ruiną
tak stałem nad brzegiem Stradomki sam w nocy

deszcz śniegiem siąpił w mróz gdzieś odchodzący
zabitych bobrów, co ścinały drzewa
też już nie było
tutaj o tej porze
wzrok mi się omsknął, gdzie ściana piżmakiem
a piżmo w ciemność mdlącą i słodkawą
na ścianie wisi czekając na czapę
i kaloryfer z żeliwa na kółkach
jak burdel
w kieszeni zmięta księga o powstaniu

pod żabką stali i nie było kobiet
śmiech ich ponury, gdy obnażał szczerby
sińce i zrosty potłuczonych kości
płakały za dniami ich pełni
tłum tapetowni wyruszał z fabryki
fajrant w joasi
seta za dych siedem
świerczewski zmięty i jakby zabity
do tego bilon drgający przez chwilę
gdy grdyka wprawnie unosi swe ciernie
tak stałem wtedy nad brzegiem podróży
stradomka co kolor miała fioletowy
jak księże szaty w godzinę żałoby
obiecywała że nie potrwa długo
ta chwila zatruta ich unicestwieniem

w przedszkolu wspomnień obok starych murów
gnijący folwark (dziś tam bonaparte
usypia gości w wygodnych pościelach)
bo dobra cegła z tej gliny miejscowej
przetrwała wiek ponad
i tylko tynk opadł
w gruzy mieszając bredzące marzenia

Sławomir Domański

KONRAD: APROWIZACJA
Borynie, Księdzu, Krokodylowi, 

wszystkim gnaszyńskim alkusom, tym, 
co minęli i tym, co trwają pod żabką
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Stałem tam z nimi
słuchałem ich rozmów
pustych od żalu cierpkich od zgorzknienia
wspomnień popsutych w spowiedziach powszechnych
niewysłuchanych i nieodpuszczonych
nawzajem sobie znakiem nienawiści
przekazywanych w przyszłe pokolenia

I nie wiedziałem jak i czy im pomóc
nie chciałem śpiewać starych mrocznych pieśni
co zawsze wiodą na bezdroża zbrodni
więc piłem z nimi te ich kwaśne bełty
z klepsydr co tydzień spływały nazwiska
i szczurze mordki wyostrzone nosy
psy ze zmierzwioną i wilgotną sierścią
skrobały kanty sztywnych prześcieradeł
mróz im nie był straszny
choć smok zionął dymem siarczystym i gęstym
oni i tak stali – poranni skazańcy

A Ty milczałeś jakbyś też miał kaca
choć ksiądz na ciebie zbierał po kolędzie
a Ty milczałeś jakbyś już nie czekał
na naszych oczu błysk i onieśmielenie
a Ty milczałeś jakby te modlitwy
te narzekania i wrogie spojrzenia
nic nie znaczyły
jakby przebaczenia
za smutek oczu nie było już wcale
w przedsionku kaźni dzień mija zbyt długo

Chciał być Konradem
udręczonych pustką
i wziąć na siebie ich ból i znużenie
uzdrowić dusze co za życia tłuką
się po codzienności jak po pustym piekle

Ale nie umiał zaśpiewać im pieśni
posłać do boju za przegraną sprawę
oskarżyć Boga o brak w niego wiary
oddać ich życie na marną ofiarę

Więc włączył znowu stary telewizor
nieostry obraz migał wciąż i chwiał się
otworzył piwo i popijał milcząc 
bez jęku przekleństw za umarłe światy
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Nieliczni

większość z nas nie dożywa śmierci
większość rodzi się martwa
szara i nijaka
albo z czasem wiotczeje
kurczy się
zanika

tylko nieliczni dożywają śmierci
Giordano Bruno Mahatma Gandhi
i papież z Wadowic

tylko nieliczni dożywają śmierci
tylko nieliczni
po śmierci
wciąż żyją

W poczekalni

w poczekalni piekła sami dobrzy ludzie
sąsiedzi sąsiadów znajomi znajomych
ten i ów był działaczem tamten społecznikiem
segregowali śmieci podlewali kwiaty

trafili tu przypadkiem pewnie przez pomyłkę
ktoś w końcu drzwi naprawi i ich stąd wypuści

przynieśli ze sobą nagrody dyplomy
świadectwa moralności z podpisem proboszcza
certyfikaty oprawione w pozłacane ramki

na pytanie o miłość
leci im to z rąk

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz

WIERSZE Z TOMU
RUCHOME OBRAZKI (WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ)

Cmentarze

przysięgamy
wciąż nowym trumnom
że będą
Mostem
Drogowskazem
Księgą

potem z trumnami
grzebiemy też
wierność

i mamy święty spokój

i pamiątkowe selfie
z cmentarzami w tle

Wzorce

nie ma jednego wzorca kłamstwa
przynajmniej milczą o tym
w Sèvres pod Paryżem
więc można się pocieszać
że kłamię mniej od tego
i na pewno mniej od tej
od tamtej może więcej
lecz tyle samo co tamten

niestety
wzorca prawdy
także nie ma
już
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Kałuże

spadł pierwszy śnieg
i zrobiło się błoto
a miało być biało
sennie i bajkowo

jeżeli tak wygląda Niebo
jak ciężki kac
to nie chcę
wytrzeźwieć

Manicure

wysłuchawszy do końca
The End Morrisona
z winylu trzeszczącego
jak wyrzut sumienia

trzeba jeszcze
koniecznie sprawdzić
pocierając kciukiem
o startą okładkę

czy umarłemu
naprawdę
wciąż rosną
paznokcie

Po sezonie
(pomysł z Szymborskiej)

niektórzy
już nie lubią
Wojaczka

a ja
Wojaczka
wciąż lubię

i trzymam się
tego

jak umarły
kadzidła

Brojgle

gdy jest nam dobrze
nie dostrzegamy wokół siebie zła
kiedy jest źle
nie dostrzegamy dobra wokół

mentalni ślepcy
po omacku stawiamy mur z powietrza
żeby nas chronił przed przepaścią

Spotkanie

przyszli panowie w muchach
a ja o smutkach

i panie pełne wdzięku
a ja o lęku

przyprowadzono dzieci
a ja o śmierci

zapadła martwa cisza
bo kto to słyszał

wstali i poszli sobie
wiersz im na drogę
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Poszukiwanie

w niemocy nie odnajdziesz myśli
które uleciały w nieznane
słów pogubionych nie pozbierasz
tak jak własnych kości
nie zrozumiesz swojego stanu
pozbawionego obecności duszy

Rozdwojenie

gdzie czysta karta
gdzie pióro ołówek
gdzie wena
słów pełna i treści
rozdarta na pół
wystarcza na płótno
kolorami farb maluję
pędzlem opowiadam
poezji w nich nie ma
tylko cicha muzyka
i smutek
bo we mnie ciągle pada
deszcz

Siła

trzymam się życia
dni pełnych
nadziei
na lepsze jutro
na jasne dni
na spełnienie
marzeń
zdarzeń
przynoszących szczęście
i pełnych łask
dni
bicia serca

Alicja Nowak

WIERSZE ZE SZCZELINY CZASU

Echa

Już długa cisza traw
a pamięć
jak niezałatwiona sprawa
domaga się wspomnień
zapisanych w wierszach
przeszłości

Poszukiwania

w zakamarkach codzienności
znaleźć pogubione myśli
zapomniane słowa
zaginiony sens
wykopać z żyznej
ziemi plon
w słowach wiersza

Linia życia

przeznaczenie znaczone
kreską
na początku delikatną i wątłą
zmieniającą bieg
oblicze
bywa prosta
bywa długa
często kręta
zataczająca koła
zda się
że kreślona grubą krechą
ma swój rysunek
jak chodnik
po którym chodzisz
kratka po kratce
w różnych wymiarach
i odcieniach barw
biegnie do przodu
jak dzień za dniem
kończy swój bieg
gdy zatrzyma ją piach
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***
uśmiercić wiersz
wypruć z niego
wszystkie słowa
ścisnąć jego gardło
żeby wykrztusił
ostatnią tajemnicę
i błagalnym wzrokiem
spojrzał
jak poeta w swojej
samotni bez uśmiechu
zagląda w gwiazdy
i w drugiego człowieka

***
śnij mnie czasami
tak dużo myśli
noszę o tobie
noce szarpane za włosy
trzymają garść wspomnień
nagość poduszki
nie ułatwia nocy
gada do ucha
i nie pozwala zasnąć
śnij
wyliżę twoje dłonie
każdym spojrzeniem
i tak spokojnie
sobie zasnę
w ramionach
powietrza

***
kiedy codziennie
po dwudziestej drugiej
odtwarzasz myśli o niej
w zrębku pamięci wytatuowanej
na liszajach milczenia
kiedy wiersz piszesz
nie zawsze udany
i przybierasz kształt
ciała embrionalnego

Jacek Gierasiński

TO JEST WIERSZ
zakłamując sen
otwartych oczu
kiedy jeszcze
otulony w tęsknoty
łzę kładziesz
na poduszce
a cisza tak szarpie
za uszy
wiatr stoi na parapecie
i płacze
a niebo takie czarno-
kolorowe

***
to jest wiersz
ma swoje uczucia
taki co się trochę śmieje
trochę płacze
czasami ironizuje
albo trochę milczy

ja go lubię
i on mnie lubi
lecz czasami się nienawidzimy
ale i tak
podamy sobie rękę
w kombinacjach
metafory

***
czy widziałeś wiatr targający
za włosy drzewa
niosący śmieci podwórek
czy widziałeś jego twarz
wściekle łamiącą
prawo istnienia
czy poczułeś jego oddech
w sobie
o świcie
kiedy księżyc w kołdrę
chmur owinięty
trzy zapałki na stole
czekają
na swoją przyszłość
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JESIENNY OGRÓD

Jesienny ogród nie pachnie wiosną,
Nie kwitną w nim tulipany
Ani hiacynty, ani krokusy;
Jest w szarość i w brązy ubrany .
Jesienny ogród bzem się nie stroi,
Słowiki nie mącą mu ciszy,
Drżące od zimna astry usypia
I wiatru w nim powiew się słyszy .

Jesienny ogród nie pachnie latem,
Nie chlubi się kwiatów urodą,
Nie zwabia barwnych pszczół i motyli,
Nie szczyci się bujną przyrodą .
Jesienny ogród nie tonie w słońcu,
Co świeci wysoko w zenicie,
Nurza się w liściach, które opadły –
Powoli zamiera w nim życie .

Widok jesiennych, żółtych chryzantem,
Co wciąż jeszcze kwitną obficie,
Ozdobą żadną nie jest ogrodu –
Wkrótce i one stracą życie…

29.06.2019 r.

TRUDNA MIŁOŚĆ

Taka miłość, trudna miłość,
Co się zdarza nieproszona,
Co się spóźnia o lat wiele,
Co nie może być szalona .
Taka miłość, dziwna miłość,
Bez początku i bez końca,
Sama nie wie, po co przyszła,
Z rytmu życia nas wytrąca…

Taka miłość niespełniona,
Co się nie chce zwać miłością,
Stąpa cicho zalękniona,
Między smutkiem a radością .
Taka miłość niedzisiejsza,
Co się karmi spojrzeniami,
Gubi się we własnym świecie
I bogaci się mrzonkami…

Taka miłość romantyczna,
Dawno przecież już niemodna,
Która żyje swoim życiem,
Która się nie zjawia co dnia .
Taka miłość, co się zdarza
Nie na wiosnę, lecz jesienią,
Co unosi w górę liście,
By fruwały znów nad ziemią…

Taka miłość, dobra miłość,
Zapisana gdzieś tam w niebie,
Co przyprawia ludziom skrzydła,
Co znów daje wiarę w siebie…

09.03.2019 r.

Anna Jędryka
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Do ciebie się zwracam,
ty, który nie krzyczysz .
Stań wreszcie w czynie,
kiedy w zabójczym ociepleniu, jękach tornad,
epilepsji tsunami, choruje Ziemia .

Kiedy we łzach jej deszczu, kataklizmach powodzi
giną ludzie,
rozpadają się domy, toną wyspy…
Kiedy w truciznach wyziewów i epidemii plastiku
powoli umiera nasz świat .

Do ciebie mówię,
ty, który nie krzyczysz .
Ty, co chełpisz się swoim rozumem
i w orgazmie błogostanu
sycisz się swoją wielkością .
Ty, dotknięty amnezją pamięci
o Wyspie Wielkanocnej .
Ty, pozbawiony wyobraźni potomku Noego .
Ty, który nie widzisz .
Ty, który nie rozumiesz .

A kiedy spadnie już z drzewa
ostatnie jabłko, po które
nie wyciągnie się żadna dłoń,
kiedy gardła zalane wodą
lub spalone gorącym popiołem
nie wydadzą już żadnego krzyku,
co pomyślisz, w morderczym uścisku
bólu i niemocy? 

Do ciebie się zwracam,
ty, który nie krzyczysz! 

24.05.2019 r.

Maciej Rudlicki

KRZYK
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Nad oceanem

Nad oceanem
naszym
wiatr się zerwał
Zmieniają kształt
obrazy czarno-białe
i znad przymkniętych
powiek ledwo świta
pamięci brzask 
szczęśliwy dawnej 
zmieniony
w niespokojną falę .

Samotny okręt
kołysze się 
miarowo
Nie słychać
nic prócz krzyku
mew nad nami
nieokiełznana
siła oceanu
jest pełna
ciszy gdy patrzy się 
z oddali .

I nagle błysk
jaśniejszy jest od słońca
żagiel jak ptak
rozwinął 
skrzydła jak promienie
woda o burty 
bije i z dala 
od brzegu 
uderza w nas odległe już 
i odwieczne
zapomnienie .

Małgorzata Franc

Z CYKLU: RÓŻA WIATRÓW

Spacer z Tatą

To bardzo dawne dzieje
nad polskim morzem na plaży 
widać dwoje ojca i córkę
Nie trzymają się za ręce nie mówią
zwróceni bardziej ku morzu
niż ku sobie kontemplują moment
tego cudownego wydarzenia
jakim jest odnalezienie siebie…

To bardzo dawna historia
wśród piaszczystych wydm
i lasów pachnących żywicą
W niedalekiej odległości
od wody która zachęca choćby
do spacerów zaczarowanym
brzegiem mieniących się 
w słońcu kolorowych kamyków… 

To bardzo dawny czas
piasek przesypuje się przez 
ręce które w pośpiechu szukają
bursztynu zatopionego w słońcu
morskich wodorostów rzuconych na brzeg 
razem z muszelkami i lodami waniliowymi
z brzoskwinią których ciągle
było nam mało… 

Z tych dwojga tylko morze pozostało
takie samo…
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Róża Wiatrów

Róża Wiatrów
na ramieniu
Wilka Morskiego
który nie boi się niczego .

Jest jak kompas
co nigdy się nie myli
i właściwy kierunek
wskazuje w każdej chwili .

Przemierzają razem
morza i oceany
bez obawy że płyną
w jakiś Świat nieznany .

Wakacje z Tatą w 1982 r. Foto ze zbiorów Małgorzaty Franc

I nawet burze sztormy
nie są straszne gdy
Róża Wiatrów z Morskim Wilkiem 
są na zawsze .

I tylko ta myśl nieznośnie
doskwiera im w udręce
gdzieś w głębi oceanu uczuć 
można zgubić serce .
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Królowa marzeń

Była kiedyś królową
Królową marzeń…
Szła z wysoko 
podniesioną głową
bez cienia wątpliwości
wierzyła w osobny
bieg zdarzeń .

Wiatr muskał 
jej skronie i cichym
szeptem kusił 
spójrz należę do ciebie
z uśmiechem 
podziękowała nie chciała
iść do nieba .

Podobały się jej
kwiaty polne
bez pychy różanego ogrodu
była przecież 
królową marzeń
była o jeden krok
do przodu .

Nie dostrzegła
cieni które przysiadły
blisko prawie na ramieniu
patrzyła w słońce 
myślała przecież 
już po burzy
była królową marzeń .

Czas wszystko 
zmienił i wydłużył 
dni były krótsze kroki cięższe
stracone wszystko 
i przeklęte!
I tylko gdzieś w kącikach ust
była królową marzeń znów .

Daleko od siebie

Jesteśmy
daleko od siebie
brakuje nam czasu
na rozmowy
nie ma miłości i uczuć
łatwiejszy jest schemat
gotowy .

Otacza nas
świat nieprzyjazny
złożony z plastiku i szkła
tak trudno nam jest 
spojrzeć w gwiazdy
by znaleźć w nich 
własne JA .

Nasz Świat
powoli przemija
żyjemy daleko od siebie
kurczy się czas 
i przestrzeń
a życie tak szybko
mija .

07.06.2019 r.
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Puste miejsce przy fortepianie…
dlaczego właśnie on
nie poruszy już jego strun
tylko te w sercach i w pamięci będą drgać
aż zagłuszy je zwyczajne życie
lub skończy się ich czas
żal smutek
wypalają się wolniej od płomyka świecy
przebiegają cieniem po fotografiach i ścianach
kryją po kątach przyjaznego pomieszczenia
podsłuchują rozmowy

Grałeś wszystko o co poprosili Cię przyjaciele
co podpowiadała Ci muzykalna dusza
i w niej po mistrzowsku ukrywałeś marzenia
o wolności od słabości i trosk
w które przyoblekają się ciała
niezależnie od pogody

Miejsce przy klawiaturze fortepianu
nie powinno być puste
przywilej to czy lekcja pokory
uczestniczyć w istnieniu kogoś
kto oddalił się nie ze swej woli
nie w swoim czasie
i pozostał cały gdzieś obok
na przykład w zaułkach
nieśmiertelnej muzyki

Pamięci Piotra Łobosa

Częstochowa, maj 2019

Zdzisław Opałko

NIEMILKNĄCE STRUNY



Foto Aleksandra Drażan
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„Zawsze biorę za punkt wyjścia autentyczne wydarzenie,
ale gdy opowiadam o nim, zaczynam zmyślać” .

Bohumil Hrabal

Zarządzono zebranie drużyny . W szatni mieszczącej się pod krytą trybuną zawsze pano-
wał zaduch . Woń gnijącego drewna mieszała się tam z zapachem mydlin dolatującym 

z sąsiedniej pralni . Oczekując na przybycie władz klubowych, usadowiliśmy swoje piłkarskie 
tyłki na niskich gimnastycznych ławkach .

W sezonie pięćdziesiątego czwartego i piątego roku grałem na pozycji stopera, czyli środ-
kowego obrońcy w słynnej wojskowej piłkarskiej drużynie z samej Warszawy . Cieszyłem się 
uznaniem wśród chłopaków z zespołu . Powierzono mi nawet funkcję kapitana . Jako jeden 
z kilku zawodników nie odbywałem służby wojskowej, w związku z czym wynagradzano 
mnie z tak zwanego etatu cywilnego . Klub przydzielił mi kawalerkę, takie malutkie miesz-
kanie w resortowym bloku na Powiślu . Miałem już ukończone trzydzieści lat . Przeżyłem 
kilka poważanych kontuzji obydwu nóg . Koniec kariery sportowej zbliżał się nieuchronnie . 
Szorstkość i chropowatość tamtych dni czasami stawała się nieznośna . Brakowało mi pomy-
słu na dalsze ułożenie sobie życia . Na dłużej nie mogłem związać się z żadną kobietą . Mój 
ojciec twierdził, że zmarnowałem sobie młodość, bo zbyt poważnie wykonywałem rzecz 
skrajnie niepoważną, jaką jest uprawianie piłki kopanej . Z lubością powtarzał, że futbol jest 
popularny, bo głupota jest popularna . Nie pierwszy to raz na tym świecie ojciec nie rozumiał 
tego, co robił syn .

Tamtego dnia do szatni z trzaskiem popchniętych drzwi wkroczył major Majewski, 
a za nim wsunęło się trzech dwudziestolatków w zbyt obszernych, luźnych polowych mun-
durach . Najwyższy z nich, szczapowaty blondyn, wyróżniał się potężnym nosem . Pozosta-
ła dwójka była krępej budowy, poruszała się z wdziękiem niedźwiedzia . Mocno osadzeni 
na nogach bardziej przypominali zapaśników niż piłkarzy . Tych trzech młodych ludzi, wy-
wodzących się z Frydenshuty, stanowiło słynną „śląską brankę”, która jesienią pięćdziesiąte-
go czwartego roku miała wzmocnić siłę ataku naszego zespołu . Chudzielec z imponującym 
kinolem miał na imię Ewald . Jego umięśnieni krajanie przedstawili się jako Putz i Ecik .

– Zawodnicy! – zachrypiał Majewski – poznajcie swoich nowych kolegów, będą od dzi-
siaj w naszym kolektywie .

Zwracając głowę w kierunku Ewalda, po chwili dodał:
– Jestem przekonany, że będziecie dobrze grali i że dacie z siebie wszystko dla dobra na-

szego klubu . Potwierdźcie nam to teraz – ciągnął rozkazująco – śmiało, czekam!
Cała trójka spojrzała po sobie i milczała . Majewski wykonywał dziwne gesty i grymasy, 

czekając, aż któryś z nich wyrzuci z siebie jakieś słowo . W końcu Ewald przestąpił z nogi 
na nogę i wycedził:

– Ja, bydziemy bakać – popatrzył dumnie, a potem wycofał się pod ścianę .
Usatysfakcjonowany Majewski zakończył spotkanie i oddalił się w kierunku najbliższego 

kasyna oficerskiego .
Od razu złowiłem wzrok Ewalda . Stalowy, skupiony i nieufny . W czterdziestym szó-

stym, w Knurowie, gdzie wówczas pracowałem, widziałem setki takich spojrzeń . W tam-

Andrzej Piechocki

LEDERMANTEL
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tym czasie miejscowi czuli się podle . Stali się obywatelami kraju, który miał do nich, nigdy 
zresztą głośno niewypowiedziane, pretensje za ojców i braci w Wehrmachcie albo za siostry 
wzdychające do zdjęć przystojniaków w czarnych mundurach . Wtedy, tej szaroczarnej zimy 
z czterdziestego piątego na czterdziesty szósty, na przerażonym Górnym Śląsku słychać było 
chrzęst śniegu pod trepami więźniów z obozu w Świętochłowicach .

Wszystko toczyło się normalnym trybem . Codziennie o ósmej rano spotykaliśmy się 
w stołówce, która mieściła się w jednym z trzech zielonych baraków, stojących na terenie 
stadionu tuż za kortami tenisowymi . Zakwaterowana była tam część drużyny piłkarskiej, 
w tym Ewald ze swoim współziomkami . Poranki treningowe zapisały się w mojej pamięci 
jako mglista otchłań . Jesienią i wiosną, na początku dnia, od Wisły nadciągała biała cza-
pa mgły, zsuwająca się później na krytą trybunę i boiska . Mieszkałem już wtedy na mieście 
i na stołówkę wchodziłem od strony Łazienkowskiej . Kiedy byłem przy drzwiach baraku, 
oni zawsze wynurzali się z mlecznej ciszy, krocząc nieśpiesznie, w spranych bawełnianych 
dresach, obuci w czeskie tenisówki . Takich ich zapamiętałem .

Ściskaliśmy sobie bezgłośnie dłonie . Stołówka mieściła się w obszernej sali, gdzie stało 
ze trzydzieści przykrytych ceratą stolików . Karmiono nas dobrze . Najczęściej dostawaliśmy 
chleb z masłem i kiełbasą, do picia była zbożowa kawa z mlekiem nalewana z metalowych, 
emaliowanych dzbanków .

Po śniadaniu przechodziliśmy do szatni . Utykający na lewą nogę Manek wydawał nam 
sprzęt do treningu . Przebrani, w spranych, rozciągniętych, ale czystych koszulkach, często 
w dresach, obuci w korki, czekaliśmy na przybycie Istvana S ., naszego nowego węgierskiego 
trenera, który na zajęcia, nie wiedzieć czemu, spóźniał się regularnie . Oczekiwanie niekiedy 
przedłużało się do dwóch godzin .

Podczas wymuszonej bezczynności zajmowaliśmy się różnymi rzeczami . Przeważnie 
graliśmy w pokera na drobne kwoty . Były też warcaby, niektórzy czytali gazety . Nowa trójka 
stroniła od gier i innych podobnych rozrywek . Najczęściej siadywali w kącie i sporadycznie 
odzywali się do siebie . Czasami jeden z nich, Ecik, przygrywał cichutko na ustnej harmo-
nijce .

W końcu przysadzisty, czarny citroen, nazywany wówczas cytryną, dowoził Istvana S ., 
importowanego „bratanka” o twarzy, która jako żywo przypominała mi Moryca Shapiro, 
właściciela jatki na Ostatnim Groszu w Częstochowie, gdzie się urodziłem i wychowywa-
łem przed wybuchem wojny .

Trenowaliśmy na bocznym boisku . Na szczęście u Istvana nie było tylu zajęć siłowych ani 
nudnych zajęć gimnastycznych, nie było też wielokilometrowych biegów, jakie musieliśmy 
wykonywać za czasów poprzedniego trenera, zwanego Profesorem, będącego posągową po-
stacią polskiego sportu .

Ćwiczyliśmy dużo z piłką, wykonując różnorodne podania i przyjęcia, podbicia, uderze-
nia „z klepki”, strzały w pełnym biegu i wiele innych rzeczy doskonalących sztukę piłkarską . 
Po dwóch godzinach takiej młocki, czasami trochę dłuższej, kwaśny pot z dwudziestu kilku 
męskich ciał dolatywał aż na Powiśle .

Na pierwszym wspólnym treningu, ze słabo udawaną obojętnością, przyglądaliśmy się 
naszym nowym kolegom – trójce zarekwirowanej na Śląsku . Po ich pierwszych uderzeniach 
i odbiciach od razu zrozumiałem, że dołączyli do nas zawodnicy nieprzeciętni .

Szczególne wrażenie robił Ewald . Piłka kopnięta jego lewą nogą pruła powietrze niczym 
pocisk, nie wiem, czy jak pocisk artyleryjski, ale te strzały miały niespotykaną moc . Popi-
sywał się uderzeniami z odległości ponad trzydziestu metrów; najpierw było słychać świst, 
a później mlaśnięcie siatki zatrzymującej nadlatującą futbolówkę .
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W krótkim czasie wielu bramkarzy ligowych mogło poznać siłę jego strzałów . Często 
było to bardzo bolesne doświadczenie . Bolesne w przenośni, a bywało, że i dosłownie .

Putz i Ecik czarowali wszystkich doskonałością swoich ruchów . Wbrew przysadzistej 
budowie byli wyjątkowo szybcy i elastyczni . Mówiło się głośno, że mają klej na butach . Piłka 
w nieprawdopodobny sposób trzymała się ich stóp . Potrafili bezbłędnie przyjąć najtrudniej-
sze podanie . Zachwycali też sztuką dryblingu, imponowali podaniami, posyłali piłkę precy-
zyjnie i niespodziewanie . Grający przeciwko nim zawodnicy gubili się niczym przysłowiowa 
ciotka w Czechach . Krótko mówiąc, ich miejsce w podstawowym składzie drużyny nie mo-
gło budzić u nikogo żadnych wątpliwości .

W tym czasie prezesem klubu był pułkownik Kamyk, człowiek już dobrze po sześćdzie-
siątce, grzeczny, kulturalny, podobno przedwojenny społecznik i działacz sportowy z gospo-
darnej Wielkopolski, który zupełnie nie pasował do sprawującego nad nami bezpośredni 
nadzór majora Majewskiego ani do wielu innych rzeczy mających miejsce w naszym kraju 
po 1945 roku .

Tak naprawdę zarząd klubu mieścił się za murami Sztabu Generalnego, Szary Beton – 
takie miano wymyśliłem na ten budynek, gdzie dwóch mówiących z rosyjskim akcentem 
generałów, Limbach i Kamiński, wydawało polecenia, a raczej rozkazy przesądzające o funk-
cjonowaniu naszej piłkarskiej drużyny . Starą przedwojenną nazwę klubu wrzucono gdzieś 
za szafę i zaczęto posługiwać się suchym skrótem literowym, przypominającym bardziej 
oznaczenie karabinu maszynowego niż słowo, pod którym zwykli ludzie chcieliby uprawiać 
piłkę kopaną .

Dla generałów z Szarego Betonu, których siląc się na dowcip nazywaliśmy „Amerykana-
mi”, byliśmy czymś więcej niż drużyną piłkarską – byliśmy skrzyżowaniem batalionu sztur-
mowego z krążownikiem Aurora . Mieliśmy robić trzy rzeczy: zwyciężać, zwyciężać i… zwy-
ciężać . Zdobycie mistrzostwa kraju i Pucharu Polski było zadaniem bez mała militarnym .

Przybycie do nas trójki z Frydenshuty, dzisiaj zwanej Rudą Śląską, odmieniło sytuację 
drużyny . Wzmocnieni Ewaldem i jego dwoma krajanami zaczęliśmy zdobywać punkty . Wy-
raźnie pięliśmy się w tabeli . Mecz za meczem był zwycięski .

Ewald prawie w każdym spotkaniu zdobywał bramkę, a bywało, że więcej . Po udanym 
strzale, kiedy sędzia regulaminowym gwizdnięciem wskazywał miejsce na środku boiska, 
uśmiechał się pod potężnym kinolem i szedł nieśpiesznie na naszą stronę . Jakże inna była 
jego reakcja od tych histerycznych gestów, odgrywanych dzisiaj przez piłkarskich idoli pod 
okiem kamer stacji telewizyjnych! On tam po prostu był . Robił swoje . Koleje losu, obowią-
zek służby w siłach zbrojnych, konsekwencje zakrętów historii, kazały mu reprezentować 
barwy wojskowego klubu piłkarskiego .

Gazety piały z zachwytu nad całą trójką . Ewalda nazywano „bombardierem”, a do Putza 
i Ecika przylgnęła etykietka „mistrzów techniki” . Prawie nigdy nie napisano, skąd przybyli 
ci wspaniali zawodnicy i gdzie nauczyli się grać w piłkę . Nie dopuszczano do nich dzienni-
karzy, a w szczególności radiowców z mikrofonami .

W szatni Ewald i ziomkowie nie byli specjalnie rozmowni, a jak już się odzywali, to ciężką 
śląską mową, wplatając często niemieckie słowa . Dziwnie było patrzeć, bo powstała osobliwa 
sytuacja . Prawie zawsze po meczu zawodnicy, zrzucając z siebie przepocone stroje, zwlekając 
getry, puszczają w przestrzeń szatni przekleństwa lub eksplodują radością . W którą stronę idzie 
reakcja, zależy od przebiegu meczu . Wszyscy się wówczas wydzierają i wzajemnie przekrzyku-
ją . U nich było odmiennie, zawsze – spokój . Ewald, Putz i Ecik wchodzili za mur nieufności .

Korciło mnie, by zmienić to dziwactwo . Znałem niemiecki i potrafiłem trochę godać 
po śląsku . Pomyślałem sobie, że moje doświadczenia z Gelsenkirchen i Knurowa, gdzie pod 
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koniec wojny byłem na robotach, mogą okazać się przydatne . Zachodziłem ich z różnych 
stron – pomału, stopniowo .

Kiedyś po meczu w Krakowie, gdy wyjątkowo zostaliśmy na drugi dzień w hotelu, Ewald 
zaczepił mnie na korytarzu:

– Paul, jeronie – zaczął – mamy fajrant – uważnie wiercił mnie wzrokiem – zapraszam 
na ahtlik .

Ahtlik to po śląsku kieliszek wódki . Poszliśmy konspiracyjnie do zadymionej knajpy 
na Placu Szczepańskim . Na szczęście w tym czasie „Amerykanie”, nie pamiętam już, w ja-
kich okolicznościach, wydali dyspensę i zawodnicy „w służbie” mogli chadzać po mieście 
w ludzkich ubraniach . Ewald w kraciastej flanelowej koszuli i szarej marynarce nie wzbudził 
żadnego zainteresowania konsumentów siedzących przy sąsiednich stolikach .

Ahtlik zamienił się w halba . Do hotelu wróciliśmy po kilku godzinach . Eskapada pozo-
stała niezauważona . Od tamtej pory nasze wzajemne relacje uległy ociepleniu . Bałem się 
trochę, że za chwilę nie sprostam tej niespodziewanej sympatii Egona .

Jesienią 1955 roku byliśmy na pierwszym miejscu w ligowej tabeli, a w Pucharze Polski 
dotarliśmy do finału . „Amerykanie” z Szarego Betonu, a co za tym idzie cały zarząd, do-
magali się od nas podwójnego sukcesu . Kamyk i Majewski zaczęli nam robić po każdym 
treningu odprawy i zebrania, na których mobilizowali drużynę do zgarnięcia jednocześnie 
pucharu i mistrzostwa . Obiecywali złote góry i grube koperty .

Któregoś dnia pułkownik Kamyk przyszedł do szatni przyodziany w cywilne ciuchy . 
Miał na sobie czarny skórzany płaszcz . Nowy, spod igły, błyszczący, jeszcze chrzęszczący, 
pachnący dobrze wyprawioną skórą – szyk i dobrobyt w jednym . Stebnowany kołnierz leżał 
idealnie na ramionach, na nich pagony z czarnymi guzikami . Wszystkie zakładki, kieszonki, 
kieszenie i patki były precyzyjnie ozdobione podwójnym ściegiem czarnych nici . Talię puł-
kownika spinał pas z czarną kościaną klamrą . To nie był zwykły płaszcz, to było arcydzieło 
krawiectwa skórzanego .

Muszę przyznać, że pułkownik Kamyk wyglądał w nim elegancko i dostojnie niczym 
wzięty adwokat albo jak sam Mieczysław Fogg, którego czasami widywałem w warszaw-
skich restauracjach . W czasie okupacji skórzanymi płaszczami wyróżniali się funkcjonariu-
sze Gestapo i policji kryminalnej .

Tego dnia Kamyk powiedział kilka suchych zdań o zbliżającym się finale Pucharu Polski 
z drużyną z Gdańska i już miał wychodzić, kiedy podszedł do niego Ewald

– Jeronie, ale pułkownik ma galanty ledermantel – błyszczały mu oczy i nos mu się zaczer-
wienił – chciałbych taki mieć .

– Obiecuję – Kamyk lekko zmarszczył czoło – obiecuję, że jak zdobędziecie puchar i mi-
strzostwo, to każdy zawodnik naszego zespołu otrzyma taki jugosłowiański płaszcz – zakoń-
czył zrozumiawszy, że trafiła mu się jeszcze jedna rzecz motywująca zawodników .

Po tej wypowiedzi opuściliśmy szybko szatnię .
W następnych tygodniach zauważyłem zmianę w zachowaniu Ewalda . Nigdy wcześniej 

nie przykładał się tak do treningu ani do gry na boisku . Widać było, że po tej obietnicy na-
prawdę został umotywowany .

W któreś wolne popołudnie zaprosiłem Ewalda do mojej kawalerki na Powiślu . Posta-
nowiłem rzucić na szalę mój największy walor . Ugotowałem zalewajkę . Na częstochowskim 
Ostatnim Groszu królową zup była zalewajka . Sama doskonałość, która narodziła się z bie-
dy . Tajemnica tego cymesu tkwiła w sporządzeniu zakwasu z mąki żytniej, a ja umiałem 
to naprawdę dobrze zrobić . Tej sztuki nauczyła mnie mama . Zalewajka okazała się strzałem 
w dziesiątkę . Ewald wpadł w zachwyt .



39galeria 50częstochowski magazyn literacki

PROZA DEBIUT

Jedząc zupę, opowiedział mi, jak w 1943 roku na boisku w Frydenshucie odbył się mecz 
towarzyski pomiędzy miejscową kopalnianą drużyną a słynnym FC Kattowitz .

On jako bajtel siedział na nasypie przy boisku, gdy zawodnicy z katowickiego klubu pod-
jechali osobowymi samochodami marki Opel Kapitan . Zapamiętał ich, jak w kwietniowym 
słońcu szli w rozpiętych skórzanych płaszczach, trzymając w rękach podróżne nesesery . Wy-
glądali jak amanci filmowi, przybysze z piękniejszego, lepszego świata, innego i dalekiego 
od popiołu tamtych dni .

Mecz o Puchar Polski potoczył się wspaniale . Ewald był jednym z najlepszych piłkarzy 
na boisku, strzelając piękną bramkę z odległości dwudziestu metrów . Wygraliśmy z drużyną 
z Gdańska aż pięć do zera . Po meczu siwowłosy, dystyngowany minister wręczył nam potęż-
nych rozmiarów miedziany puchar .

Kilka tygodni później pojechaliśmy na decydujące o mistrzostwie kraju starcie do Sos-
nowca . Do pełni szczęścia wystarczał nam remis .

Spotkanie odbyło się w pochmurną, zimną listopadową niedzielę . Nigdy wcześniej nie 
przyszło mi grać przed tak wrogo usposobioną widownią . Na otaczających płytę boiska 
ziemnych trybunach zebrał się kilkunastotysięczny tłum, który falując, wyrzucał z siebie 
nienawiść i chóralne obelgi pod adresem naszej drużyny . Z pewnością większość znajdują-
cych się na stadionie mężczyzn była pod wpływem płynu z butelki zaopatrzonej w czerwo-
ną kartkę . W latach pięćdziesiątych podczas meczów piłkarskich wypijano morze wódki . 
Tłum był jednorodny i groźny . Wydawało mi się wówczas, że wszyscy zebrani na trybu-
nach są ubrani w jednakowe szare prochowce, a na głowach mają czarne berety z małymi 
ogonkami .

Wychodząc z szatni na murawę, czuliśmy się jak skazańcy prowadzeni na miejsce straceń . 
Sosnowiec pierwszy strzelił bramkę, prowadził, a nam gra zupełnie się nie kleiła . W czasie 
przerwy w szatni panowała cisza, nikt nie wypowiedział słowa, nawet pułkownik Kamyk, 
który przyszedł w tym swoim szykownym ledermantlu.

Pod koniec regulaminowego odpoczynku poderwał się Ewald, każdego z nas poklepał 
po ramieniu i coś tam mamrotał pod nosem . Niewyobrażalne, nigdy z jego strony nie ze-
tknęliśmy się z takim przejawem czułości . Zupełnie odmienieni wybiegliśmy na drugą po-
łowę meczu .

Dalej to było prawdziwe trzaskanie, gra dorosłych, walka, chrzęst, zgrzyt, tępy odgłos 
uderzanej skóry o skórę, kości o kość . Dziwnym trafem trybuny zamilkły albo mnie się tak 
wydawało . Z biegiem czasu nasza lepsza technika piłkarska przyczyniła się do coraz większej 
przewagi nad drużyną z Sosnowca .

Pod koniec meczu Ewald przerzucił piłkę do Putza, który to, ograwszy zwodem dwóch 
obrońców, strzelił bezbłędnie w prawy dolny róg bramki . Wpadająca wtedy do siatki skó-
rzana futbolówka wynosiła nas do piłkarskiego nieba, zapomnieniu ulegały tak niedawne 
jeszcze złe czasy, bo zdobywaliśmy mistrzostwo kraju w tej szarej, umęczonej przestrzeni . 
Wynik meczu nie uległ już zmianie .

Byliśmy najlepsi!
Do Warszawy wracaliśmy nocnym pociągiem . Na pluszowych kanapach pierwszej klasy 

ktoś rozłożył białe arkusze pakowego papieru, na nich znalazły się szklanki, kieliszki, butelki 
z wódką i koniakiem, dalej bułki z szynką na tekturowych tackach oraz słoiki z ogórkami 
w occie . Całość była ozdobiona radością, uśmiechem nas wszystkich oraz liryczną melodyj-
ką, „bluesikiem”, wyciągniętym przez Ecika z jego srebrnej ustnej harmonijki .

Zrozumiałem, że każdy człowiek może nas zaskoczyć pozytywnie, jak Ecik swoim mu-
zycznym talentem . W górniczych domkach pod Bytomiem też się rodzą zdolni ludzie .
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Rok później los uderzył nas boleśnie, Ecik wpadł pod tramwaj w Gliwicach i wypadku 
nie przeżył…

Wracając do naszego triumfu w Sosnowcu . Pijani, ale szczęśliwi, wytoczyliśmy się 
w nocy na drewniany peron Warszawy Centralnej . Przez najbliższe tygodnie byliśmy pro-
pagandowymi manekinami, protoplastami dzisiejszych celebrytów, niosącymi zapracowa-
nym ludziom odrobinę mirażu i ułudy . Wożono nas do fabryk, na wieś do upaństwowio-
nych dworów i folwarków, na spotkania z młodzieżą szkół niższych i średnich, na spotkania 
w Hufcach Pracy i na świetlicowe „opowiastki” w koszarach wojska i milicji .

Pewnego razu na klubowym korytarzu natarli na mnie Kamyk z Majewskim .
– Pawełku, widzimy cię w przyszłości w Warszawie jako wychowawcę naszej piłkarskiej 

młodzieży .
Szarpali przy tym moją dłoń i mocno oklepywali mi plecy . Były to wiele obiecujące gesty .
Na koniec doszło do najważniejszego wydarzenia . Dzień wcześniej kazano nam wy-

trzeźwieć, umyć się i ogolić oraz ubrać jak najlepiej . Zielony czeski autobus, brzuchata škoda, 
zawiozła nas na Krakowskie Przedmieście do Szarego Betonu, kamienicy obok Hotelu Eu-
ropejskiego . W sali, do której nas wprowadzono, był wypolerowany dębowy parkiet, na sto-
łach ustawionych w podkowę, na białych obrusach, rozłożono obiadową zastawę, eleganckie 
sztućce oraz mnóstwo szklaneczek i kieliszków . Wielki luksus .

Stanęliśmy wyczekująco w małych grupkach pod ścianą .
W pewnej chwili otworzono potężne, dwuskrzydłowe drzwi i sala wypełniła się naj-

wyższą szarżą oficerską . Zabłysnęły srebrne wężyki, szlify, gwiazdki, zafalowały lampasy, 
zaskrzypiały buty z cholewami, mignęły różnokolorowe baretki i można było przystąpić 
do najważniejszej części uroczystości .

Na honorowym miejscu usiadł sam Marszałek, który podobno kiedyś był warszawskim 
robotnikiem, obok niego nasi „Amerykanie”, wiceministrowie w resorcie wojny, czyli Lim-
bach i Kamiński, nieprzeniknieni – jak przystało na oficerów, którzy przybyli z tamtych 
stron . Byli tam też inni, nieznani mi, wysocy szarżą członkowie zielonej świty, a na samym 
końcu nasz pułkownik Kamyk z majorem Majewskim .

Obok stołów ustawiono potężnych rozmiarów mikrofon w pękatej obudowie i jeden 
z członków bankietowego prezydium, jakiś chudy kapitan, przemówił do zebranych . Naj-
pierw przypomniał, komu polska piłka nożna zawdzięcza to wszystko, dzięki komu i czemu 
doszliśmy tam, gdzieśmy doszli, później dziękował Wielkiemu Wodzowi w dalekiej Mos-
kwie, później partii i kierownictwu resortu . To była homilia na tamte czasy, którą prawdo-
podobnie ten chudy kapitan wygłaszał przy każdej okazji, modyfikując lekko w zależności 
od sytuacji .

Następnie głos zabrał generał Kamiński, który dwa lata wcześniej był prezesem naszego 
klubu . Ten nie mówił długo, gdyż w polskim nie był najmocniejszy, więc szybko przeszedł 
do rozdawania nagród według listy podsuniętej mu usłużnie przez Kamyka .

Każdy z nas był podrywany z nazwiska, podchodził do generała, gdzie otrzymywał nie-
bieskie tekturowe pudełeczko i grubą szarą kopertę formatu szkolnego zeszytu . W pude-
łeczku był oryginalny złoty Atlantic, natomiast koperta kryła pokaźny plik czerwonych stu-
złotowych banknotów, równowartość sześciu miesięcznych pensji sztygara . Z nagrody byłem 
niesamowicie zadowolony, ponieważ otrzymałem dużo więcej, niż mogłem się spodziewać .

Zaraz potem na salę wkroczyli dyżurni żołnierze, wnosząc wazy z zupą, podano obiad . 
Zrobiło się gwarno, strzeliły korki od szampana, wjechały butelki z różnymi wódkami i za-
częto wznosić toasty . Rozglądając się po sali, zauważyłem uśmiechnięte twarze kolegów 
z drużyny, gdy nagle ktoś szturchnął mnie w plecy .



41galeria 50częstochowski magazyn literacki

PROZA DEBIUT

– Paul, jeronie, a kaj ledermantel? – za mną stał Ewald, twarz miał ściśniętą, groźną – Ka-
myk obiecał wszystkim ledermantel!

W jego oczach kryła się nieufność całego Górnego Śląska, poczucie krzywdy wszystkich 
tych, których tyle razy oszukali wygadani cwaniacy z Warszawy .

– Paul, ledermantel, ledermantel! – cedził przez zęby .
Zrozumiałem, że on całą odpowiedzialność za tę niespełnioną, szczególną obietnicę, 

składa na mój głupi łeb .
– Paul, musisz gadoć z generałem – dobił mnie ostatecznie .
Byłem kapitanem drużyny, więc powinienem upomnieć się o zawodników . Przerażenie . 

Nie wiedziałem, co robić . Nie mogłem wstać ani się ruszyć . Na plecach czułem worek ka-
mieni albo nawet dwa .

Obok rozwijało się coraz gwarniejsze przyjęcie, przy głównej części stołu generałowie 
przepijali do Istvana S . i do Kamyka . Widziałem wokół siebie uśmiechnięte twarze . Ta we-
sołość była poza mną . Wykluczenie . Nie mogłem jeść podawanego obiadu ani przełykać 
wódki, miałem przed sobą wysoką ścianę strachu i kolczasty płot niepewności, przeszkody, 
których nie byłem w stanie pokonać .

Ewald przypiekał mnie wzrokiem .
Podobną bezradność przeżyłem na początku okupacji, gdy szmuglując z bratem rąban-

kę do Rzeszy, natknęliśmy się w okolicy Częstochowy na umundurowany niemiecki patrol . 
Chcieliśmy czmychnąć do pobliskiego lasu, ale żandarmi zaczęli strzelać . Świst lecących po-
cisków poraził mnie, stanąłem, nie mogłem zrobić ani jednego kroku, zamarłem w bezruchu 
jak żona Lota, o której słyszałem na lekcjach religii .

Brat uciekł, mnie złapano i zabrano plecak z towarem . Na koniec dostałem kopniaka 
w tyłek i zostałem puszczony wolno . Uratowało mnie prawdopodobnie to, że miałem wów-
czas niecałe czternaście lat .

Na tamtej gwarnej sali zostałem sam z Ewaldem i jego pieprzonym ledermantlem. Nie 
chciałem być znowu złapany na haczyk cudzych żalów i pretensji .

Wstałem, ciężko ruszyłem do przodu . Dotarłem do prezydialnej części stołu, tam, gdzie 
biesiadował sam Marszałek w otoczeniu generałów oraz członków zarządu z pułkownikiem 
Kamykiem na czele .

Zwróciłem się do siedzącego nieco z boku generała Limbacha, szczęśliwie niezajętego 
żadną rozmową .

– Obywatelu generale – zacząłem służbowo, jakbym był żołnierzem w czynnej służbie – 
pułkownik Kamyk obiecał całej drużynie skórzane płaszcze za zdobycie pucharu i mistrzo-
stwa – byłem zaskoczony swoją bezczelnością . – Teraz wszyscy bardzo liczymy na otrzyma-
nie tej nagrody – zakończyłem zupełnie uspokojony .

Generał, szczupły mężczyzna o pociągłej twarzy z ciemnym mocnym zarostem i pokaź-
nym semickim nosem, spojrzał na mnie z powściągliwą wyższością .

– Jeżeli pułkownik coś obiecał, to na pewno to dostaniecie, idźcie …
Przerwał, bo spostrzegł, że naszej rozmowie przysłuchuje się sam Marszałek . Po chwili 

z drugiego końca stołu przywołano Kamyka z Majewskim . Marszałek odwrócił głowę w ich 
kierunku . Wydawał jakieś polecenia . Nie wiem, co tam było powiedziane, gwar biesiadny 
wszystko zagłuszał . Widziałem tylko, że Kamyk i Majewski przemiennie się prężyli i pąso-
wieli . W rozmowie uczestniczył generał Limbach, który po chwili odszedł od nich i przy-
wołał mnie szybkim gestem:

– Te płaszcze wkrótce otrzymacie – rzucił beznamiętnie – wojsko zawsze wywiązuje się 
ze swoich zobowiązań!
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Wycofałem się potulnie . Tego wieczora miałem już wszystkiego serdecznie dosyć .
Wychodząc z budynku natknąłem się na pułkownika Kamyka, wyglądał jakby go przeje-

chał ruski czołg . Twarz miał bladą, patrzył na mnie z nienawiścią .
Dwa dni później zawieziono całą drużynę do Rembertowa, gdzie w przepastnych ma-

gazynach, pełnych różnego reglamentowanego dobra, każdy z nas mógł sobie dopasować 
odpowiedni rozmiar płaszcza . Dodatkowo mieliśmy do wyboru dwa kolory: czarny i ciem-
nobrązowy . Ewald zdecydował się na czerń . Zrobiłem to samo .

Później we dwóch, wystrojeni w przed chwilą pobrane płaszcze, ruszyliśmy w miasto . 
Swoboda! Rozgrywki za nami, w treningach była przerwa, a dodatkowo Ewaldowi kończyła 
się służba w wojsku . Najbliżej było do „Polonii”, gdzie jako kelner pracował swojak z Ostat-
niego Grosza, łysy Tosiek Rumik, syn maglarza z ulicy Spadzistej .

Balanga była przednia . Tosiek podawał nam flaczki po warszawsku i zimną wódkę w ma-
łych oszronionych kieliszkach wielkości naparstka . W miarę konsumpcji Ewald stawał się 
wylewny jak rzeka Wisła na wiosnę . Opowiedział mi o swoim ojcu służącym w Wehrmach-
cie, o wujku z Hamburga i o nowym klubie na Śląsku, w którym zagra, jak tylko wyjdzie 
z wojska . Patrzyłem na niego i serce mi rosło, w tym jego otwarciu była też moja zasługa, 
dzięki temu, że upomniałem się o skórzane ciuchy dla drużyny, i dzięki temu on, Ewald 
z Frydenshuty, mógł poczuć się naprawdę dowartościowany . Niektórzy ludzie zrobią bardzo 
dużo dla uzyskania rzeczy banalnych . Przypomniałem też sobie wyczytaną gdzieś maksymę, 
że nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość .

Rozstaliśmy się w alkoholowej podniosłości .

*
Tydzień później Ewald zakończył służbę w wojsku i wyjechał bez pożegnania w rodzin-

ne strony .
Pułkownik Kamyk przestał robić groźne miny, ale już nigdy nie zaproponował mi pracy 

trenera z grupami młodych piłkarzy .
W grudniu, trzy dni przed Wigilią, zapakowałem do fibrowej walizy kupione wcześniej 

dla rodziny prezenty i udałem się na pociąg do Częstochowy . Na peronach kłębiły się tłumy 
podróżnych jadących na święta do domu . Wsiadając do wagonu, usłyszałem czyjeś donośne 
wołanie .

Przepychał się do mnie Tosiek Rumik, kelner z „Polonii”, ubrany w identyczny jak mój 
czarny skórzany płaszcz . Cudem znaleźliśmy wolne miejsca w jednym przedziale . Tosiek 
gadał przez całą drogę, opowiedział mi, że jakiś czas temu przyszedł do niego wyjeżdżający 
na Śląsk Ewald i zaproponował kupno ledermantla po bardzo atrakcyjnej cenie .

Tosiek w nabytym płaszczu prezentował się nader elegancko .

Andrzej Piechocki – urodzony 30 .01 .1949 r . w Lęborku . Emerytowany inżynier 
włókiennik . Przez kilkadziesiąt lat pracował w na różnych stanowiskach w miejsco-
wych przedsiębiorstwach włókienniczych . Mieszka w Częstochowie od sześćdziesię-
ciu dziewięciu lat . Najlepiej wypoczywa, wędrując po niezbyt wymagających szlakach 
Beskidu Śląskiego i Żywieckiego . Fascynuje go historia miast i miasteczek należących 
kiedyś do Austro-Węgier . Odwiedza często tereny dzisiejszej Austrii, Czech i Słowacji . 
Od kilku lat pisze dla uporządkowania wspomnień, wygładzenia myśli i zrozumienia 
bizarnych zmian zachodzących we współczesnym świecie . Drobne utwory literackie 
(wiersze, opowiadania) odkłada w szufladzie . Za namową życzliwych mu ludzi posta-
nowił zadebiutować opowiadaniem Ledermantel .
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Początkowo był to tylko cichy szmer, jakby ktoś rozrzucił szczyptę kurzu na membranę 
wielkiego bębna . Pod Galerią Dominikańską słychać wszystko . Krzyżują się tam dźwię-

ki tramwajów, samochodów, budynków, ludzi i zwierząt . Ot, zurbanizowane dźwięki, które 
my – mieszkańcy miasta, słyszymy każdego dnia . Co więcej! Już nawet ich nie słyszymy, tak 
nam weszły w krew . Dla nas to nic, tylko… cisza . (Przy prawdziwej, powiedzmy bieszczadz-
kiej ciszy, zupełnie fiksujemy) .

Kiedy jednak – przechodząc od świateł ze strony placu Nowy Targ w stronę tylnego 
przystanku Galerii Dominikańskiej – zbliżałem się do źródła dźwięku, wydawał się on coraz 
bardziej jaskrawy, coraz bardziej piskliwy, jak kreda na tablicy .

Już tylko jedno przejście dla pieszych (z trzech, które miałem do pokonania) i znajdę się 
w epicentrum . Kordon, składający się z kilku czerwonych autobusów marki Servis, zasłaniał 
mojemu ciekawskiemu oku coś, co z daleka sprawiało wrażenie szczypty kurzu . To nic . Ten 
jeden krzyk, wyciszony na moment przyciskiem mute przez pilot w ręku komunistycznych 
i kapitalistycznych urbanistów, i autobusów, zaraz rozbłyśnie .

Zatrzymałem się na przystanku, obok mnie tłok . Nie wiem, czy ludzie stoją na przystanku, 
czy ludzie stoją i obserwują grupę dzieci, jak ja – przystanek jest połączony z wyjściem z Galerii .

Grupa dzieci bawi się na małym, pochyłym trawniczku: na dole jest płaski krawężnik od-
dzielający trawę od chodnika, na górze jest barierka i taki sam krawężnik jak na dole . Dzieci 
biegają, bawią się, wspinają na barierkę, podbiegają do wychowawczyni; tuż obok grupki stoi 
dwóch młodych mężczyzn, z czego jeden ma rysy południowoeuropejskie, drugi natomiast 
jest chodzącą definicją człowieka, który źle czuje się w swoim ciele . Hipster .

Przechodząc obok dzieci nie zdałem sobie sprawy, że to one są tym kurzem . Płynąłem 
po tym dźwięku jak rekin, który wyczuł zapach krwi . I nagle, co mocno mnie zaskoczyło, 
usłyszałem, co też dzieci do siebie mówią . A w zasadzie krzyczą:

– Miiłoooośśććć!
– Miłość! – krzyczy z nimi wychowawczyni . Zachęca dzieci do głośnego . . .
– Miiłoooooooośćć!
Stałem twardo jak dom, którego ściany zaraz runą . Nie bardzo wiedziałem, co teraz . 

Na szczęście chłopczyk, wobec wszechogarniającej miłości, wykrzyczał zasapany:
– Ja jestem w kuli ochronnej!
– Ja mam laser – dołożył, gdy tylko przełknął ślinę .
Odwróciłem wzrok: tłum ludzi, który albo patrzy na to wszystko, albo czeka na autobus . 

Ciężko powiedzieć . Dużo dziewczyn, które za bardzo dbają o swój wygląd, ze słuchawkami 
na uszach; chłopaków, którzy starają się stać luźno; dużo starszych ludzi, którzy zbytnio 
przejmują się tym, co ludzie powiedzą . I w końcu ja, stojący pośrodku powyższych, za bardzo 
tym wszystkim zdziwiony .

– Miiiiiłoośćć! – krzyk wielu małych gardeł .
Nagle cisza . Wszyscy rozbiegają się i gonią . Jedni do wychowawczyni, u której na kola-

nach siedzą już trzy osóbki . Drudzy grają – co dość niezrozumiałe – ze sobą w berka . Trzeci 
wieszają się na poręczy . Czwarci rozmawiają z dwoma chłopakami, którzy stoją przy tej ca-
łej sytuacji i wyglądają jak pusty margines zapisanej kartki . Gdzieniegdzie cichutko słychać 
jeszcze to śliczne, najbardziej emocjonalne ze wszystkich słowo .

Jakub Bartecki
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Chłopak z plecakiem i czapką ze spidermanem oderwał się od wszystkich grup . Stanął 
sam, choć pośrodku całego zamieszania . Coś trzymał w ręku . Chwilę . . . Co to jest? Ulotka! 
Tak! Wykonując przepiękny, wręcz książkowy i wart opisania ruch: skumulowana energia 
całego ciała od pleców, przez barki, aż po ręce – rzuca . Atleta .

Ale ulotka nie leci . Opada, niemal kopiując ruch pożółkłych liści, które odrywają się 
od drzewa . Chłopiec nie reaguje, choć chyba liczył na coś więcej .

Odwracam wzrok, żeby jeszcze raz omieść wzrokiem minitłum, którego jestem częścią: 
kilkanaście par pustych oczu patrzy w siną dal, jakby nie potrafiąc się skupić na nierealnej 
sytuacji, którą mogliby obejrzeć, gdyby wytłuścili wzrok w kierunku dzieci . Wiem, że oni nie 
widzą nic . Nie ma dla nich tych dzieci . Są za to: słuchawki, ciuchy i ten przeklęty autobus, 
który właśnie wjechał w zatoczkę .

Wraz z kilkunastoma osobami wsiadam do autobusu linii 114 . Kierunek Bieńkowice .
Zajmuję miejsce przy oknie w tylnej części pojazdu – tuż przy czwórce, którą już zajęto .
– Widziałeś to? – pyta kobieta, siedząca obok męża na jednym z czterech miejsc .
– Co? – odpowiada mąż .
– Te dzieci…
Dziewczyna siedząca naprzeciwko małżeństwa, najwidoczniej słyszała rodzącą się po-

gawędkę . Wyglądała, jakby to był ten moment, te kilka słów, które każdego dnia chciała 
usłyszeć . Błysk maślanego wzroku skierowała na mężczyznę . Ten odwzajemnił jej nieprzy-
jemnym spojrzeniem .

– Cicho bądź! – wyszeptał do żony, ale czuć było mocny ładunek tych dwóch słów . – Po-
rozmawiamy o tym w domu – spojrzał na dziewczynę i zatrzymał na niej wzrok . – Nic nie 
widziałem .

Spojrzałem w stronę parku Juliusza Słowackiego, gdzie ktoś odwrócony do autobusu ple-
cami sikał na jedno z drzew . Autobus skręcił w Podwale . A ja z powrotem zapadłem w co-
dzienny, ponury sen, którego nie chcę już dalej śnić .

SMAK ŻYCIA

Siedemnastka miała właśnie skręcać w Teatralną; czekała na światłach od strony Galerii 
Dominikańskiej . Karol stał w drugim wagonie tramwaju . Przed chwilą zwolnił miejsce, 

bo na poprzednim przystanku wsiadło dużo osób starszych . Przez pasy przechodzili piesi . 
Wśród nich Karol zauważył dobrego kolegę z liceum – Miśka . Wydało mu się to dziwne, 
ponieważ wiedział, że Michał od kilku lat był w Krakowie, gdzie mieszkał i studiował . Ich 
spojrzenia jednak nie przecięły się . Tramwaj wreszcie ruszył . Karol zrobił krok w kierunku 
drzwi i nacisnął przycisk otwierający je .

W międzyczasie jakiś kształt przeleciał mu przed oczami . Walka o jedną kobietę może 
bardzo przybliżyć dwóch konkurentów . Misiek i Karol poznali się w liceum . Początkowo, 
uderzeni nową rzeczywistością, nie trzymali się ze sobą . Złapali się pierwszego lepszego 
koleżki, z którym zamienili kilka zdań w trakcie pierwszej przerwy i tak trwali, przechodząc 
pierwszą klasę . Później ich ścieżki miały się przeciąć, gdy w szkole pojawiła się Ola .

O tym, jak jedna kobieta może zbliżyć dwóch mężczyzn, wiedzą tylko ci, którzy taką 
walkę stoczyli . Początkowo gra była czysta . Obaj nie wchodzili sobie w drogę, ale wiedzieli 
o sobie . Później było coraz ostrzej . Wreszcie dali sobie po mordzie, bo obaj tkwili w jednym 
przekonaniu – „ona będzie tylko ze mną!” . Tymczasem Ola wybrała trzeciego, o którym 
chłopaki nie wiedzieli; jednakże robiła to z wszystkimi trzema . Nie pamiętał, kto do kogo 
pierwszy się odezwał, ale nitka porozumienia zaczęła rozwijać się z kłębka .
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W trakcie walki o dziewczynę w klasie zapanowała solidarność: większość chłopaków 
trzymała się razem . Wychodzili wspólnie na miasto, robili sobie psikusy; jak się bili, to wszy-
scy . No, może poza tymi frajerami, którzy nigdy się z nikim nie trzymają, nie znają pewnych 
prawideł i tylko jeszcze więksi frajerzy się do nich lepią i wielbią ich .

Później wszyscy się porozjeżdżali na studia i licealne kontakty pourywały się .
Ostatnio Karol przypadkowo spotkał innego kolegę z klasy – Maćka . Wybrali się na kil-

ka piw . W trakcie chmielowego relaksu obaj dociekali, co się teraz u nich w życiu dzieje . 
Nie zabrakło wspomnień z czasów szkolnych, a co za tym idzie – pytań o Olę . Na pytania 
o nią zawsze odpowiadał inaczej: raz przybierając pozę zwycięzcy sytuacji, innym razem 
żałując niechlubnego rozstania . Sam badał, jak ma się w danej chwili do tego wszystkiego 
ustosunkować, aby albo trafić w tok myślenia rozmówcy, albo zupełnie go zaskoczyć . Mać-
kowi trochę nakłamał, ale ten znał go dobrze, więc wiedział, jak było naprawdę . Później te-
mat rozmowy zszedł na tor przyszłego spotkania i wciągnięcia w nie innych – w tym Miśka, 
z którym Karol nie widział się od kilku lat .

Na przystanku wysiadło kilka osób; Misiek był już za rogiem krzewów otaczających blok . 
Karol zastygł, trzymając się barierki i patrząc na świat za drzwiami . Zatrzymała go jedna 
sytuacja, która mignęła mu teraz w pamięci . Zobaczył przed sobą skręconego wąsa . Michał 
częstował, a wokół stali wszyscy koledzy . Dał zapalniczkę i mówi:

– Zaczynasz .
Dziwny był ten uśmiech, który wkradł się niezauważalnie na usta Miśka . Wszyscy pa-

trzyli jak wąs, skręcony z klasowej paprotki, jest odpalany .
– I jak, smakuje?
– Zajebisty – odpowiedział Karol i wszyscy wpadli w histeryczny śmiech .
Kolejny rok spadł z kalendarza pod znakiem „I jak, smakuje?” – często powtarzanego 

przez wszystkich rówieśników . Ola prawie się udusiła, kiedy w nieprzyzwoitej sytuacji Karol 
zapytał „czy jej smakuje” . Przesunęła wtedy oczy wzdłuż jego ciała . Spojrzała na niego: wzrok 
dziewczyny, choć pozornie rozbawiony, wyrażał zakłopotanie i był lekko rozmarzony . Przez 
kilka kolejnych dni Karol chodził wkurwiony jak osa . Był tak bezsilny, że płakał w trakcie 
kąpieli – bo tylko wtedy nikt nie mógł go zobaczyć . Zadręczał się też setkami pytań, które 
wierciły mu dziury w głowie . A najważniejsze z nich: „Czy on jej to powiedział w ten sam 
sposób?” . Myślał o tym wszędzie . Po jakimś czasie, gdy nie mógł już na nią patrzeć – skoń-
czył to . Kiedy rozmawiał z nią po raz ostatni, mimo że był pewny siebie, jego oczy zaszkliły 
się . Ona też uroniła kilka łez . Karol odszedł jako pierwszy . Była to jego pierwsza miłość .

Rozejrzał się teraz po tramwaju, który zaraz miał zatrzymać się na przystanku Wielka 
w stronę Krzyków . Stał przed wolnym krzesłem, do którego powoli zmierzała starsza pani . 
Najwyraźniej wsiadła przy Hotelu Wrocław . Za oknem, aż po horyzont ukazał się długi 
wieżowiec . Wyglądał jak ogromny statek .

Staruszka upchnęła się ze swoimi siatami w małej przestrzeni tramwajowego siedzenia .
– To suka – powiedział cicho Karol .
Myślał o Oli . Jego oczy ślizgały się w pośpiechu po balkonach wieżowca . Starał się prze-

konać samego siebie, że jego obecna dziewczyna nie jest taka sama – przekonał się właśnie, 
że jest zupełnie inaczej .

Osoby stojące najbliżej studenta nienawistnie spojrzały w jego stronę . Tramwaj zatrzymał 
się na Wielkiej; chłopaka już nie było . Wysiadł na przystanku i odszedł szybkim krokiem .

07.09.2015-06.11.2016
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Lucynda Wcisło-Wlazło energicznym krokiem podążała przez miasto . Tak, dzisiaj de-
finitywnie musi zakończyć sprawę, która ciągnie się od tylu miesięcy . Potrząsnęła swą 

bujną, rudą czupryną, bo oto przed nią widniał gmach, w którym miała tę ważną sprawę 
do załatwienia . NARODOWA DYSTRYBUCJA ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH 
I NIE TYLKO – w tym gmachu miało się wszystko rozwikłać . Ona, Lucynda Wcisło-
-Wlazło była zmuszona walczyć o swoje . Spojrzała na zegarek . Właśnie zbliżała się go-
dzina, na którą wezwano ją w celu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku, który złożyła 
kilka miesięcy temu i który to wniosek wniósł tyle zamieszania i niepewności, wręcz stępił 
działające sprawnie do tej pory tryby NARODOWEJ DYSTRYBUCJI ŚWIADCZEŃ 
EMERYTALNYCH I NIE TYLKO .

Sala 105 – to tutaj . Świadkowie siedzieli już w ławach . Na środku sali, za wysokim 
biurkiem, swoje miejsce zajmowała GŁÓWNA DYSTRYBUTORKA i jej dwie ASY-
STENTKI . Przed każdą z nich stał otwarty laptop . W umyśle Lucyndy wyświetlił się 
obrazek zawalonego papierowymi teczkami biurka – tak to kiedyś wyglądało . Pamiętała te 
czasy . Przecież miała już swoje lata, sporo przeżyła, dała radę i doczekała czasu kompute-
rów, laptopów, smartfonów . W imię tych przeżytych lat przyszła dzisiaj do tego gmachu .

NARODOWI POWIERNICY siedzieli dyskretnie z boku . Oni, głos NARODU, 
prawi i sprawiedliwi, mieli dozorować przebieg rozprawy oraz inteligentnie ingerować 
w razie jakichkolwiek zastrzeżeń do przebiegu procesu .

Lucynda stanęła przed biurkiem .
– Proszę okazać dowód tożsamości – zażądała GŁÓWNA DYSTRYBUTORKA .
Lucynda podała dokument i usiadła na krzesełku, które jej przyniesiono .
– A więc, według pani dowodu, urodziła się pani w roku 1944 poza granicami naszego 

kraju . Jak to się stało, że urodziła się pani poza ojczyzną?
– Rok 1944 to rok wojny . Trwały jeszcze działania wojenne, w trakcie których moi ro-

dzice znaleźli się poza granicami kraju . Ojciec walczył i dostał się do niewoli, mama zosta-
ła wywieziona do pracy na terenie kraju okupanta . Tam się poznali, ja się tam urodziłam . 
A kiedy wojna się skończyła, rodzice pobrali się i wrócili ze mną do kraju .

Jedna z ASYSTENTEK dała znak ręką, że chce coś powiedzieć:
– To manipulacja . Otóż istnieje przypuszczenie, że pani dane, pani Lucyndo, nie 

są prawdziwe . Według tego, co pani mówi, ma pani 75 lat . Wszyscy widzimy – tu zwró-
ciła się do świadków – że ta kobieta nie może mieć tylu lat, na ile wskazują jej dokumen-
ty . Przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę, z jaką łatwością w dzisiejszych czasach można 
sfałszować metrykę urodzenia, dowód tożsamości i każdy inny dokument . NARODOWA 
DYSTRYBUCJA wnikliwie bada takie przypadki, starając się działać dla dobra NARO-
DU, chronić nas wszystkich przed wyłudzeniami . Mamy wrażenie, że pani nieprawnie 
ubiega się o przyznanie emerytury .

Przez salę przebiegł szmer . Lucynda odwróciła się i spojrzała na świadków . Ściągnę-
ła ich tu z całego świata . Doktor Sucharpold, szaman Jaki-Taki i inni stawili się, aby jej 
pomóc . Aby udowodnić, że ta oto Lucynda Wcisło-Wlazło ma 75 lat i że prawnie należy 
jej się świadczenie emerytalne . A że nie wygląda na swoje lata… Są tu po to, by dowieść, 
że na dobry wygląd można zapracować .

Wiesława Owczarek

EMERYTURA
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– Nastąpi przesłuchanie świadków – zarządziła GŁÓWNA DYSTRYBUTORKA . – 
Proszę o podejście do stanowiska dla świadków pana doktora Sucharpolda Benedykta .

Doktor Sucharpold zbliżył się do barierki, która wyznaczała miejsce dla świadków . 
Uśmiechnął się do Lucyndy i uniósł dłoń w geście pozdrowienia .

– Jak wynika z przedstawionych przez pana dokumentów, jest pan przedstawicielem 
Kliniki Medycyny Cudów w Szwajcarii, która ma swoje filie w różnych miastach na tere-
nie pańskiego kraju . Proszę nam przedstawić, jakim zabiegom poddała się pani Lucynda 
Wcisło-Wlazło w pańskiej klinice .

– Właśnie mam na ekranie – wtrąciła jedna z ASYSTENTEK – wykaz wszystkich 
przeprowadzonych na waszej pacjentce operacji . Proszę więc osobiście przedstawić nam, 
o jakie zabiegi chodzi, a my te dane zweryfikujemy .

– No cóż… Pani Lucynda przyjechała do nas w roku 2004 . Była zmartwiona swo-
im wyglądem . Przekroczyła właśnie 60 . rok życia i na jej twarzy przeżyte lata odcisnęły 
swoje piętno . Grawitacja, choroby, zanieczyszczenie powietrza, zła dieta – to wszystko 
ma wpływ na nasz wygląd . Lucynda… pani Lucynda zdawała sobie sprawę z tego, że lepiej 
już nie będzie . Oddała się w nasze ręce z ufnością . Zaproponowaliśmy jej całkowity lifting 
twarzy, korektę powiek górnych i dolnych . Po rekonwalescencji uzupełniliśmy te zabiegi 
powiększając obrys ust, a nasi stomatolodzy zajęli się uzębieniem, wybielając i uzupełnia-
jąc zaistniały stan szczęki naszej pacjentki . Wszystko świetnie się udało – tu zwrócił się 
do Lucyndy – wyglądasz fantastycznie!

– To prawda . Mój wygląd bardzo się poprawił . – Lucynda przygładziła włosy i założyła 
nogę na nogę . – Koleżanki były zdumione, mąż – zachwycony! W wieku 60 lat wygląda-
łam na 35 . Muszę jeszcze dodać, że w gabinecie dermatologicznym Kliniki poddałam się 
zabiegowi dermabrazji, który odmłodził skórę mojej twarzy i dopiero efekt był całkowity!

– Po kolei – przerwała jej GŁÓWNA DYSTRYBUTORKA . – Panu doktorowi już 
dziękujemy . Proszę teraz pana doktora Charlowa z Chicago .

Doktor Charlow z Chicago potwierdził, że pani Lucynda Wcisło-Wlazło w jego Kli-
nice Ciała Zdrowego i Doskonałego spędziła około pół roku . Poddała się tam operacji 
usunięcia pary dolnych żeber, dzięki czemu talia podniosła się o kilka centymetrów oraz 
operacji wydłużenia łydek, co w całości dało efekt zdumiewający . Już nie tylko twarz, ale 
i sylwetka nabrała zupełnie innych proporcji . Dodajmy jeszcze – widać było, że doktor 
Charlow kocha swoją pracę – że po kilku tygodniach od tak wyczerpujących zabiegów 
pani Lucynda zdecydowała się na kolejną, inwazyjną ingerencję przynoszącą niesamowity 
efekt – otóż jej biust diametralnie zmienił swój rozmiar – z 3B skoczył od razu na 4D . 
W wyniku tego wszystkiego można powiedzieć – doktor Charlow zdawał sobie sprawę, 
jaką reklamę robi właśnie swojej Klinice Ciała Zdrowego i Doskonałego – że pacjentka 
(wybacz, Lucyndo) z kobiety o niezbyt ciekawej aparycji stała się istotą o kształtach do-
skonałych . Dodam tylko – już kończę – że pośladki naszej pacjentki zostały dodatkowo 
uwypuklone przy pomocy implantów . Ale to taki bonus od firmy, prezent dla tak cierpli-
wej pacjentki .

Lucynda, siedząc przed biurkiem, rzeczywiście prezentowała z gracją swoją sylwetkę – 
szczupłe, zgrabne nogi i imponujący biust .

GŁÓWNA DYSTRYBUTORKA nie czuła się zbyt komfortowo, zerkając na Lucyn-
dę . Poczuła lekkie ukłucie zazdrości . Nigdy nie myślała o sobie jako o kobiecie atrakcyjnej, 
zresztą nie miała do tego powodów . Może się myliłam – myślała gorączkowo – przecież 
są takie możliwości . Z moją pensją GŁÓWNEJ DYSTRYBUTORKI mogłabym zrobić 
sobie lifting . Niekoniecznie w Szwajcarii, u nas też są dobrzy specjaliści .
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Następnym świadkiem był przedstawiciel firmy zajmującej się uzupełnianiem i tuszo-
waniem braków w owłosieniu . Otóż pani Lucynda poddała się w ich gabinetach pewnym 
zabiegom, zwłaszcza efektywny był przeszczep owłosienia pobranego od małp kaukaskich 
długowłosych, które to owłosienie ma wspaniały, rudy kolor . Efekt jest trwały, przeszcze-
pione mieszki włosowe łatwo zakorzeniają się na skórze głowy człowieka i nasza pacjentka, 
pani Wcisło-Wlazło, właśnie taką bujną, rudą fryzurą może się pochwalić . Przedstawiciel 
firmy niestrudzenie zachwalał umiejętności i możliwości pracowników swojej firmy, ale 
kiedy zaczął omawiać pewien dyskretny szczegół, dotyczący któregoś z zabiegów, prze-
rwano mu ten wykład .

– Spokojnie, przedstawił nam pan te informacje, o które nam chodziło . Proszę klientów 
zdobywać gdzie indziej . Nas interesuje inna kwestia . Bo wszystko to potrafię zrozumieć 
– GŁÓWNA DYSTRYBUTORKA zamyśliła się . – Przecież powierzchowność to nie 
wszystko . Z naszych informacji wynika, że bierze pani udział w maratonach, zwycięża 
pani w tych biegach, zdobywa medale . Jest pani uczestniczką wypraw wysokogórskich . 
Dwa lata temu brała pani udział w zdobywaniu szczytów himalajskich i ta wyprawa za-
kończyła się dla pani sukcesem . Musi pani przyznać, że kobieta po siedemdziesiątce nie jest 
zdolna do takich wyczynów .

Jeden z POWIERNIKÓW NARODOWYCH poprosił o głos:
– Muszę stanąć w obronie naszej… hmm… starszej pani . Kobieta siedemdziesięcio-

letnia czy też mająca ponad siedemdziesiąt lat może dokonywać różnych, ekstremalnych 
wyczynów, ale pod pewnymi warunkami . W naszym świecie istnieją metody, które poma-
gają człowiekowi przekraczać bariery, jakie stawia nam upływający czas . Myślę, że pani 
Lucynda może nam, a nawet powinna, zdradzić tajemnicę swojej niesłychanej żywotności .

– To prawda – rzekła kobieta . – Przyznam się, że chciałam ukryć ten fakt, ale jak widzę, 
NARODOWI POWIERNICY czuwają . Muszę się przyznać do tego, że niektóre moje 
narządy wewnętrzne uległy albo całkowitej wymianie, albo też poddane zostały skutecznej 
regeneracji . Mam na myśli serce, płuca, wątrobę i takie tam drobiazgi kobiece . Dostałam 
poufną informację, że w tajnych laboratoriach Japonii naukowcy opracowali technologię 
wytwarzania narządów ludzkich, wykorzystując najnowsze odkrycia naukowe . Takie na-
rządy, ze specjalnie wyhodowanych tkanek, wytwarzane są metodą wydruku przy pomo-
cy komputerów . Narządy te są w zasadzie niezniszczalne . Niestety, musicie mi uwierzyć 
na słowo . Te procedery są niejawne, sporo mnie to kosztowało, ale nie jestem w stanie 
dostarczyć odpowiedniego zaświadczenia . Japończycy bardzo by się zdenerwowali, gdyby 
dotarła do nich informacja, że zdradzam ich tajemnice .

– Doceniamy to, pani Lucyndo, że nam pani zaufała . Musimy wierzyć pani na słowo 
– widać było, że GŁÓWNA DYSTRYBUTORKA jest poważnie skołowana nadmiarem 
informacji . – Została nam jeszcze sfera psychiki . I umysłu . To bardzo delikatna materia . 
Nie wystarczy bowiem dobry wygląd, odnowione wnętrze ciała . Umysł, mózg… Wiek doj-
rzały, nazwijmy to eufemistycznie, cechuje pewne rozchwianie emocjonalne, kłopoty z pa-
mięcią, niezborność umysłowa . A wszyscy tu możemy podziwiać panią Lucyndę nie tylko 
za jej aparycję, ale też zadziwia nas pani elokwencja, odporność psychiczna, niestrudzone 
dążenie do celu . W jaki sposób osiągnęła pani taką równowagę między ciałem a umysłem?

– Proszę spytać szamana Jakiego-Takiego, on wszystko wytłumaczy – rzekła z werwą 
Lucynda .

Szaman Jaki-Taki wstał i podszedł do barierki, prezentując swój garniturek ze skóry 
jaguara . Wzrok przyciągała śniada karnacja, mnogość bransolet, amulety oraz dziwaczne 
białe piórka we włosach .
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– Proszę nam opowiedzieć, co pan, panie Jaki-Taki, wie na temat kondycji psychicznej 
naszej, być może, przyszłej emerytki .

Szaman Jaki-Taki okazał się gadułą . Jego nadekspresja wyrażała się żywą gestykulacją, 
mimiką oraz obrazowym przedstawianiem każdego szczegółu opowieści . Zaczął od histo-
rii swojego plemienia, które to plemię egzystowało na małych wysepkach Oceanu Spokoj-
nego, odcięte od świata . Kiedy dopadła ich cywilizacja, jedyną metodą na przetrwanie dla 
miejscowej ludności okazała się ich moc duchowa, wierzenia, rytuały, tajemne kontakty 
ze światami równoległymi . Wiele znanych osób ze starych kontynentów korzystało z za-
sobów duchowych małych wysepek na Pacyfiku . Trafiła tam też Lucy-Lucy, jak nazywano 
Lucyndę . Otóż przeszła ona proces inicjacji, całkowitego oczyszczenia umysłu i ciała przy 
pomocy specjalnych diet . Pomocne były tajemne rytuały (tu NARODOWI POWIERNI-
CY zastrzygli uszami), moc oświecenia i iluminacji . Lucy-Lucy została powierzona opiece 
Kosmosu, który do końca jej życia miał sprawować nad nią pieczę .

Pomimo nacisków GŁÓWNEJ DYSTRYBUTORKI i dociekliwych pytań ze strony 
ASYSTENTEK (grzybki halucynogenne? narkotyki?) szaman Jaki-Taki nie chciał zdra-
dzić szczegółów pewnych rytualnych zachowań stosowanych wobec delikwentów, którzy 
oddawali się w ręce szamanów takich jak on . Jedno było pewne – pobyt na wyspach wy-
szedł Lucyndzie na dobre .

– A skąd brała pani na to fundusze? – GŁÓWNA DYSTRYBUTORKA spojrzała 
Lucyndzie w oczy . – Przecież to musiało kosztować majątek!

– Całe życie pracowałam – odparła Lucynda . – Moje zarobki może nie były zbyt 
duże, ale jestem osobą oszczędną . Ja wiem, to by nie wystarczyło na taką ilość zabiegów, 
jaką sobie zafundowałam . To się zmieniło, kiedy wyszłam za Januarego Wlazłę . Był, tak 
jak ja, nauczycielem, więc jego pensja też nie była zbyt okazała . W pewnym momencie 
w Stanach zmarła jego ciotka, jedyna ocalała z powojennej zawieruchy bliska mu osoba 
z rodziny . Okazała się kobietą niezwykle bogatą i cały jej majątek odziedziczył January . 
To były, jak na nasze warunki, niewyobrażalne pieniądze . Mogłam z nich czerpać tyle, ile 
zapragnęłam . Nie mieliśmy dzieci, rodziny i po śmierci Januarego ja te pieniądze otrzy-
małam . Postanowiłam zainwestować w siebie . Tak, to prawda, te wszystkie możliwości 
wsparcia mojego organizmu różnymi zabiegami i operacjami kosztowały krocie . Poszły 
na to wszystkie pieniądze . Zostałam bez środków do życia . Ale przecież przepracowa-
łam w szkole określoną w ustawie liczbę lat, należy mi się emerytura! Stąd mój wniosek 
do NARODOWEJ DYSTRYBUCJI . Czekam na pozytywne dla mnie rozwiązanie tej 
kwestii .

– Dziękujemy pani, pani Lucyndo . Komisja udaje się teraz na naradę, proszę czekać 
na ogłoszenie decyzji .

***
Lucynda czekała cierpliwie . Była pewna, ze sprawa jest wygrana . Wdała się w poga-

wędkę z ludźmi, którzy się stawili na jej wezwanie, a teraz dodawali jej otuchy, gratulowali 
odwagi, podziwiali ją . A tymczasem w bocznej salce trwała zacięta dyskusja . GŁÓWNA 
DYSTRYBUTORKA, jej ASYSTENTKI oraz NARODOWI POWIERNICY mieli 
nie lada dylemat z panią Lucyndą Wcisło-Wlazło .

W końcu komisja wkroczyła na salę . GŁÓWNA DYSTRYBUTORKA poprosiła 
wszystkich o powstanie i wysłuchanie werdyktu .

– Komisja w składzie niżej wymienionym, po uzgodnieniu wszystkich faktów i zebra-
niu opinii od każdego przedstawiciela Komisji zarządza, co następuje:
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Po pierwsze: Pani Lucynda Wcisło-Wlazło sukcesywnie pracowała na swój los, egoi-
stycznie odmładzając się bez żadnych zahamowań i zdobywając niesamowitą, jak na swój 
wiek, wydolność organizmu oraz nieprzystający do jej wieku wygląd kobiety młodej i peł-
nej sił .

Po drugie: Komisja jest w stanie przyznać, że pani Lucynda Wcisło-Wlazło ma, zgod-
nie ze swoimi dokumentami, 75 lat, w związku z tym przysługuje jej świadczenie emery-
talne .

Po trzecie: Jednak mając na uwadze możliwości pani Wcisło-Wlazło doszliśmy 
do wniosku, że pomimo przepracowanych ustawowo lat w oświacie, pani Lucynda, bę-
dąc w tak dobrej kondycji, powinna dla dobra NARODU przepracować dodatkowo 10 lat 
w oświacie, aby w pełni zasłużyć na emeryturę . Od tej decyzji nie ma odwołania .

– Tak, pani Lucyndo – rzekła od siebie z pewną satysfakcją GŁÓWNA DYSTRYBU-
TORKA . – Zrobiła pani wszystko, aby stać się piękną, zdrową, pełną sił witalnych kobie-
tą . W swoich poczynaniach była pani samolubna, zachowywała się pani egoistycznie! Ale 
NARÓD może mieć z pani pewien pożytek – może pani pracować! Myślę, że spotkamy się 
w tej sali za 10 lat i sądzę, że wtedy pani wniosek o przyznanie emerytury będzie załatwio-
ny pozytywie . A więc – do roboty! Na emeryturę trzeba sobie zasłużyć!

Foto Aleksandra Drażan
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Profesor Elżbieta Hurnik, foto Piotr Dłubak

Jest Pani postrzegana jako wykładowczyni posługująca się pięknym i bogatym językiem. 
Czy Pani i studenci posługujecie się tym samym językiem polskim?
Język, jakim się posługujemy, oddaje nasz stosunek do świata, który się nieustannie zmienia, 
charakteryzuje też nas samych . Staram się zachęcać młodych ludzi do obejmowania uwagą 
otaczającej rzeczywistości – codziennych zwyczajów (konfrontowanych z dawnymi), tradycji 
(kształtującej nasze współczesne myślenie), różnych form kultury – i do wypowiadania się 
na ten temat . Gdy wzbogacają się nasze obserwacje i znajomość świata, wzbogaca się język .

Czy według Pani możliwe jest obecnie precyzyjne wyodrębnienie stylów językowych?
Styl języka zależy w dużej mierze od środowiska, jakie się nim posługuje (pomijam tu słow-
nictwo związane z profesjami i zawodami), ale trudno byłoby mi wyodrębnić określone style 
związane z grupą społeczną czy środowiskową . Można jednak zaobserwować pewne po-
wszechne tendencje czy mody w języku . Wiemy już wszyscy, jaką karierę zrobiło przed laty 
słowo „dokładnie” w funkcji potwierdzającej czyjąś wypowiedź, przejętej z języka angielskie-
go bądź niemieckiego . Obecnie dodatkowe znaczenie uzyskał wyraz „tak”, który nie tylko 
wyraża na coś zgodę bądź stanowi potwierdzenie tego, czego dotyczy pytanie . „Tak” pojawia 
się w zdaniach oznajmujących, bez żadnego logicznego uzasadnienia, np .: „Rozmawialiśmy 
na ten temat, tak” . Z żalem stwierdzam natomiast, że giną pewne słowa, zwroty, wyrażenia, 

ROZMOWY O POLSKIEJ MOWIE. 
Z Profesor Elżbietą Hurnik, literaturoznawczynią i nauczycielką 

akademicką, rozmawia Barbara Strzelbicka
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oddające subtelne odcienie znaczeniowe . Czy ktoś na przykład posługuje się jeszcze wyraże-
niem „w istocie” (które mogłoby z powodzeniem zastąpić: „dokładnie”)?

Dla przeciętnego Polaka wzorem nie jest obecnie polszczyzna literacka, lecz medialna. 
Jaki jest język mediów i jakie niesie zagrożenia?
Wszyscy, dla których poprawność językowa jest sprawą ważną, obserwują z niepokojem błę-
dy językowe, obecne między innymi w języku mediów . Wciąż chyba oczekuje się, że prze-
kazy medialne będą tekstami wzorcowymi, tymczasem często słyszymy źle zbudowane zda-
nia, błędy gramatyczne, składniowe, leksykalne . Niedbałość w posługiwaniu się językiem 
idzie niekiedy w parze z zachowaniem; na przykład podczas dyskusji na jakiś temat zdarza 
się, że rozmówcy nie słuchają się wzajemnie do końca, przerywają wypowiedź innej osoby, 
co utrudnia prześledzenie i zrozumienie rozmowy . Język powinien być pomostem, a nie ba-
rierą pomiędzy ludźmi .

W audycji z dziedziny kultury usłyszałam niedawno: „Mam nadzieję, że ten złoty cielec 
będzie jak najdłużej znosił złote jaja”. Jednym z kryteriów znajomości języka jest znajo-
mość związków frazeologicznych. Jaki pod tym względem jest język młodych ludzi?
W związkach frazeologicznych odzwierciedla się „uroda” języka, można dostrzec w nich 
możliwości w zakresie zwielokrotniania znaczeń, twórczego wykorzystywania zasobów ję-
zyka . Nie wiem, czy młodzi ludzie znają związki frazeologiczne, ale potrafią wykazywać 
się wynalazczością w zakresie języka, zwłaszcza codziennego, który jest żywy, dynamiczny, 
wciąż się rozwija . Budują swoje własne konstrukcje, ponadto lansują różne słowa bądź zwro-
ty, nadając im nowe znaczenie; są one modne przez jakiś czas, potem zastępują je inne . Za-

Profesor Elżbieta Hurnik, foto Piotr Dłubak
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stanawiam się czasem, skąd biorą się pomysły na zastosowanie pewnych wyrazów . Na przy-
kład w języku nastolatków słowo „dzban” jest określeniem pejoratywnym; czemu zawdzięcza 
obecnie takie właśnie znaczenie? Inny przykład inwencji językowej to „ziomal”, słowo po-
chodzące od „ziomek”, określające kolegę, kumpla . Nawiasem mówiąc, często używane sło-
wo „wypasiony” znalazłam przed laty (zanim stało się popularne) w liście Marii Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej do matki! Poetka dziękuje, że przysłała taki „wypasiony” list . Zresztą 
jej korespondencja pełna jest dowcipnych neologizmów, wykorzystujących różne niuanse 
znaczeniowe słów . Neologizmy często świadczą o wyobraźni i o kreatywności w zakresie ję-
zyka; literatura dostarcza wielu przykładów, język codzienny także .

Kolejnym zjawiskiem jest zanik opozycji między językiem mówionym i pisanym – daw-
niej wymagania dotyczące języka mówionego były mniej restrykcyjne niż dotyczące języ-
ka pisanego. Jak w związku z tym jawi się Pani przyszłość literatury?
Literatura posługuje się różnymi językami, rozmaitymi sposobami wypowiedzi – stylem 
„wysokim”, językiem wyrafinowanym, stawiającym niełatwe nieraz wymagania odbiorcy, 
ale też językiem potocznym, mówionym, stylami (i stylizacjami) wszelkiego rodzaju . Mó-
wiąc o pisarzu, odnosimy się wszak nie tylko do podejmowanej w utworach tematyki, ale 
i do jego stylu, języka . Każdy twórca znajduje własny sposób mówienia o rzeczywistości, 
o człowieku, jego naturze, dylematach, i o sobie samym, o własnym miejscu w świecie . Dla-
tego tak ważny jest język, niezależnie od gatunku i rodzaju literackiego, jakim posługuje 
się pisarz, umiejętność opowiadania, oddawania treści za pomocą najbardziej odpowied-
nich słów, równoważenia treści i formy . To on przede wszystkim decyduje o wartości dzieła . 
Mimo że współcześnie, obok wartościowych utworów, powstaje wiele słabych, wierzę w nie-
wyczerpane możliwości literatury – i w niewyczerpane możliwości języka .

Język używany w komunikacji internetowej i esemesowej z punktu widzenia zasad orto-
grafii i interpunkcji jest wręcz skandaliczny: pomijanie polskich znaków diakrytycznych 
i interpunkcji, wprowadzanie dodatkowych znaków graficznych. Czy Pani zdaniem język 
internetowy i esemesowy narzuci zmiany polszczyźnie?
Mam nadzieję, że nie . Nie wszyscy wszak odrzucają zasady ortografii, interpunkcji, zna-
ki diakrytyczne i inne, zapewne tylko ci, którzy i na papierze robią błędy, piszą niedbale . 
Trudno przewidzieć, jak dalece ucierpi na tym polszczyzna, natomiast myślę, że współczesny 
sposób komunikowania się zmienia obyczaje . Powszechne jest dzisiaj na przykład wysyła-
nie życzeń świątecznych tej samej treści za jednym zamachem – wielu osobom; nie mówię 
o życzeniach „firmowych”, ale o kontaktach prywatnych . Czy nie zatraca się tu coś znacznie 
ważniejszego, coś, co decyduje o więziach między ludźmi? Z każdą osobą wszak porozumie-
wamy się w inny sposób .

Człowiek współczesny wykorzystuje język przede wszystkim jako narzędzie do porozu-
miewania się, zaniedbując inne jego funkcje – symboliczną i umożliwiającą myślenie abs-
trakcyjne. Czym grozi utrata tych kompetencji językowych?
Czy rzeczywiście mamy dzisiaj do czynienia z utraceniem symbolicznych funkcji języka? 
Współczesna cywilizacja zmusza wszak do myślenia abstrakcyjnego i do posługiwania się 
narzędziami języka, które je wyrażają . Powstają słowa i większe konstrukcje językowe, które 
muszą sprostać takim zadaniom, jak nazwanie zjawisk z zakresu fizyki, astronomii, współ-
czesnych technologii i osiągnięć cywilizacyjnych, a także fenomenów kultury . Poszerza się 
sfera ludzkich doznań, obszar wyobraźni i wrażliwości – a język musi za nimi podążać .
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Co jest według Pani wyznacznikiem kultury języka? Czy, zdaniem Pani, mniejszy sza-
cunek dla norm językowych jest przejawem szerszego zjawiska?
Kultura języka to szacunek dla norm językowych sprzężony z wyznawanymi wartościami 
i postawą wobec drugiego człowieka . Zależy też od środowiska, w jakim żyjemy, uczymy 
się, pracujemy, a także innych czynników, co można zaobserwować w życiu prywatnym 
i na wielu obszarach życia społecznego, publicznego . To jest prosta zależność: lekceważąca 
czy wręcz agresywna postawa wobec innych (w pracy, w autobusie, w windzie, w sklepie, 
w ruchu drogowym) objawia się w języku, często wulgarnym . Także poprzez język, słow-
nictwo, określone zwroty, poprawność językową okazujemy szacunek drugiemu człowie-
kowi .

Profesor Higgins, bohater dramatu Pigmalion G.B. Shawa, potrafi scharakteryzować 
człowieka na podstawie języka, którym on się posługuje. Wierzy także, iż można zmienić 
człowieka, zmieniając jego język. My kształtujemy język czy też język kształtuje nas?
To wzajemna zależność . Jeśli chcemy coś nazwać, zdefiniować, określić, szukamy od-
powiednich słów w zasobach języka . Jeśli stykamy się z nowymi, nieznanymi słowami 
– z różnych dziedzin (np . nauki) – zobowiązują nas one niejako do poznawania nowych 
zjawisk, poszerzania wiedzy o świecie . Zmieniamy się dzięki językowi . Inny przykład uka-
zujący tę zależność to nauka języka obcego, która prowadzi nas w świat odmiennej kultury, 
obyczaju, sposobu myślenia .

Jakie zjawiska w języku martwią Panią szczególnie? Które błędy językowe szczególnie 
Panią rażą?
Rażą mnie przede wszystkim wulgaryzmy, które słyszymy wokoło . Nie ma dla nich żadne-
go usprawiedliwienia . Ponadto zauważam niepokojącą tendencję: w tekstach drukowanych, 
także w książkach, które są (powinny być) poddawane korekcie, zdarzają się błędy – mimo 
możliwości, jakie stwarza współczesna technika druku . Dawniej istniał szlachetny doda-
tek do książki w postaci erraty, wykazu błędów dostrzeżonych już po jej wydrukowaniu . 
Próżno szukać karteczek z erratą we współczesnych publikacjach, a przecież świadczyły 
one o szacunku wobec czytelnika . Błędy stają się dzisiaj czymś powszednim, co się toleruje .

Jak nie należy używać języka?
Może raczej warto podpowiedzieć, jak używać? Traktować go jak przyjaznego pośrednika 
pomiędzy nami a innymi, jako materiał, z którego można stworzyć nową wartość, jako 
nieprzebrane zasoby możliwości wyrażenia tego, co myślimy, czujemy, pragniemy . I warto 
też być poszukiwaczem, tropicielem słów (także tych, które wyszły z użycia), a także wy-
nalazcą, który tworzy własne zwroty i własną sferę językową .

Jakie zmiany w edukacji należałoby wprowadzić, by umożliwić zdobycie lepszych kwa-
lifikacji językowych?
Nie potrafię odpowiedzieć teraz na to pytanie, ale mam nadzieję, że sposoby na zdobycie 
lepszych kwalifikacji językowych się znajdą, a także – że dbałość o język stanie się naszym 
wspólnym zadaniem .

Dziękuję bardzo za rozmowę!



55galeria 50częstochowski magazyn literacki

NA SZTALUGACH

Kilka stron prologu

Przyczyną bądź raczej pretekstem do rozmowy z artystą plastykiem, twórcą okładek 
książek1, plakatów teatralnych2 i – co interesuje nas najbardziej – obwolut płyt z muzyką 
metalową3 jest samo zjawisko tzw . okładek płyt4 . Skupiam się w tekście i piszę w kontekście 
rozmowy z jednym twórcą na temat właśnie okładek muzyki heavy metalowej . Heavy metal 
jest pojęciem niezmiernie pojemnym i niejednolitym . W bazie „Encyclopaedia Metallum” 
(The Metal Archives) w roku 2014 skatalogowanych zostało 100 tys . zespołów . Wystarczy 
wpisać termin w wyszukiwarkę internetową, by mieć świadomość, z jak różnorodnym 
i heterogenicznym zjawiskiem mamy do czynienia . Nadto jest on estetyką wciąż ogarniającą 
nowe rejony brzmień muzycznych . Zresztą strefy te, przykładowo dwadzieścia lat temu, 
nie były uboższe . Dzisiejszy czas nadaje im nowe (po prostu inne) formy oraz treści i idee . 
Lata osiemdziesiąte to bodaj najbardziej intensywny rozwój tego gatunku . Jakkolwiek w tej 
kwestii (tj . w zapytaniu, którym latom dać pierwszeństwo w artystycznym rozwoju heavy 
metalu) panuje intensywny dysonans teorii5 . Heavy metal, by odnieść się do jego genealogii 
i meritum – zdaniem Wojciecha Siwaka – objawiał się chociażby w „coraz bardziej 
spektakularnych, gigantycznych, widowiskowych formach i coraz bardziej agresywnej, 
prowokacyjnej stylistyce, to także okres eksperymentów z nowym brzmieniem i poszukiwań 
nowej materii dźwiękowej”6 .

Dla porządku odnieśmy się w tym miejscu nieco do charakterystyki oraz genezy heavy 
metalu, którego początków można szukać na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych .

Muzyka heavy metal – pisze Siwak – stanowi kontynuację tradycji tzw . ciężkiego 
rocka, stylu powstałego na przełomie lat 60 . i 70 . W bardziej dynamicznych 
formach, jak thrash czy black /speed metal, pojawiają się także elementy estetyki 
punk, głównie minimalizm w traktowaniu elementów muzycznych i agresywna 
ekspresja instrumentalno-wokalna . (…) Warstwa muzyczna utworów 
heavymetalowych pełna jest zapożyczeń z rythm&bluesa (…) . Podstawową figurę, 
osnowę formalną, stanowi najczęściej wyrazisty riff, na którym nadbudowuje 
się pozostałe muzyczne konstrukcje . Najwięcej muzycznych zdarzeń rozgrywa 
się w warstwie rytmicznej i brzmieniowej – są one tam najbardziej wyraziste . 
Trzecim ważnym elementem jest budowa formalna, szczególnie zestawianie 
partii kontrastujących ze sobą . Dopiero na końcu w tej hierarchii ważności 
elementów muzycznych pojawiają się melodyka i harmonia7 .

Tyle teoria, która w powyższej kwestii wyznaczników muzycznych wydaje się zasadniczo 
zbieżna . Wypada zaznaczyć, iż termin heavy metal jest cokolwiek umowny . Jest 
konwencjonalny, bo i cały obszar podgatunków mieści się w tym pojęciu . Przytoczę 
chociażby (już przywołany) thrash, black metal, ale i metal alternatywny, metal neoklasyczny, 
doom, folk, gothic, groove metal . . . i wiele innych mutacji8, łącznie z metalem chrześcijańskim 

O MUZYCE METALOWEJ, SZTUCE 
I OKŁADKACH… 

Z malarzem i grafikiem Arkadiuszem Zającem 
rozmawia Konrad Ludwicki 
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(christian metal) . Chrześcijańskie zespoły metalowe walczą o swe miejsce, przecież i Biblia 
przepełniona jest „metalowymi” i metaforycznymi obrazami – wizjami zgorszenia, katastrof 
i zniszczeń . Ostatecznie jednak ogół osadzony jest w kontekście wiary9 .

W dalszej części tekstu ze względów również praktycznych pojęcie heavy metalu zastąpię 
pojemniejszym i potocznym terminem metal . Wydaje mi się on bardziej praktyczny .

Koneksje malarstwa – bo muszę odwołać się do niego10 – z okładkami płyt są obecne 
od początku istnienia gatunku metalu11 . Wystarczy nawiązać do legendarnego malunku 
na albumie „In the Court of the Crimson King” . To pamiętny debiut formacji King Crimson 
z roku 1969, roku przełomowego (patrz przypis 11) . Jak zauważa Bartosz Małczyński:

Wykorzystany na okładce autoportret, porównywany często do „Krzyku” 
Muncha, został namalowany akwarelą przez Barry’ego Godbera, artystę 

Arkadiusz Zając, okładka wspólnej płyty CD zespołów Hegemoon i Neoheresy, 2015 (split)
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zmarłego w młodym wieku, zaledwie kilka miesięcy po ukazaniu się albumu . 
Dodajmy, że dzieło Godberga, zajmującego się w tamtym czasie przede 
wszystkim programowaniem komputerowym, było jego jedyną pracą malarską, 
a jej oryginał pozostaje w posiadaniu Roberta Frippa12 .

Bez wątpienia malunek przywołuje krzyk – jest nim . Niemniej krzyk z obrazu Muncha 
to raczej ból egzystencji, natomiast na pierwszej płycie King Crimson mamy twarz 
schizofrenika wieku XXI . U Muncha na obrazie jest w dali fiord, na okładce płyty jest 
wyłącznie twarz i trwoga . Choć w obu przypadkach jest coś, co określiłbym mianem 
s t r a c h u  . Ów schizofrenik to jednocześnie tytułowy bohater pierwszego utworu na płycie . 
To kultowa i rozpoznawalna okładka, ale przecież często zupełnie nie kojarzymy obwolut 
płyt muzycznych . Jak zauważa Marcin Rychlewski:

Okładki płyt rockowych nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem krytyków 
i badaczy, a przecież odgrywają istotną rolę w kulturze rockowej . Wiedzą 
o tym najlepiej kolekcjonerzy starych „analogów” . Egzemplarze niektórych 
edycji osiągają na kolekcjonerskiej giełdzie bardzo wysokie ceny . Ten swoisty 
fetyszyzm może na pozór wydawać się nieco osobliwy, skoro wznawiana płyta 
ukazuje się zazwyczaj w tej samej okładce13 .

Jakkolwiek wyimek z Rychlewskiego pochodzi sprzed lat szesnastu, nie stracił on nic 
na swej aktualności . Przeglądając liczne recenzje płyt (zarówno z muzyką rockową, 
jazzową czy wreszcie metalową) można zauważyć, że opis i interpretacja ich okładek 
są najczęściej pomijane bądź sygnalizowane zdawkowo . Oczywiście jest fotografia 
okładki, ale to zazwyczaj wszystko na ten temat . W Internecie, rzecz jasna, możemy 
zapoznać się z metalowymi okładkami „najbardziej tandetnymi”, „najdziwniejszymi” czy 
„najstraszniejszymi”14, niemniej trudno mówić o wnikliwej ich interpretacji, dyskursie 
czy naukowej wykładni . Ja także nie roszczę sobie takich praw – ograniczam się jedynie 
do rozmowy z ich twórcą, Arkiem Zającem . Rozmowa taka, mogąca być pewnym 
wprowadzeniem do szeroko pojętego zjawiska, pozwoli – ufam – choć minimalnie przybliżyć 
się potencjalnemu odbiorcy do zagadnienia . Zbliżyć i poznać problematykę tworzenia 
okładki – w tym przypadku przez artystę malarza . Bez komputera, bez elektroniki i cudów 
technologii, a jedynie przy pomocy pędzla i farb .

Oczywiście okładki często szokują, że wspomnę – dla porządku – choćby amerykański 
zespół Cannibal Corpse i jego projekt „Tomb of the Mutilated” z dwoma trupami 
„uprawiającymi miłość” . Wizerunek ów wszedł do specyficznego kanonu ekstremalnych 
okładek metalowych . Poniekąd ustalił estetykę, jaką przejęło później wiele zespołów, 
przeważnie deathmetalowych.

Ongiś – a konkretnie w 2002 roku – Grzegorz Brzozowicz opracował swoisty 
(bo jednak subiektywny) ranking dwunastu „Perwersyjnych okładek płytowych” . 
„Perwersyjne” w tym przypadku oznacza cokolwiek erotyczne . W klasyfikacji znaleźli 
się m .in . Rolling Stonesi i album „Sticky Fingers” z 1971 r . z koncepcją Andy’ego 
Warhola, Loverboy i „Get Lucky” z 1981 r . (autor John Berg) czy Ohio Players i okładka 
płyty „Honey” z 1975 r ., której pomysłodawcą był Jim Ladwig, a zdjęcie wykonał Richard 
Fegley15 . Owych dwanaście omówionych i zaprezentowanych okładek w swej perwersji 
(sic!) w porównaniu z okładkami metalowymi końca XX i początku XXI wieku wydaje się 
być grzecznymi, cukierkowymi wręcz obrazkami . Bywa, że i makabreskami . Oczywiście 
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to nie zarzut . Jednakże można odnieść wrażenie, że w efekcie schematycznego sposobu 
użycia motywu ilustracje-symulacje na „perwersyjnych” okładkach są nieco kiczowate, 
co jest także wyznacznikiem tandety . Warstwa dźwiękowa danej płyty może być świetna 
– sama obwoluta zaś niekoniecznie . Obwoluta to obraz . Wciąż tkwimy w epoce kina bądź 
raczej kinetyki filmowej . W epoce kina – owego prapoczątku kiczu . Tak widzi problem 
Eugeniusz Wilk:

Pojawienie się kiczu w sztuce łączy się zwykle z epoką, w której powstaje 
kino . Schyłek XIX stulecia to moment przełomowy: postęp cywilizacyjno-
techniczny sprawia, iż zasięg oddziaływania przede wszystkim literatury, 
ale również plastyki (przede wszystkim dzięki reprodukcjom) niesłychanie 
wzrasta16 .

Mówiąc o okładkach płyt metalowych, trudno jest wybrać odpowiednią metodologię . 
Ograniczyć się mogę – podczas oceny obwoluty – wyłącznie do subiektywnego odbioru 
i własnej wrażliwości estetycznej . O kwestii tej pisze Mateusz Torzecki:

Interpretacja strony graficznej albumów stanowi nadal problem . Wynika 
on z braku odpowiednich metod badawczych, pozwalających na ich 
analizowanie . Analiza musiałaby być procesem złożonym, badającym 
to zjawisko na różnych poziomach i z rozmaitych perspektyw . Najlepiej 
w sposób interdyscyplinarny17 .

Moja perspektywa – to możliwość rozmowy . Myślę, że dysputa z artystą plastykiem, 
zajmującym się między innymi projektowaniem okładek, może cokolwiek przybliżyć 
problem . Cóż bardziej miarodajnego, niż konwersacja i polemika z twórcą?

Konrad Ludwicki: Twój debiut to rok 1997 i pamiętna „Dżungla” w Miejskiej Galerii 
Sztuki w Częstochowie, w której zresztą też brałem udział ze swoimi kolażami18. 
Zbiorowa wystawa z wyjątkowo licznie przybyłą publicznością. Tam poznaliśmy się 
i tam też przedstawiłeś spory cykl prac.
Arkadiusz Zając . Zgadza się . Wystawa z rozmachem – jak pamiętasz – stała się zaczątkiem 
mojego nie tylko lokalnego sukcesu . Życzliwie o obrazach wypowiadał się m .in . Roman 
Lonty . Już od tego czasu moje prace zawisły w prywatnych kolekcjach i galeriach . Znalazły 
się m .in . na trzech aukcjach w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, które 
prowadził śpiewak operowy Wiesław Ochman, a którego zresztą gościłem w swoim domu 
przy wyborze prac .

W twoim malarstwie – przynajmniej w pewnym okresie lat dziewięćdziesiątych – 
widać ewidentne wpływy i stylistykę przede wszystkim Gigera. Można też powiedzieć, 
że jesteś w tym czasie duchowym synem Beksińskiego. Jak byś się do tego odniósł?
To prawda . Był czas, że zarówno Giger ze swoją „Erotomechaniką”, jak i Beksiński 
ze specyficznym defetyzmem nieco mnie inspirowali . Zniszczenie, anihilacja, 
wyobcowanie… to było jakoś mi bliskie . Zwłaszcza Giger i jego typ okultyzmu oraz 
projekty filmowe . Jednak uważam, iż moje obrazy były znacznie bardziej „moje”, to znaczy 
z własną poetyką, z własnym pomysłem, mimo że z pewną inspiracją wspomnianym 
Gigerem . Moje prace w porównaniu z nim są na pewno pozbawione agresji, wręcz liryczne . 
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Jakkolwiek faktem jest i to, że bardziej ekspresyjną linię stosowałem mniej więcej do lat 
1998/1999 . Estetyzm do dziś stawiam ponad turpizm .

Może dlatego też na okładkach, które wykonujesz, a należy zaznaczyć, że dotąd robisz 
projekty dla zespołów rockowych i metalowych, obok stricte metalowej estetyki, jak 
przykładowo pewne motywy cmentarne, dominuje poetyka melancholii i refleksji. 
Przybliż nam swoją przygodę z muzyką ostrego i przesterowanego brzmienia.
Metalu zacząłem słuchać w roku 1987, jeszcze będąc uczniem Liceum Słowackiego 
w Częstochowie, które ukończyłem w roku 1990 . Pierwszą okładkę natomiast narysowałem 
tuż przed rozpoczęciem studiów . Był to projekt na kasetę demo dla Danger Drive pt . 
„Mother of Hate” .

Wyjaśnijmy niewtajemniczonym, że formacja Danger Driver działała w Częstochowie 
od roku 1988. Zespół stawiał na własną, niewymuszoną kreatywność. Nie oglądał się 
na wiodące nurty. Jego styl muzyczny określa się mianem classic death metal.
Zgadza się . Zaprzyjaźniłem się z członkami zespołu . Często chodziłem z nimi na ich 
próby . Poszukiwałem różnych odmian metalu ekstremalnego, często z pogranicza 
grunge’u i industrialu . Poznałem też zespół Mordor, który wówczas grał gothic death, 
stając się coraz bardziej znanym w Polsce . Zafascynował mnie głównie właśnie ich gothic. 
Dodawał mi polotu do pracy . Niedawno ukazały się wznowienia pierwszych dwóch 
płyt Mordora z moimi okładkami z lat 1992 i 1993 . Teraz są na winylach, cd i kasetach 
magnetofonowych . W roku 2018 powrócili po latach z nowym materiałem muzycznym 
i też moim obrazem na okładce . Dawne kontakty owocują i dziś .

Dobre relacje masz też z liderem Apostasy z Chile. Czy jednak nazwa zespołu nie 
wprawia cię w konsternację? Odwrócone krzyże, pentagramy i temu podobna estetyka 
są częstą stylistyką nie tylko tej formacji19. Podobnie jest z Hegemoonem, dla którego 
okładki też wykonywałeś. Spora część zespołów death i black metalowych prowokuje. 
Gatunek ten już z założenia ma przekraczać granice. Jego podgatunek, brutal death 
metal, z tekstami o morderstwach i gwałtach, jak w przypadku amerykańskiej grupy 
Disgorge, może bulwersować. Mało co sprzedaje się lepiej niż demonstracyjna 
perwersja i bluźnierstwo. Jaki jest twój stosunek do takiej maniery?
Nie chciałbym ustosunkowywać się do brutalnych podgatunków . Mogę mówić wyłącznie 
o swoich projektach . Moim zdaniem od średniowiecza wizje sądu ostatecznego, 
Armagedonu i temu podobne zapładniają wyobraźnię największych artystów . Dzisiejsza 
poetyka metalowa mocno eksponuje dorobek Dürera, Boscha czy Memlinga . Na okładkach 
Bruce’a Dickinsona widnieją np . wizyjne obrazy Wiliama Blake’a i Hansa Memlinga – 
takie podejście pochwalam . Kiedy robię okładkę, staram się nie przemycać w jej treści 
żadnych symboli, związanych z jakąś złą energią . To nie jest mój zamiar . Sugeruję się 
wyłącznie muzyką i jej wartością estetyczną . Sferą, która wyrasta z wrażliwości . Emocje 
zatem to środek, którym się posługuję, by osiąć cel . Być może ze wspomnianymi 
wykonawcami łączy mnie pewien nastrój wyczekiwania na rodzaj apokalipsy – jest to temat 
ich utworów i częsty temat moich obrazów . Niemniej ostatecznie brałem też udział 
w wystawie „Tajemnica podróży” na Sacrum w 2003 roku w Częstochowie . Wysoko sobie 
cenię to wydarzenie . Zostałem na nie zaproszony przez kuratora Piotra Głowackiego, 
a mój rysunek był pokazany razem z pracami m .in . Andrzeja Wróblewskiego, Kazimierza 
Mikulskiego, Jerzego Krawczyka czy Romana Maciuszkiewicza . Tytuł wystawy rozumiem 
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jako podróż duchową . Kilka moich obrazów ma tytuł „Astralny port” czy np . „Astralne 
wojaże” . Takich astralnych podróży dopatruję się też na okładkach metalowych .

Faktem jest, że muzyka pewnych zespołów, określanych mianem satanistycznych – jak 
przykładowo Mercyful Fate, którego wokalista King Diamond przyznał się do satanizmu 
– jest głęboko artystyczna, w przeciwieństwie choćby do sakro-religijnego grania, które 
nierzadko w swej warstwie muzycznej i wykonawczej ma charakter pretensjonalny czy 
wręcz tandetny. W przypadku metalu obcujemy często z kreacją sceniczną na potrzeby 
sesji zdjęciowej czy teledysków. Słuchacz i widz mają dostać obraz intrygujący i kuszący 
wizualnie. Ostatecznie jednak rock i metal to muzyka uduchowiona20. W metalu 

Arkadiusz Zając, okładka płyty zespołu Apostasy „The Sing of Darkness” 2018 
(winyl, CD, kaseta magnetofonowa)
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bądź jego poboczach mamy do czynienia najczęściej z kreacją wizerunkową. Jak 
chociażby w glamrockowej stylizacji – tak w muzyce, jak i image’u – Marilyn Mansona 
czy ostrzejszym graniu formacji Brujeria bądź Alice’a Coopera. Są to może i zuchwałe, 
ale jednak kreacje. Jakkolwiek bywa, że pojawia się cokolwiek niebezpieczna zabawa. 
Nie chcę demonizować, jednak wystarczy przywołać lidera norweskiej grupy Mayhem. 
Euronymous – założyciel i animator skandynawskiej formacji został zamordowany 
w 1993 roku przez Kristiana „Varga” Vikernesa. Spektakularna była również 
samobójcza śmierć Deada (cóż za osobliwy pseudonim artystyczny!) – szwedzkiego 
wokalisty grupy21. Co o tym myślisz?
Niełatwo mi się do tego tragicznego faktu odnieść . Trzeba by znać szczegóły i spróbować 
wniknąć w psychikę tych muzyków . Niemniej – abstrahując od przywołanego przez ciebie 
zdarzenia – w metalu istnieją konwencje i rekwizyty, które na dobre już chyba zrosły się 
z tą muzyką . Obecne są od czasów pionierów gatunku, czyli grup Venom, Possessed czy 
Pentagram . W mym odczuciu – jak wspomniałem – ważny jest przekaz muzyczny . Jego 
wartość i stylistyka . W przypadku grupy Apostasy z Chile wypada wspomnieć, że ta formacja 
– powstała w roku 1986 – zasłużona jest nie tylko dla sceny południowoamerykańskiej . 
Mój projekt okładki dla tej grupy z roku 2018 ukazał się zarówno na płytach winylowych, 
kasetach tradycyjnych, jak i na cd . Obraz namalowałem farbami akrylowymi na papierze . 
Jest jakby „ponadrealistyczny” i podoba się w szerokim undergroundzie . Entuzjastyczne 
recenzje okładki dostałem z USA, Chile czy tak egzotycznych miejsc jak Bangladesz czy 
Tajlandia . Niektórzy twierdzą, że z tym poziomem powinienem robić okładki dla Kata, 
Vadera i Behemotha – najbardziej znanych polskich zespołów .

Fakt – jest „ponadrealistyczny” i przez to iluzyjny. Wszak sam realizm to sztuka 
deziluzji. Jakie są obecnie twoje weny muzyczne? Czego słuchasz? Jakiego grania?
Myślę, że nazwy moich ulubionych zespołów pośrednio korespondują z moją twórczością . 
W jakiś sposób nawiązują do niej – bądź może ja do nich . To nieco względne . Słucham 
takich formacji jak: Cathedral, Rosetta, Sarcofago, Alchemist, Messiah, Cult of Luna, 
Szron, Monasterium, Nocturnus, Necromantia, God Is An Astronaut .

Porozmawiajmy jeszcze o muzyce. Bo przecież nie tylko metal jest ci bliski. Ważne jest 
też i to, na czym słuchamy płyt. Chyba można powiedzieć o tobie, że jesteś audiofilem?
Sprzęt odgrywa niezmiernie istotną rolę . Jak sam wiesz, bo przecież też w niego inwestujesz 
i bliska jest ci, jak i mnie, jakość dźwięku . Przyzwoity sprzęt pozwala odkryć wręcz 
nowe tony i barwy . Na przykład w muzyce ambient czy w ogóle w bardziej kameralnych 
brzmieniach . Gdyby nie ograniczały mnie fundusze, mógłbym w niego inwestować chyba 
bez końca . Muzyka jest dla mnie istotną inspiracją . Odzywają się tradycje i geny rodzinne . 
Kuzynki grają na skrzypcach, śpiewają, stryj natomiast jest organistą . Czasem podczas 
malowania wyobrażam sobie, jak brzmiałyby dane partie obrazu, jak przetransponować 
kolory i linie na dźwięki, jakie melodie i efekty by niosły . Czy mogłyby mieć, przykładowo, 
sprzężenia gitarowe etc .

Co jeszcze możesz powiedzieć o swoich inspiracjach podczas malowania, również tych 
pozamuzycznych?
Są one bardzo różnorodne . Oglądam mnóstwo obrazów, albumów z malarstwem i temu 
podobnych . Staram się być na bieżąco ze współczesnymi nurtami w sztuce plastycznej 
i muzyce, co absorbuje wiele czasu . Za młodu interesowała mnie broń, lotnictwo (zwłaszcza 
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to z okresu II wojny światowej) . Może i dlatego moja sztuka również odrywa się od ziemi, 
buja w obłokach czy może bardziej w otchłani . Moje malarstwo – uważam – wywodzi 
się z pogranicza abstrakcji i peryferii nowoczesnego realizmu, gdzie przestrzeń-krajobraz 
nabiera cech transcendentalnych . Taką atmosferę mają miejsca z cyklu „Widmowych 
ogrodów” . Można by je określić jako pejzaże wewnętrzne, gdzie stan duszy odbija się 
w lustrze stawu . Ciekawe, że już na początku szkoły podstawowej w kolekcji znaczków 
pocztowych zwrócił moją uwagę Watteau, którego lubię do dziś . Jego czarne, aksamitne 
suknie jawiły się tak tajemniczo! Moje inspiracje to również dekadencja i secesja – głównie 
Mucha i Schiele . Cenię też malarstwo rosyjskie – między innymi Michaiła Wrubla .

Jak określiłbyś stylistykę swoich obrazów?
Określiłbym ją jako oniryczny bądź magiczny realizm . Jak napisał o moich pracach Andrzej 
Brzezicki w „Fantastyce”, z którą kiedyś współpracowałem (w numerze z marca 2000 roku 
– K .L): „Nostalgiczny, schyłkowy nastrój podkreśla kolorystyka i struktura rekwizytów . 
Piękno łączy się tu z refleksją nad naszym znikaniem i pojawianiem się w świecie, nad 
przemijaniem” .

Przychylnie o twoich pracach wypowiadali się między innymi Franciszek Maśluszczak 
czy Henryk Waniek. Kto jeszcze?
Pamiętam krótką rozmowę z Franciszkiem Starowieyskim, który poznał moje prace 
i dał mi kilka cennych uwag . Wspomniany przez ciebie Waniek napisał na mój temat 
przychylny tekst . Pochlebne recenzje pisali też krytycy – w Warszawie Łukasz Kossowski 
(Kustosz Muzeum Literatury) czy w Krakowie Zofia Weiss (wnuczka Wojciecha) przy 
okazji wystawy indywidualnej w jej galerii . Ciepłe słowa pisał również krytyk artystyczny 
Andrzej Warzecha . Powstał nawet cykl wierszy poetki Awy Gabor, zainspirowany moimi 
obrazami . Była też konstruktywna wymiana myśli – tuż przed jego śmiercią – z Jerzym 
Dudą-Graczem . Trafny tekst napisał Piotr Głowacki – uznany krytyk sztuki .

Twoje malarstwo lawiruje. Dziś wchodzisz w rejony, jak je nazwać, ambientu…
W ostatnich latach stała się dla mnie ważną kwestią umiejętność wykreowania nastroju 
w pejzażu . To – tak sądzę – umiejętność wykraczająca poza jedynie zręczność warsztatową . 
Powstają więc widoki nieco tajemnicze i nostalgiczne . Dominuje cisza . Zwróciła na to uwagę 
krytyk sztuki Zofia Weiss-Konopka w 2009 roku . Zacząłem nowy cykl z basenami, 
spokojnymi wodami, oceanami . Tarasami i klimatami śródziemnomorskimi . Łodzie 
i wyspy . Niemniej pojawiają się i stałe motywy – kobiety, madonny, anioły, zagubione 
światy . Totemy i zjawy . To osobliwa „archeologia kosmiczna” czy retro futuryzm . Są też 
gepardy, tygrysy, węże, tropikalne rośliny, echem odbija się tu dżungla . . .

Niemniej motywy z estetyką muzyki metalowej – tak je określmy – przejawiają się nie 
tylko w postaci projektowanych okładek, ale i w innych twoich działaniach. Przybliż 
je nam.
Trzeba w tym miejscu wspomnieć, iż klimat moich okładek przypadł do gustu 
organizatorom międzynarodowego metalowego festiwalu stoner/doom . Odbył się on w 2018 
roku („Soulstone Gathering”) w Krakowie . Zaproszono mnie do IV edycji tego festiwalu . 
Zaprezentowałem tam swój dorobek: rysunki, grafiki, okładki płyt i książek . Właśnie 
w lipcu ukazała się reedycja kasety Danger Drive „Darkness Comes” z 1992 roku na cd/dvd . 
W moich okładkach i obrazach raczej skupiam się na poszukiwaniu klimatu krańcowości, 
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ostateczności, przejścia z jednego wymiaru do innego . Apokaliptyczną okładkę (wydali 
w znanej wytwórni Metal Mind Production), zrobiłem akwarelą i tuszem . Byłem wówczas 
na II roku studiów .

Forma i treść w twoim malarstwie są wyrafinowane. I chyba zrozumiałe jest to, 
że pojęcie popkultury nie będzie miało tutaj zastosowania. W centrum twoich tematów 
malarskich jest woda, kobieta, drzewo… Jesteś romantykiem – pośrednikiem między 
niebem i ziemią.
Skoro tak mówisz, to chciałbym, by tak właśnie było .

Arkadiusz Zając – artysta malarz i rysownik . www .zajac .cze .pl
Konrad Ludwicki – prozaik i eseista, doktor nauk humanistycznych .

1 Sam dwukrotnie na okładkach książek zamieściłem obrazy Arkadiusza Zająca: w zbiorze opowiadań Fiolet 
(Częstochowa 2001) i w powieści Lakrimma, (dwa wydania, Katowice 2008 i 2019) . Ilustracje Zająca wyko-
rzystywali m .in . Krystian Piwowarski w powieści Homo Polonicus (Częstochowa 2002) czy Janusz Mielczarek 
w opowiadaniach, np . Szczęściarz i inne przypadki (Częstochowa 2016) .

2 Arkadiusz Zając wykonał cztery plakaty dla Teatru im . Adama Mickiewicza w Częstochowie . W roku 2010 
do spektaklu Ferdydurke Witolda Gombrowicza w reż . Bogdana Michalika, do Efektu Lucy Prebble w reż . 
Adama Sajnuka (2016), do sztuki Stanisława Grochowiaka Lęki poranne w reż . Bogdana Michalika (2005) 
oraz do Antygony Jeana Anouilha w reż . Bogdana Toszy (2003) . Jest też autorem plakatu dla Teatru Rozrywki 
RZT Szymaszkowa w Zakopanem do spektaklu „Tangolina . The Flying Circus”, w reż . Stanisława Rzankow-
skiego (2018) .

3 Zasadniczo Zając jest autorem kilkunastu okładek płytowych . Główny jego dorobek stanowią cztery projekty 
dla formacji Mordor (1992, 1993, 1995 i 2018), dwa dla Danger Driver (1990, 1992), jeden dla zespołu Hege-
moon (2015) oraz dwa dla chilijskiej grupy Apostasy (2018) .

4 Na gruncie polskim na temat okładek płytowych powstała przede wszystkim obszerna, jakkolwiek z koniecz-
ności selektywna, książka . W niej wybiórcza, acz wystarczająco omawiająca zjawisko, bibliografia . To kom-
pendium wiadomości fragmentaryczne, lecz adekwatne i potrzebne . Autor jest osobą kompetentną i, w moim 
odczuciu, znającą się na rzeczy . Zob . Mateusz Torzecki, Okładki płyt. Rzecz o wizualnym uniwersum albumów 
muzycznych, Poznań 2015 . Należy przywołać też (wydaną w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, 
niemieckim i węgierskim) graficzną antologię metalu . Albumowa publikacja zwiera ponad 2 tys . ilustracji 
i zdjęć . Są wśród nich wzory na okładki płyt, okładki cd, logo i plakaty . Zob . Cristian Campos Metal&Hardcore 
Graphics, Wydawnictwo Feeria 2011 .

5 Wystarczy przywołać zawartość artykułów pism, które się zajmują lub zajmowały (obok kontekstów popkul-
turowych) mocnymi brzmieniami . Przede wszystkim magazynów „Noise”, „Metal Hammer” czy kilkanaście 
lat wcześniej periodyków „Machina” bądź „Brum” . Odwołać się można też do wybranych audycji radiowych 
Piotra Kaczkowskiego czy Wojciecha Manna w programie III PR . Panowie nie specjalizują się stricte w metalu, 
jednak obejmują uwagą ich protoplastów, estetykę muzyczną takich grup hard rockowych i progresywnych jak: 
Thin Lizzy, Black Sabbath, Uriah Heep, Led Zeppelin, Deep Purple . Oczywiście redaktorzy wchodzą też w re-
jony zespołów Iron Maiden, Metallica, czy Judas Priest . Czy czasem współczesnych formacji o mocniejszym 
dźwięku . Można zauważyć w powyższych przykładach, a piszę to jako słuchacz audycji radiowych i czytelnik 
pism muzycznych, swoistą różnorodność opinii odnoszącą się do – określmy to – ciężkiego brzmienia . Jakkol-
wiek niełatwo podać tytuł programu w radiowym eterze wyłącznie poświęconego muzyce metalowej . Pewnymi 
jej marginaliami (wszak pojawił się tam zespół Tool – z pogranicza metalu i rocka progresywnego) zajmuje się 
Aleksandra Kaczkowska w swoim programie „Ciemna strona mocy” . Oryginalny program o nazwie „Rzeźnia” 
stworzyła komercyjna rozgłośnia „Antyradio”, który był nadawany w niedzielę od północy do trzeciej rano . 
Słuchałem go jednak z pewną konsternacją, bo trudno nie popaść w rodzaj zadziwienia, jeżeli prowadzący, 
niejaki Anzhellmo ( Jarosław Giers), Zmartwychwstanie określa mianem „Z marchwi wstanie” . Niemniej pro-
gram wart był uwagi . Rozgłośnia ta jednak nie nadaje w ogólnopolskim (bądź lepiej: publicznym) radiowym 
eterze .

6 Wojciech Siwak, Estetyka rocka, Warszawa 1993, s . 52 .
7 Tamże, s . 52 i 53 .
8 Por . https://pl .wikipedia .org/wiki/Kategoria:Podgatunki_heavy_metalu .
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9 Na temat metalu chrześcijańskiego powstał w roku 2017dokument filmowy Bruce’a Moore’a „Metal Missio-
naries” . Zob . https://www .antyradio .pl/Muzyka/Rock-News/Powstal-film-dokumentalny-o-chrzescijanskim-
-metalu-17305

10 Twórcy okładek, jak wiadomo, inspirują się nie tylko malarstwem . Czerpią z popkultury, filmu, opery, seksu, 
religii – niemal z wszystkiego, co ich otacza . Por . II rozdział (Obwoluta płytowa jako autonomiczne dzieło sztu-
ki) i III rozdział (Projekty graficzne płyt. Charakterystyka najważniejszych zjawisk) z przywołanej przeze mnie 
książki Mateusza Torzeckiego, Okładki płyt… Zahaczam marginalnie o malarstwo, bo chcę przejść do rozmo-
wy właśnie z malarzem – Arkadiuszem Zającem .

11 Warto zadać w tym miejscu zapytanie, które już się pojawiło, ale powtórzmy je precyzyjniej i konkretniej, czyli: 
od kiedy datujemy istnienie heavy metalu ? Myślę (nie tylko ja), że rok 1969 stanowi pewien casus . Odwołajmy 
się w tym miejscu do refleksji Bartosza Małczyńskiego, który konkluduje: „Kompozycja otwierająca album, za-
tytułowana „21st Century Schizoid Man”, jest według Frippa pierwszym heavymetalowym utworem w historii, 
którego brzmienie opiera się w dodatku na dźwiękach elektrycznego saksofonu, podłączonego do wzmacnia-
cza Marshall . Nie dziwi więc, że w dużo późniejszych latach utwór ten zaadaptowali do własnych potrzeb 
artyści ze sceny metalowej . Muzycy z Entombed uczynili to w 1997 roku, a grupa Voivod dokładnie w tym 
samym czasie ogłosiła swoją wersję jako suplement do apokaliptycznego albumu „Phobos” (…) . Ponad dekadę 
temu Ozzy Osbourne zamieścił autorskie wykonanie tej piosenki na płycie „Under Cover” (2005) . Bartosz 
Małczyński, Tomorrow is the fear. Lęk przed technologią w twórczości grup rockowych i metalowych, w: „Kultura 
Współczesna” 2018, nr 2 (101), s . 157 .

12 Tamże, s . 157-158 .
13 Marcin Rychlewski, Suwaki, plakaty i inne atrakcje. Rzecz o okładkach rockowych, w: „Kultura Popularna” 2003, 

nr 3, s . 95 .
14 Por . https://www .metalnews .pl/specjalne/10-najstraszniejszych-okladek-albumow-metalowych/
15 Por . Grzegorz Brzozowicz (oprac .), Chora wyobraźnia i brudne myśli, czyli perwersyjne okładki płytowe, w: „Ma-

china” 2002, nr 4 (kwiecień), s . 34-35 .
16 Eugeniusz Wilk, Neokicz w ikonosferze audiowizualnej. Próba rekonesansu, w: Grażyna Stachówna (red .), Nie-

dyskretny urok kiczu, Kraków 1997, s . 19 .
17 Mateusz Torzecki, Okładki płyt . Rzecz o wizualnym uniwersum albumów muzycznych, Poznań 2015, s . 9 .
18 Kurator wystawy (określający się mianem „korsarz wystawy”) , krytyk i twórca komiksów Sławomir Almanzor 

Burszewski, w nieco sarkastyczny i groteskowy dla siebie sposób, pisał we wstępie do katalogu m .in .:”Kolejna 
wystawa z serii prezentacji młodych ma coś w sobie z poprzedniej »awangwardii« – ulotność . Dochodzi do skut-
ku po dwóch latach starań i jej kształt nie jest do końca odgadniony . Grupę sześciu gentelmanów i jednej squaw 
połączyły wspólne wycieczki plenerowe po Częstochowie, (o dziwo!) bez sztalug, płócien i pędzli, wspólne fa-
scynacje kulturą młodzieżową, nowoczesnością, duchem przemiany i twórczej regresji . Mistyka kultury maso-
wej, dosłowność, nastrój, niekiedy egzotyka i thriller . Nieprawda, że czarny cocktail? (…)” . Por . Kanibale kiczu, 
wstęp do katalogu „Przegląd Sztuki Młodych – Dżungla 1997”, Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 11-12 
kwietnia 1997 . Owe siedem nazwisk biorących udział w przedsięwzięciu to: Przemysław Biegański, Sławomir 
Burszewski, Artur Kuźnicki, Konrad Ludwicki, Grzegorz Majak, Iwona Sobanek i Arkadiusz Zając .

19 Problem jest dość złożony . Nie chciałbym go ignorować . I sam nie chciałbym być utożsamiany z propagowa-
niem satanizmu . Zainteresowanych odsyłam do książki Grzegorza Kasjaniuka, która w szerokich kontekstach 
opisuje zagrożenia duchowe zarówno w muzyce, jak i kulturze . Jakkolwiek autor być może ciut demonizuje, 
warto i tak poznać wspomnianą publikację: Por . Grzegorz Kasjaniuk Czego słucham? Diabelska propaganda, 
Warszawa 2016 . W tym miejscu należy też zarekomendować książkę, którą w kontekście metalu należy znać! 
Zobacz: Michael Moynihan, Didrik Soderlind, Władcy chaosu – krwawe powstanie satanistycznego metalowego 
podziemia, tłum Bartosz Donarski, Poznań 2011 .

20 Bartłomiej Dobroczyński tak trafnie pisze o metafizyce rocka: „Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na to, 
że od samego początku twórcy rocka prowadzili intensywne poszukiwania w sferze religijnej czy metafizycz-
nej . Rock – wbrew – rozpowszechnionemu przekonaniu o jego przyrodzonym nihilizmie – wykazywał i wy-
kazuje ogromną wrażliwość na wymiar duchowy . Według Steve’a Turnera, jednego z badaczy związków rocka 
z religią, w samej istocie tej muzyki znajduje się coś, co ułatwia religijne poszukiwania . Pisze on, iż w wyniku 
długoletnich kontaktów z kulturą rockową doszedł do przekonania, »że jednym z powodów, dla których tak 
wielu muzyków rockowych przyjęło w końcu religijny światopogląd, było to, iż za rock’n’rollem w jego najlep-
szych przejawach ukryte jest pragnienie doświadczenia transcendencji, którego współczesny zsekularyzowany 
świat nie jest w stanie zaspokoić«” . Bartłomiej Dobroczyński, III Rzesza Popkultury i inne stany, Kraków 2004, 
s . 143 . Autor pisze o rocku, no ale przecież metal jest niczym innym jak kontynuacją tegoż – refleksja, bez 
wątpienia, dotyczy i jego . Bądź przynajmniej pewnych jego prawdziwie uduchowionych obszarów .

21 Na temat grupy Mayhem i losach jej blackmetalowców powstał film fabularny w reż . Jonasa Akerlunda (Szwe-
cja-Wielka Brytania, 2018) „Władcy chaosu” . 



65galeria 50częstochowski magazyn literacki

SZKICE, ESEJE, RECENZJE

Losy nasze są w rękach Boga,
a jednak lękam się,

że poprowadzi mnie
po ciężkich drogach.

[ Jerzy Liebert, fragment listu do Agnieszki]

Jerzy Liebert urodził się 24 lipca (albo 23 
lipca, jak pisał w listach) 1904 roku w Czę-

stochowie . To zaledwie fakt biograficzno-histo-
ryczny . Początek i koniec związku z Częstocho-
wą – jeżeli nie brać pod uwagę sporadycznych 
odwiedzin u ojca, który tam pracował przez 
kilka miesięcy w latach 1925-1926 . Jednak 
to wystarczający pretekst do zajęcia się Lieber-
tem w jubileuszowym numerze „Galerii” . Tym 
bardziej, że sprzyja temu zainteresowaniu wy-
dany w 2018 roku przez PIW tom jego Poezji 
zebranych, zawierający całą spuściznę poetycką . 
Oparty o pamiętne dwutomowe wydanie Pism 
zebranych, które wyszło w Więzi w roku 1976 
w opracowaniu Stefana Frankiewicza . Było 
to podówczas wielkie wydarzenie kulturalne . 
Takie przedsięwzięcia dużo znaczyły, angażu-
jąc spory krąg czytelników, a nie wszyscy chętni 
mieli szczęście kupić egzemplarze z czteroty-
sięcznego nakładu . Zainteresowanie postacią 
Lieberta wróciło po latach, kiedy w 2002 roku Więź wydała Listy do Agnieszki, również 
w opracowaniu Frankiewicza .

W latach międzywojennych ukazały się cztery tomiki wierszy Lieberta, dwa za jego 
życia . Debiutancka Druga ojczyzna, wydana w 1925 roku u Wacława Czarskiego, zawie-
rała dwadzieścia jeden wierszy, a Gusła z roku 1930, opublikowane u Jakuba Mortkowicza 
– czterdzieści dwa . Poeta zdążył jeszcze przygotować dla Mortkowicza Kołysankę jodłową, 
w której znalazły się dwadzieścia dwa utwory oryginalne i pięć przekładów . Zbiorek wy-
szedł w 1932 roku . W roku 1934 wydawnictwo Ferdynanda Hoesicka opublikowało Poe-
zje Lieberta, zawierające trzydzieści dziewięć juweniliów i dziewięćdziesiąt jeden wierszy 
ze wszystkich trzech poprzednich tomików oraz parę dodanych . Po Jerzym Liebercie po-
zostały również utwory rozproszone w międzywojennych czasopismach: „Czyn”, „Młoda 
Myśl”, „Skamander”, „Słowo Niezależne”, „Kurier Polski”, „Polska Młodych”, „Wiadomości 
Literackie”, „Droga”, „Verbum”, „Pion”, „Gazeta Polska”, „Kultura” . Ten dorobek był dostęp-
ny ówczesnym czytelnikom .

Bożena Gorska

DOJRZEWANIE MISTRZA
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Wznowione przez PIW wydanie wszystkich wierszy Lieberta przypomina poetę, o któ-
rym należy pamiętać, którego trzeba przybliżać kolejnym generacjom, bowiem jego twór-
czość poetycka i epistolarna jest zjawiskiem wyjątkowym . I podobnie jak na pytanie, który 
z nich największy: Mickiewicz, Słowacki czy Krasiński, pada czasem odpowiedź: Norwid, 
ze wszystkich pięciu skamandrytów mistrzowskie miejsce w poezji zajmuje ten szósty, to-
warzysko z nimi związany Liebert . Uznaję wielkość poezji Wierzyńskiego – jego cenię spo-
śród nich najwyżej – mam także sentyment do niektórych skamandryckich wierszy, jednak 
podzielam zdanie Lieberta, że najważniejsza jest idea warunkująca sens tworzenia, dojrzała 
świadomość poetycka i opanowanie warsztatu z odpowiedzialnością za słowo, bowiem „tyl-
ko na podstawie tego zewnętrznego aktu, jakim jest dla poety słowo – sądzić możemy, czy 
jego ideowa postawa ma podłoże prawdziwe, czy będzie tylko jeszcze jednym, wygodnym 
dzisiaj holownikiem spławiającym materiał artystyczny” .

Liebert był „osobny”, tworzył obok skamandrytów . Aczkolwiek w ich grupie każdy od-
znaczał się indywidualizmem, twórczość pięciu poetów ukazuje wzajemne podobieństwa . 
Wynika to z programu . Niesformułowanego w postaci manifestu, a jednak czytelnego 
w tekstach . Model tej poezji prezentował swoisty stosunek do odzyskanej niepodległości, jak 
pisze Anna Nasiłowska, „odrzucenie psychicznego ciężaru wojny i zaborów . ( . . .) Dość mi-
tów narodowych, cierpiętnictwa, bohaterstwa” . Wystarczy wspomnieć Herostratesa Lecho-
nia . Bujna zmysłowość, witalizm nieraz tak młodzieńczo rozbuchany, że posunięty do granic 
autoparodii – „jestem jak szampan lekki, doskonały, / Jak koniak mocny, jak likier soczysty / 
Jak miód w szaleństwie słonecznym dostały / I wyskokowy, jak spirytus czysty” . Zaiste! Po-
chwała cywilizacji, miejskość, codzienność, „prosty człowiek” . Fascynacja współczesnością, 
życie dniem dzisiejszym i zewnętrzność . Cechy formalne poezji skamandrytów to „wyraźny 
rytm wiersza, przewaga wiersza tonicznego, rymy często niedokładne, stosowanie asonan-
sów, elementy języka potocznego, a także: duże zróżnicowanie – od rygorystycznego sonetu, 
po wiersz wolny” . Do czytelniczego powodzenia przyczynił się właśnie ich język, komuni-
katywność tekstów .

O skamandrytów był Liebert zaczepiony towarzysko . Lubił i cenił Słonimskiego . Przy-
jaźnił się z Iwaszkiewiczami, w Podkowie Leśnej był niemal domownikiem . Ale nie za bar-
dzo pasował do beztroskiej socjety bawiącej się wierszami . Jego poezję cechuje głębia, rozbu-
dowane wnętrze i tematyka egzystencjalna . Z niej wyrasta forma . Oparta na Norwidowskiej 
dyscyplinie słowa, odpowiedzialności za słowo . Respektowanej jako najwyższy nakaz dla 
poety .

Pomimo więzi przyjacielskich, umiał się poeta zdobyć na krytycyzm zarówno wobec spo-
sobu bycia, jak i twórczości skamandrytów . Doceniał nowatorstwo ich poezji, zwłaszcza w jej 
dynamizmie i żywiołowości . Debiutancki tomik Lieberta wiele jej zawdzięcza . Ale cały ten 
krąg nieraz postrzegał jako dość płytki intelektualnie, powierzchowny, pretensjonalny, snobi-
styczny . A towarzyskie błazeństwa nie odpowiadały jego charakterowi . Miał naturę nie tylko 
refleksyjną, ale melancholijną, ze skłonnością do stanów depresyjnych .

Raziły go pozy i nieszczerość . I w życiu, i w pisaniu . Zdaniem Lieberta poezja powinna 
zawierać prawdę, „którą tak ciężko z serca się wynosi”, a poecie nie wolno jej przesłaniać 
sobą . W wielu momentach zauważał, że wypowiadane w gronie Iwaszkiewiczów oceny jego 
wierszy ograniczały się do zdawkowych komplementów . Jak widać, ta poezja do nich nie 
trafiała . Zresztą czy skrajnie egocentryczny Iwaszkiewicz mógł poświęcać wzmożoną uwa-
gę twórczości o tyle lat młodszego kolegi po piórze – potencjalnej „konkurencji”? Z kolei 
Liebert nie cenił wysoko hałaśliwych bywalców Ziemiańskiej . Od początku cechowała go 
powaga . Plotki „z »ziemiańskiego« bagienka” były dla niego niewiele warte .



67galeria 50częstochowski magazyn literacki

SZKICE, ESEJE, RECENZJE

Z historii poezji znamy mnóstwo wierszy napisanych bez angażowania emocji . Na za-
dany sobie samemu temat, który autora ani grzeje, ani ziębi . Są poprawnymi realizacjami 
reguł poetyckich . Można by je nazwać konceptowymi . „Ja chciałbym być poetą / Bo do-
brze jest poecie” – ironizuje Andrzej Bursa . Pomimo nierzadko kunsztownej formy tych 
wytworów, wrażliwy czytelnik intuicyjnie wyczuwa ich fałszywe tony . Podobnie jak 
do twórczości Haliny Poświatowskiej, do poezji Jerzego Lieberta można odnieść termin 
spopularyzowany w kontekście Stachury: „życiopisanie” .

Jerzy Liebert żył krótko – umarł 19 czerwca 1931 roku, nie ukończywszy dwudziestu 
siedmiu lat . Jego pierwsze próby poetyckie pochodzą z roku 1919 . Ostatni wiersz nosi datę 
1931 . W ciągu niespełna dwunastu lat nastąpił wyjątkowy rozwój twórczości – od wczes-
nych tekstów naśladowczych wobec tradycji do form prekursorskich wiodących ku poezji 
współczesnej .

Pośród młodzieńczych wierszy Lieberta znajdziemy sporo niedoskonałych . Wypełnio-
nych rymami „klasycznie” częstochowskimi . Można z nich tworzyć łańcuchy przewidy-
walnych par . A więc: „budzi – studzi”, „mym – złym”, „wschodzi – uchodzi”, „raj – kraj”, 
„nadleci – zaświeci”, „dzień – cień” – z utworu Uczucia (1919), czy: „wzrok – rok”, „było 
– śniło”, „ból – mól”, „kwiaty – makaty” – z wiersza Zielona serweta (1921) .

Jak to funkcjonowało w tekstach? Oto Wyzwanie (1919):

„Precz mi z drogi, Demony,
Co chcecie wolność mą skuć,
Kłamstwa wynosić na trony,
Poezję obłudą truć . . .
Póki młodzieńcze ramiona
Ciężary mogą nieść,
Daleka wolność wyśniona
Przez życie będzie nas nieść .
Na szczytach polskich gór
Uwijemy gniazda srebrzyste
I spod tęczowych chmur
Rzucimy pieśni czyste . . .”

Takie były początki, punkt wyjścia, pierwszy etap . Sięgam do nich z przekonaniem, 
że nie wyrządzam Liebertowi krzywdy . Przecież pisał to piętnastolatek . I prędko nie tyl-
ko pokonał rymowanki, ale wyrósł z innych nieudolności warsztatowych – a iluż „uzna-
nych” poetów nie wyrosło . . .

Lata 1915-1918 spędził z rodziną w Moskwie, gdzie ojciec, inżynier, miał posadę kie-
rownika odlewni w fabryce maszyn parowych . Jerzy uczył się w polskim gimnazjum Ja-
cuńskiego i w Szkole Realnej Polskiego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny, kierowanej 
przez Władysława Giżyckiego . Czy są w jego poezji jakieś echa wojenne? Na temat wiel-
kiej wojny – nie . W juweniliach-ineditach zachowały się dwa wiersze o stylistyce piosenek 
żołnierskich: Pójdziemy w bój... i Dajcież mi broń... . Oba powstały w roku 1920, w dwa lata 
po powrocie rodziny do Warszawy . Cytuję ten drugi, napisany w pamiętnym sierpniu, 
poetycko dojrzalszy, głębiej zanurzony w tradycji, z bardziej wyrazistą obecnością histo-
rycznych i literackich polskich kodów:
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„Dajcież mi broń, nie wiążcie, proszę, dłoni,
Trzeba iść tam, gdzie biały orzeł nasz
Na polu walki ponad pułki goni,  
Trzeba iść tam – by świętą pełnić straż .
Dajcież mi broń, wszak dosyć mam ja siły,
By poznał wróg młodzieńczą polską krew .
Dziś naród wstał, dziś duchy się zbudziły,
Zaliż nam spać, pobudki słysząc zew .

Dajcież mi broń, czemu wiążecie ręce,
Czemu nie dacie mi na pole iść,
Jak zginąć mam, to wolę na wojence,
Ze sławą choć, nie zaś jak zeschły liść .
Dajcież mi broń . . . Słyszycie huk w oddali,
Jęki i szloch – „nie czas żałować róż,
Gdy płoną lasy”, ojczyzna dziś się pali –
Więc idź na bój, w ofierze głowę złóż” .

Czy zainteresowanie aktualnym tematem w wykluwającej się dopiero młodzieńczej poe-
zji można utożsamiać z pragnieniem szesnastolatka? Jego rówieśnicy brali udział w bitwie 
warszawskiej . On sam, kiedy tylko osiągnął pełnoletniość, wystarał się o odroczenie służby 
wojskowej, nie tylko z powodu zaplanowanych studiów . Nadawał się do niej jak Słowacki, 
Chopin i . . . Baczyński .

Minęło ćwierć wieku . Te same zbudzone duchy podpowiedziały Baczyńskiemu piosenkę 
O Barbaro, Trzebińskiemu Wymarsz Uderzenia, a Krahelskiej – Hej, chłopcy, bagnet na broń! 
A potem wszyscy troje postawili jeszcze jeden krok – i przeszli w mit . . .

Młodzieńczej twórczości Lieberta patronowali romantycy . Wiersz sylwestrowy z prze-
łomu roku 1920/1921, Hej, młodzieży, recytowany przez autora na koleżeńskim spotkaniu, 
przywodzi na myśl biesiady filareckie:

„W wspólnym kole – wspólne chwile,
Młodych naszych snów –
Droga młodzi, wspomnisz mile
Kiedyś, kiedyś znów .
Dni przelecą, dni przeminą,
Młodość pierzchnie w lot –
Lecz opary duszne zginą,
Słońca błyśnie grot” .

A Wiara (1921), opatrzona mottem z Ody do młodości, kończy się słowami, pod którymi 
mógłby się podpisać sam Mickiewicz – ten z Wilna:

„Wierzę, Poezjo, że świat nasz młodzieńczy
Pierwszą Cię witać będzie zmartwychwstałą
I Twoją głowę promienną uwieńczy

Koroną stałą .
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Wierzę, Poezjo, że w dniu Zmartwychwstania
Przyjdziesz potężna, piękna i natchniona,
I świat, co dzisiaj w bezsile się słania,

Weźmiesz w ramiona” .

W młodzieńczym repertuarze nie mogło zabraknąć erotyków . Rozterka (1919) Lieberta 
najwyraźniej pobrzmiewa wierszami Puszkina, Lermontowa i Heinego:

„I choć na chwilę promień błyśnie,
I słońce w duszy mam,
Już Ciebie nigdy ja nie wyśnię
I nie zobaczę tam . . .

I skona w sercu miłość moja,
Tej wiosny piękny kwiat,
Będziesz żałować, moja droga,
Młodości pięknych lat .

Lecz już nie wróci ona strata,
Gdzie szczęścia uśmiech był,
Lecz już nie wrócą one lata,
Gdy jażem [sic!] z Tobą żył . . .

I choć me serce ciągle szepce,
Że spotkam jeszcze Ciebie,
Ja te uczucia wnet podepczę
I się spotkamy – w niebie . . .”

Podobnych jest pośród juweniliów-ineditów więcej . Niektóre – aczkolwiek pisane już 
w Warszawie – dedykowane Katce . Greczynka Katia Issajewa była moskiewską miłością Je-
rzego .

Bez wątpienia kultura rosyjska odegrała rolę w życiu Lieberta, czego ślady odnajdujemy 
w jego poezji i korespondencji . Żałował soboru na placu Saskim . W liście do przyjaciółki pisał: 
„Smucę się, że mają zacząć burzyć sobór, bo lubię go bardzo i wieczorami, które są teraz takie 
piękne, przypomina mi Moskwę” . Dziwnie dla polskiego ucha brzmi to wyznanie wnuka po-
wstańca styczniowego . Ale w pewnym bardzo ważnym momencie życia był to dla niego „kraj 
lat dziecinnych” . . . Co z niego ocalił?

Liebert jak mało kto czuł poezję rosyjską, której meliczność pochodzi z cech naturalnych 
samego brzmienia języka . I dlatego tak trudno tłumaczyć wiersze rosyjskie na polski, bowiem 
tu powinowactwo słowiańskie zawodzi . Tymczasem pośród wierszy Lieberta znajdziemy sporo 
takich, których melika odpowiada rosyjskiej ze szczególną symetrią . Jakby były jej echem .

W latach 1921-1925 działała w Warszawie Tawerna Poetów skupiająca rosyjską białą 
emigrację . Liebert tam bywał . A Nina Jesipowiczówna, cioteczna siostra Stanisława Ma-
rii Salińskiego, urządzała w Milanówku poetyckie biesiady, na których recytowała wiersze 
Achmatowej, Błoka, Briusowa, Jesienina . (Aby przybliżyć wyobraźni taki sposób recytacji, 
warto posłuchać nagrań Josifa Brodskiego deklamującego swoje utwory) . Kiedy czytała Bło-
ka, obecny tam Liebert „płakał dużymi milczącymi łzami, nie wstydząc się” .

A potem przekładał i Błoka, i Achmatową . Ale rozumiejąc, jak trudno tu o kongenial-
ność, opatrywał swoje doskonałe tłumaczenia ostrożnym „z Aleksandra Błoka”, „z Anny 
Achmatowej” .
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Liebert obdarzony był poetyckim słuchem absolutnym . Bardzo pomocnym w kształ-
towaniu się świadomości literackiej i umiejętności oceny walorów formalnych literatury, 
zwłaszcza poezji . Cudzej – czego dowodem są artykuły krytyczne i recenzje, publikowa-
ne w latach 1923-1931 w „Słowie Niezależnym”, „Wiadomościach Literackich” i „Głosie 
Prawdy” – ale także własnej . Od pierwszych prób, na poczekaniu, uprawiał autokrytykę .

Po powrocie do Warszawy Jerzy podjął naukę w gimnazjum Reja, a kontynuował 
w przeniesionej tu z Moskwy szkole Giżyckiego, gdzie w 1925 roku zdał maturę . Języka 
polskiego nauczał tam wybitny krytyk literacki Leon Pomirowski . Wspierał Lieberta nie 
tylko podsyłając mu klientów na korepetycje . Wcześnie odkrył jego talent i pomógł mu 
w wydaniu tomiku Dwie ojczyzny .

Powiernicą poetyckich doświadczeń Jerzego była Agnieszka . Poznał ją w 1922 roku . 
Przez trzy lata – 1923-1926 z przerwami – trwała ich korespondencja . Adresatka – Bro-
nisława Wajngold – pochodziła z zasymilowanej rodziny żydowskiego przemysłowca . Za-
równo ona, jak i Liebert doświadczyli nawrócenia . On z chłodnego formalnego katolicy-
zmu na żarliwą wiarę . Ona – na katolicyzm . Wielką rolę odegrał w tym procesie udział 
obojga w „Kółku” księdza Władysława Korniłowicza – skupiało ono zarówno katolików 
zafascynowanych myślą Maritaina, jak i gorliwych konwertytów – oraz wspólna lektura 
pism kardynała Newmana i Stanisława Brzozowskiego . Towarzystwo zgromadzone wokół 
Iwaszkiewiczów i krąg przyjacielski „Kółka” księdza Korniłowicza to dwa zupełnie różne 
światy .

Bronisława przyjęła na chrzcie imię Agnieszka . Od czerwca 1925 roku do 2 sierpnia 
1926 przebywała z rodziną we Francji . Znamienne są słowa Lieberta z listu do niej napi-
sanego 3 lipca 1925 roku: „Ty w tej chwili jesteś silniejsza i wyższa ode mnie o całą wiarę” . 
Po powrocie, w pierwszej połowie sierpnia 1926 roku, przyjaciółka wstąpiła do Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach . Pod skrzydła Matki Czackiej, 
aby czynnie pomagać w jej Dziele . Było to dla Jerzego bolesne rozstanie, ale przeżył 
je z heroiczną pokorą . Agnieszka została siostrą Miriam . W czasie okupacji ukrywała się 
jako Maria Gołębiowska .

Listy Jerzego do Agnieszki są fenomenem epistolarnym . Niestety, nie zachowały się 
jej odpowiedzi, pozostało jedynie ich echo u Lieberta . Listy do Agnieszki to dzieło wielo-
wymiarowe . Od lipca 1925 roku do lipca 1926 kursowały między Warszawą a Camma-
zou przesyłki zawierające oprócz listów nowości wydawnicze oraz numery „Skamandra” 
i „Wiadomości Literackich” . Trwało wzajemne obdarowywanie się książkami, wymiana 
myśli na ich temat i działała latająca wypożyczalnia .

Oboje potrzebowali tych listów . Jak codziennych niekończących się rozmów dwojga 
ludzi o wyjątkowym powinowactwie duchowym, o bliźniaczych, a może raczej lustrzanych 
wnętrzach: „W tym, co mówisz nie w wierszach, ale w zwykłej rozmowie, odczuwam zu-
pełnie jednakowy sposób patrzenia, myślenia, porządkowania . ( . . .) Z nikim na świecie nie 
potrafię tak zgodnie ( . . .) myśleć i rozmawiać” .

Dla Jerzego były remedium na boleśnie przeżywaną samotność: „Siostrzyczko moja, 
dlaczego serce moje zamyka się tak często przed ludźmi, dlaczego miłość nie ma doń wstę-
pu? Co jest we mnie, że ja dla ludzi, a ludzie dla mnie są tak obojętni”? Warto podkreślić, 
że ostatnim wierszem Lieberta jest ten z incipitem ***Uczę się ciebie, człowieku (1931) .

Listy do Agnieszki to bogate źródło wiadomości o życiu literackim, swego rodzaju kroni-
ka kulturalna, w której zarejestrowano nie tylko aktualne wydarzenia, spektakle teatralne, 
filmy, ale i sporo plotek towarzyskich . Ważniejsze są jednak fragmenty ukazujące warsztat 
pisarski, zmagania z trudną i oporną materią językową . To cenny „przewodnik” po utwo-
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rach Lieberta, świadectwo jego dojrzewania jako poety . Warto dać się prowadzić wierszom 
przez niego samego wyróżnionym . Ponadto, dzięki szczeremu i drobiazgowemu opisowi 
życia wewnętrznego autora, jego listy są zarazem dziennikiem duszy .

Na początku pobytu Agnieszki we Francji Liebert przygotowywał debiutancki tomik . 
Posłał jej do konsultacji wiersz Jeziora górskie (1924) z tymi słowami: „Z góry cię uprze-
dzam, że wiersz ten jest tylko jako próba dźwięczności rytmu, jaką staram się osiągnąć, 
toteż nie smuć się, że jest gorszy od innych” . Pomimo zdarzających się chwil niepewności, 
ma doskonałe wyczucie swojej poezji . Podczas przygotowywania do druku Drugiej ojczyzny 
Leon Pomirowski udzielał Jerzemu rad, nie zawsze fortunnych . Na szczęście debiutant był 
na nie odporny .

„Rozmawiałem z nim w szkole, znalazł bardzo mało usterek, trzy wiersze radzi wy-
rzucić (nie wyrzucę ani jednego) i radził tytuł Morze i wino, ponieważ uważa ten wiersz 
za najlepszy, no i w ogóle to ma być dobry tytuł . Mówi, że Druga Ojczyzna jest za ciężko . 
Tytułu jednak nie zmienię, bo „win” było już dużo, a „ojczyzn” wcale” .

Okazało się, że Pomirowski proponował usunięcie nie trzech, a pięciu wierszy o tytu-
łach: Koncha, perły i słowik, Muzyka poranna, Dwa wina, Do młodzieńca [z obrazu Maas̀ a] 
i Wiersz miłosny . Poeta odpowiedział krótko: „Oczywiście, ani mi się śni” . Nie każdy nawet 
doświadczony autor miał takie rozeznanie co do własnej twórczości jak Liebert . A surowe 
oceny dotyczyły i poezji, i prozy . W liście z 22 września 1924 roku zwierza się przyjaciółce:

„Być zarozumiałym, Anuś, z czego, z tych dwudziestu wierszy, lepszych lub gorszych, 
które w sumie nie dają nic poważnego, z tej powieści poetyckiej [Paweł i Agnieszka], której 
jedyną wadą jest to, że ją się w ogóle pisze . ( . . .) Muszę raz nareszcie utemperować te wybu-
chy poetyckie, które zbyt wyraźnie słyszy się w prozie, być poetą w każdym szczególe, a nie 
pisać zbyt poetycko, czyż nie to powinno być istotą wszystkich moich obecnych wysiłków” .

Kluczowy dla oceny autorskiej debiutanckiego tomiku jest fragment listu z 3 paździer-
nika 1924:

„Kochanie, w tej chwili skończyłem przepisywanie zbiorku i postawiłem kropkę na ty-
tułowej stronicy Drugiej Ojczyzny . ( . . .) Zwaliłem jakiś ciężar z serca, ale razem z kropką 
umarły wszystkie moje marzenia . O, Anuś, nie taki chciałem widzieć mój pierwszy zbio-
rek . Te wiersze są ładne, niektóre nawet bardzo, ale nimi nie zdobywa się ostróg w literatu-
rze . Trzeba było poczekać rok i wydać tom większy” .

A gdyby jeszcze uległ namowom doradcy, debiutancki tomik, w którym znalazło się 
zaledwie dwadzieścia jeden wierszy, byłby bardzo chudy .

Formę dedykacji tak usprawiedliwiał: „napisałem »mojej siostrze Annie«, ale widzisz, 
wiesz dobrze, że wiersze miłosne bez tego komentarza wyglądałyby jak pisane dla Anny . 
A przecież tego chciałem uniknąć” .

Miał ambicje bycia równie dobrym prozaikiem, jak poetą . Czasem złość go brała z po-
wodu własnej niedoskonałości . Długo męczył się nad Pawłem i Agnieszką . Ostatecznie 
zaniechał pracy . Wysłał krótkie opowiadanie Kucharz na konkurs miesięcznika „Naokoło 
świata” . Przebiło się przez kolejne etapy i zostało opublikowane w piśmie w 1928 roku . Nie 
są to jednak wyżyny talentu . Proza nie była jego żywiołem . Liebert to poeta pur sang .

Równocześnie w tej samej oficynie Wacława Czarskiego swój pierwszy tomik Wiatraki 
wydawał Broniewski . Liebert ocenia sytuację trzeźwo i z dystansem:

„Że tam nikt pieniędzy na naszych wierszach nie zrobi, wierzę, ale że zecer weźmie 
więcej ode mnie, psiakrew, w to też wierzę” .

Tymczasem po publikacji Drugiej ojczyzny sława zaczęła deptać mu po piętach . Jednak 
nie traktował jej zbyt serio:
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„Ostatnio poznałem na uniwerku znów paru ludzi, chłopców i kobiet . Powoli dowiadują 
się, że nazywam się Liebert, ktoś tam coś czytał, gdzieś słyszał, więc z ciekawości przycho-
dzą mnie oglądać . Z całym tym środowiskiem zżyłem się już i nie męczy mnie ono ani tak 
przybija, jak za pierwszych dni wstąpienia” .

Ale że sława to pani przekorna, spłatała mu figla . Z powodu wiersza Pan Bóg i bąki 
(1924) musiał się Liebert tłumaczyć przed sądem, z czego zwierza się Agnieszce . Oto trzy-
dziestu „obywateli miasta Lwowa” złożyło pozew, oskarżając poetę o bluźnierstwo . Sędzia 
śledczy pokazał pozwanemu dwustronicowe pismo . „Czytam i mimo woli ryczę ze śmiechu, 
a on ze mną . A więc zarzucają mi w oskarżeniu, że wiersz ten jest stekiem dziwactw i idio-
tyzmów, że w żadnej religii na świecie nie ma podobnego wyobrażenia Boga, że cały pomysł 
wiersza ( . . .) jest po to, aby podrywać wierzenie ogółu, że powiedzenie o Bogu: dziecko pło-
che i: chytrze się uśmiecha – jest bluźnierstwem” itp . Warto przytoczyć ten „kontrowersyj-
ny” oktostych, opublikowany najpierw w „Skamandrze”, a następnie umieszczony w tomiku 
Druga ojczyzna:

„Pan Bóg jest dzieckiem płochym, które dla zabawy
Słodki kwiat koniczyny ukrywa wśród trawy .

Z obłoków na nią bąki furkocące strąca,
By w kwiatach brzuszki skryły od wielkiego słońca .

Gdy później bąki ciężko poruszają głową,
Plączą nogi od miodu i fruwać nie mogą,

I spoglądają w niebo z wyrzutem i gniewem –
Bóg chytrze się uśmiecha, że o niczym nie wie” .

Można sobie wyobrazić, jaka lawina krytyki ze strony „szerszej publiczności” spadłaby 
na księdza Twardowskiego, gdyby tworzył w tamtych czasach . A diagnoza Josifa Brodskie-
go, że tylko jeden procent spośród czytających czuje poezję, pozostaje „wiecznie żywa” .

Jerzy był „pożeraczem” książek . Czytał niewiarygodnie dużo . O swoich lekturach na bie-
żąco powiadamiał Agnieszkę . W jednym tylko liście wymienił przeczytane w ostatnim cza-
sie: Smugę cienia Conrada, Wyznania Rousseau, Urodę życia i Popioły Żeromskiego, jakąś 
powieść Dickensa, której tytułu nie podał, Kroniki włoskie Stendhala oraz Sonety Ronsarda .

Przez listy wysyłane w ciągu zaledwie roku przewinęło się mnóstwo poznanych w tym 
czasie autorów i tytułów . Czytał dzieła potężne – Ewangelię, Naśladowanie Chrystusa, Wy-
znania świętego Augustyna, Listy świętej Katarzyny, pisma świętego Tomasza z Akwinu, 
Ćwiczenia duchowne świętego Ignacego Loyoli – i dzieła poważne – Balzaka, Dickensa, 
Conrada, Żeromskiego, poezje Kochanowskiego i romantyków: Heinego, Byrona, Króla 
Ducha Słowackiego, monumentalną monografię Kleinera Juliusz Słowacki, Rilkego, Yeatsa, 
Świętego Franciszka z Asyżu na tle swojej epoki Johannesa Jørgensena, Dzieje duszy, czyli 
żywot św. Teresy, dramaty Claudela, opowiadania Tomasza Manna, Żywe kamienie Berenta . 
O Naśladowaniu Chrystusa pisał: „Naśladowanie staje się moim najlepszym czytaniem, choć 
ciężko przy tej książce wzdycham . Surowa jest i piękna, a takiej właśnie prostoty chce moje 
serce” .

Wszystko to było niezbędne, aby mógł tworzyć: „Myślę poważnie, że poeta, który chce 
napisać piękne utwory, musi czytać tylko piękne utwory . . .”
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A lekturą wypoczynkową była . . . Ania z Zielonego Wzgórza . Doprawdy zdumiewa, że ten 
tytanicznie pracowity czytelnik często zarzucał sobie grzech lenistwa .

Jeszcze w sierpniu 1923 roku podczas wakacji spędzanych w majątku wuja w Gołocicach 
pod Łęczycą Jerzy czuł się zdrowy . Codziennie jeździł konno . Ale już po kilku miesiącach, 
na rok przed maturą, zaczęły się niedomagania: częste bóle głowy, przeziębienia, anginy . 
Z czasem się nasiliły . Ujawniły wątłość fizyczną . W ciągu dwóch lat jego studiów poloni-
stycznych na Uniwersytecie Warszawskim (1925-1927), zaniechanych na skutek rozwijają-
cej się gruźlicy, było wiele przerw spowodowanych chorobami . A korepetycje – poważne 
źródło dochodów Jerzego – dodatkowo wyczerpywały jego siły . Jednak zrezygnować z nich 
nie mógł . Nie ukrywał swojej sytuacji przed Agnieszką . A zdarzały się momenty upokarza-
jącego niedostatku: „Chcę dzisiaj wpaść do Jerzego [Życkiego], bo mi jest winien 2 złote” .

Mimo to miał do pieniędzy stosunek niefrasobliwy . Co zarobił na „korkach”, to zaraz 
wydał na książki i, niestety, na papierosy . „Teraz łatam pustki – pustką i w żadnym razie nie 
może być mowy o bogactwie . Wiesz, że gdy myślę o pieniądzach i o ich chwilowym braku 
– zawsze się śmieję . Gdybym mógł przez całe życie zachować ten uśmiech i pogardę dla 
złotówek . Patrząc na książki kupione, myślę: oto mój zarobek . Nigdy nie mogę dopuścić, 
by była jakakolwiek zmiana . Zawsze wykluczam pieniądze . A jednak trzeba mi teraz cho-
dzić i starać się o nie” .

Jeszcze przed złowieszczą diagnozą miewał okresy osłabienia fizycznego, skutkujące poe-
tyckim ugorowaniem, nudą, niechęcią, poczuciem straty czasu . Ich bezowocność wzmagała 
wyrzuty sumienia .

Agnieszka też pisała wiersze . Wysyłała je Liebertowi, a on je oceniał – różnie, ale zawsze 
poważnie i ze znawstwem . W poezji cenił prostotę . Dopiero z niej powstaje forma spójna 
z myślą . Radzi Agnieszce: „myśl prościej, a wtedy środek artystyczny, kwestia artystyczna 
rozwiązana zostanie sama w sobie . Świadomość literacka, pewna czujność zbudzi się wtedy, 
jak budzą się rymy, aby się połączyć . ( . . .) Nie bój się słów . Wiersze chropowate są niekiedy 
najpiękniejsze” . Z rad Lieberta wyłania się jego ars poetica .

W ciągu roku intensywnej korespondencji z Agnieszką powstają wiersze, które znajdą się 
w tomiku Gusła (1930) . Zachodzi proces podwójnego dojrzewania . Zaowocuje ono głębią 
tematyki egzystencjalno-religijnej i nową formą poetyckiego wyrazu . W listach przeplatają 
się treści dotyczące najgłębszych sfer dziennika duszy z tajemnicami warsztatu poetyckiego . 
To, co najbardziej prywatne, intensywnie przeżywane, stanie się fundamentem budowy, sło-
wo jej tworzywem, a organizacja słowa – spoiwem .

Do poezji Jerzego Lieberta przylgnęła etykietka: „religijna” . Ale sam poeta wzdragał 
się przed takim szufladkowaniem . Jego utwory nie miały nic z tradycji rzewnych, ckliwych 
i słodkich wierszyków eksploatujących tę tematykę . Z całą powagą precyzyjnie wyjaśniał, 
czym jest jego poezja religijna:

„Chwilami doświadczam wielkiej trwogi, że bawię się rzeczami świętymi, że w religii, 
w wierze mojej szukam tematu . Miła moja, te godziny są okrutne, ale gdy znów serce prze-
mówi, jakżeż trudno mu się oprzeć . Używam teraz Jego Imienia, wzywam Go, modlę się 
w wierszach, ale wierzę, że przyjdzie chwila, wierzę w to silnie, że kiedyś, o czymkolwiek 
bym nie pisał, czego bym nie poruszał, wszystko będzie pełne Jego, tak jak my nie tylko przy 
pacierzu idziemy za Nim” .

Liebert podąża tu ścieżką Norwida: „By w pieśni stanąć, dość stanąć pod progiem; / 
Odetchnąć dosyć, by odetchnąć Bogiem!” – to Norwidowe Próby .

Jeszcze przed wyjazdem Agnieszki do Francji zwierza się przyjaciółce: „Siedzę po całych 
dniach z Norwidem” . Zachwyca się jego wierszem Święty pokój . A wiersz Lieberta Rozmowa 
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o Norwidzie (1926), zamieszczony w Gusłach, to udana stylizacja . Słychać w nim echo Nor-
widowe: „taka rozmowa była o Chopinie / (Który n a c z e l n y m u nas jest artystą)” .

Dla Jerzego pisanie było codziennym zmaganiem, powszednim trudem . „U mnie wiersze 
dojrzewają bardzo wolno . Jest to bez wątpienia połączone z szukaniem swego wyrazu . Każdy 
poeta ma swoje wyrazy, swoim sposobem je układa i swoim nazwiskiem podpisuje . Kładąc 
podpis myślę sobie, czy postępuję uczciwie wobec całej literatury” .

Bardzo ważny – niejako przełomowy w rozważaniach Lieberta nad własną twórczością 
– jest list z 13 grudnia 1925 roku: „ . . .piszę mało, i to męczy mnie bardzo . Ty jedna wiesz, 
jak wiele mnie to kosztuje, choć nikt się nawet nie domyśla i choć nawet tobie wspominam 
o tym rzadko . Przeżywam bardzo ciężki, najcięższy dotąd okres w mojej twórczości i ciągnie 
się to już bardzo długo . Nie waham się tego nazwać chorobą, która osłabia mnie i większą 
część sił moich zabiera . Nie miej żalu, żem Ci tego wcześniej nie pisał . Wiesz o tym zresztą 
sama dobrze . Odeszło ode mnie wiele, a na to miejsce nie przyszło od razu nowe . Krótkie 
wiersze drażnią mnie i nie dają żadnego zadowolenia . Po prostu tracę konieczność zamyka-
nia uczuć w tych paru słowach . A na większe rzeczy nie mam jeszcze sił . Raz jeszcze i po raz 
ostatni wydaje mi się, muszę stwierdzić sam, bez nikogo, że jest we mnie talent . I to jest 
najcięższa walka . Stwierdzenie tego przychodzi bardzo powoli i są chwile, kiedy się łamię; 
musiało to przyjść, kiedy zostałem sam .

Czuję się zupełnie odosobniony, a z drugiej strony to wszystko, co piszę, jest naprawdę 
tak małe, że słowo »odosobnienie« brzmi aż śmiesznie . Widzisz, siostrzyczko, rozejrzałem 
się nieco po literaturze i przychodzi zastanowienie się nad własnym ubóstwem” .

„Ciężar poezji leży na mnie i dusi mnie i naprawdę miewam chwilami pragnienie, 
by móc się obudzić bez tego wszystkiego, zwyczajnym, najzwyczajniejszym człowiekiem pod 
słońcem, który kocha Boga, pracuje i żyje, jak należy . ( . . .) A jednak czekam uparcie na inny 
ranek, w którym słowa przyjdą z łatwością, same zaczną zamykać się w wiersze, których 
piękno obejmuje teraz tylko serce moje” . 

„Wiersze przychodzą mi teraz z taką trudnością, bo napisanie nie jest już tylko proce-
sem porządkowania uczucia, nadawania mu kolejności, ale zmianą samego siebie . Muszę 
się kłócić z samym sobą o każdy wiersz . ( . . .) Wzruszenia estetyczne obrzydły mi . ( . . .) Serce 
pragnie poezji powszechnej, jak chleba . W ostatnich czasach bardzo, bardzo zmieniłem się, 
właśnie jeżeli chodzi o stosunek do wierszy: człowiek wyprzedził poetę, a teraz, gdy chce 
pisać po prostu, braknie mu środków . Poeta, jak się okazało, szedł wolniej . ( . . .) Ta cała bitwa, 
która się teraz toczy we mnie, jest właściwie pierwszą w mojej twórczości i może dlatego tak 
bolesną . ( . . .) To ( . . .) bunt przeciw sobie, przeciwko wszystkiemu, co było dotąd tak zrośnięte, 
że dziś każde cięcie wydaje się wprost zamachem na poezję” .

Wielką wagę przywiązywał do Prób (1925, 1929), pisanych długo i z wysiłkiem . 
Co do formy uznał je za przełomowe: „wiersz bez rymów i ciągłości! Duży wyłom” . To już 
nowa poetyka:

„I
1. Gnuśne i harde,

Nieokrzesane
Jest twoje czoło .
Gdy się ku górze
Jak berło wznosi,
Rządzące tobą .

2. Jak światło zimne
Kamieni cennych
Jest miłość twoja,
W ust rozchyleniu
Przebłyska nagła
Jak dno jeziora .
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3. Jak kwiatów wystrzał
Biorących za cel
Przepych powietrza
Brzmi twa modlitwa
I słowo każde
Z przepychem miesza .

4. Widoki świetne,
Doliny senne,
Wzgórza różane
Odbieram tobie –
Ziemi ci dając
Na kolan dwoje .

5. Turysto ciemny,
Wicher łaskawy
Niech cię ochłodzi,
W głowy schyleniu
Jest słabość, z której
Siła się rodzi .

6. Na łące świeżej,
Co się jak dziecko
Gubi w przestrzeni –
O, rozwiąż serce
I usta rozłam
Zacięte w gniewie .

7. A łzy odnajdziesz
W swych oczach proste
Jak ludzkie krzywdy –
Wrogu mój, któryś
Nocą pod niebem
Nie płakał nigdy .

II

1. Czemu mnie pytasz
O niepojęte
Dla ludzi sprawy?
Czemu w mych oczach
Fosforem szkli się
Twój wzrok ciekawy?

2. Czemu myśl czystą
Mącisz i plączesz
Zawieją ciemną?
O, jakaż miłość,
Miłość żarliwa
Skuła cię ze mną?

3. Z kielicha twego
Zatrute wino
Wypijam co dnia –
I mówią zmysły:
Pokój w ciemnościach,
Niebiosa w ogniach .

4. I krzepną w piersi
Krople krwi wrzącej
Stłoczone w biegu,
A ty, schylony,
Na usta moje
Kładziesz: dlaczego .

5. A potem uśmiech
Niepokojący,
Tryumfujący . . .
Samotny jestem,
A ty najbliższy
I kochający .

6. O wiem, poznałem
Samotność moją
I twoje moce,
Czuję twój oddech
W południa ciepłe
I ciemne noce .

7. Z gotyckich sklepień
Spoglądasz na mnie
Skrzydlaty, drwiący –
O, niedostępny
Cieniu złowieszczy,
Ze mnie rosnący” .
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W tej poetyce pozostaje Kuszenie (1925), wprowadzające dialog:

„– Przyznaj, twa mowa
Chłodna i dumna,
Bez serca – trumna .
– Nieprawda, słyszę,
Zwycięża serce
Trumnę i ciszę .
( . . .)
– Z mroków ogromu
Innym i sobie
Nie dźwigniesz domu .
– Nieprawda, z wiary
Jak z brył się złoży
Jeden dom Boży .
( . . .)
– Jednak grzech ciemny
Podzielisz ze mną
Jak chleb powszedni .
– Nieprawda, z grzechu,
Spod jarzma wstanę,
Pełen oddechu .

– Stępią się miecze,
W ciemność, spłoszone,
Uderzą chwiejnie .
– Łaska nade mną,
Z upadku anioł
Znów mnie podejmie” .

O tym wierszu autor pisze: „Ileż dni i ileż walki kosztowała mnie każda odpowiedź, ale z tym 
wierszem jestem związany silniej niż z jakimkolwiek . To jest moje zwycięstwo, siostrzyczko” .

Harmonię między głębią przeżywania wiary a dojrzałą, oszczędną, syntetyczną formą 
jej wyrazu osiąga również w Litanii do Marii Panny (1925):

„( . . .)
Łask Błyskawico,
Rozwiąż mi oczy,
Bym w nich obudził:
Matkę i ojca,
Siostry i braci,
I wszystkich ludzi .

O, wstąp w me grzechy
Jak w miasta judzkie
Swoim imieniem:
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Mario z Libanu!
Mario z Egiptu!
Mario z Betlejem!”

To autentyczna modlitwa, szczere wyznanie poety . „Modliłem się na chwałę Panny 
Marii, jak umiałem” . Nie wymyślono jeszcze „podmiotu lirycznego”, który by go zastępo-
wał . W latach 1930-1933 Karol Szymanowski skomponował do Litanii muzykę .

Tomik Gusła zawiera utwory wyjątkowej piękności, szczególnie wyróżnione przez 
autora w listach do Agnieszki: Ptaszki św. Franciszka (1925), Św. Katarzyna Genueńska 
(1925), Natchnienie bolesne (1926), Anioł żalu (1926), Anioł pokoju (1926) . O tym ostatnim 
poeta pisał: „Pewno znów się nikomu nie będzie podobał . Trochę mi jest przykro, bo cza-
sami ze słów Twych listów widzę, że wolałabyś, abym wrócił do starej formy i dobrze wy-
kończonych wierszy . Niestety, jest to dzisiaj niemożliwe” .

Gusła mają charakter przełomowy . Wiersze zawarte w zbiorku pochodzą z lat 1925-
1928 i łączą dwa etapy „życiopisania” Lieberta . Pierwszemu patronowała Agnieszka . „Sio-
strzyczko moja, z tym wszystkim, co Ci piszę, nie wiesz nawet, jak bardzo jestem sam . 
Nieszczęsna natura, która mając tak blisko tylu serdecznych ludzi, chce tylko i wyłącznie 
Ciebie jednej . Kocham Cię, kocham bardzo, a Chrystus niech patrzy na naszą miłość” .

Związani są ofiarowywaną za siebie wzajemnie modlitwą . Jakże często listy Jerzego 
kończą się słowami: „Bóg z Tobą, Agnieszko, kocham Cię w Nim” . Takie przyjaźnie wy-
dają się aż nierealne .

Jak Jerzy przyjął decyzję Agnieszki? „Wiadomość ta razem z radością przyniosła smu-
tek, a mówię Ci to, choć wiem, że z tego tylko Twój smutek, ale bez tego przyznania nie 
byłaby przed Bogiem pełna miłość moja dla Ciebie .

Pisząc te słowa myślę tylko o sobie, a dzisiaj inaczej jeszcze myśleć nie potrafię . Co bę-
dzie ze mną i jakimi drogami zechce mnie Bóg prowadzić? Dlaczegoż myśląc o Twoim 
postanowieniu widzę tylko rozłączenie, a nie nasze spotkanie w Panu Jezusie? Módl się 
za mnie, siostrzyczko najdroższa” .

List do Agnieszki z 9 kwietnia 1926 roku, graniczny i ostateczny, zamyka komentarze 
na temat jej decyzji . „Siostrzyczko moja najdroższa, pisz do mnie, choć po parę słów, tak 
mi Ciebie potrzeba . Módl się za mnie, bo coraz jest trudniej . I kochaj mnie, Agnieszko . 
Twoja miłość i modlitwa jest siłą realną, której działanie Bóg pozwala mi odczuwać czę-
sto” .

Poeta załącza wiersz-błogosławieństwo ***Wszelka łaska, której imię... (19 .03 .1926), za-
kończony słowami: „Wszelka łaska Pańska / Niech spłynie na umysł i serce siostry mojej 
Agnieszki, / A gorzki smutek rozstania zabierze ode mnie” .

To przeżycie stało się dla Lieberta jeszcze jedną próbą wiary, koniecznością uporząd-
kowania na nowo relacji z Bogiem . Mocował się z Nim w Jeźdźcu (1926) i mogło się wy-
dawać, że wyszedł z tej walki wewnętrznej zwycięsko . Jako ten, który swoją wiarę już 
wcześniej zdobywał w trudzie i chciał ją budować na pewności, nie na wątpliwościach .

Wkrótce potem dane było Liebertowi doświadczenie, które przyniosło szczęście zroś-
nięte z bólem . W grudniu 1926 roku poznał swoją wielką miłość, Marię Leszczyńską . 
Po roku zamieszkali razem . Na walkę poety z nasilającą się ciężką chorobą nałożyło się 
cierpienie spowodowane niemożnością ułożenia sobie życia w zgodzie z sumieniem – uko-
chana była mężatką . Zdarza się w notach biograficznych, zwłaszcza gdy chodzi o sferę, 
która może dostarczyć pożywki sensacyjno-plotkarskiej, że niefrasobliwi badacze dopisują 
fakty nie wiadomo skąd wzięte, jak ten: „Maria Leszczyńska była porzuconą przez męża 
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sporo starszą kobietą” . Byli prawie rówieśnikami – Maria urodziła się 19 stycznia 1904 
roku . Mąż, który poślubił ją jako zaledwie piętnastolatkę, okazał się nieodpowiedzialny: 
odszedł od żony i dwojga dzieci . Odtąd pozostawała w separacji . Skoro sam ksiądz Kor-
niłowicz podjął starania o unieważnienie jej małżeństwa, musiały być po temu powody 
poważniejsze niż li tylko przyjaźń kapłana i poety . Dziś najprawdopodobniej zostałoby 
ono, zgodnie z prawem kanonicznym, uznane za niebyłe . Można tylko współczuć Marii 
i Jerzemu, że nie doczekali się kościelnego błogosławieństwa ich związku .

Pomimo niezmiennej życzliwości okazywanej mu przez księdza Korniłowicza, Liebert 
odsunął się od „Kółka” . Jako człowiek prawy, poczuł się niegodny uczestniczenia w spot-
kaniach . Dużo wcześniej pisał do Agnieszki: „Kochanie moje, nie ma dla mnie większej 
męki, jak świadomość grzechu” .

Tomik Gusła jest w rozwoju warsztatu poetyckiego Lieberta nie tylko przełomowy, ale 
i „przełamany” . Znajdujące się w nim wiersze powstałe po roku 1927, takie jak Jurgow-
ska karczma (1928), Gorączka (1928) czy Romantyczność (1928), wprowadzają nową poetykę 
– surrealistyczną . Czytelnik zastanawia się chwilę, zanim odkryje, że Jurgowska karczma 
i Gorączka to erotyki z kamuflażem . A Romantyczność – oniryczny ironiczno-bolesny au-
toportret:

„Od tygodnia już, od ośmiu dni
Zgłupiał, ogłuchł albo się rozmarzył,
Patrzy w punkt, zachwycony ma wzrok
I uśmiechy przelatują mu po twarzy . . .
( . . .)
– Ocknij się – mówią mu, najwyższy czas,
Od Kościoła, powiadają, odpadniesz . . .
A on, spójrzcie, patrzy w jeden punkt,
Jakby tam było, biedny, najładniej .
( . . .)
Jakiś czar na tym domu legł,
Zaklął schody, pokoje opętał?
Sama nie wiem, co czynić, gdzie biec,
Sama pewnie już na pół zaklęta .

Nocą wpada do mnie błędny dom,
Od sufitów cały do podłogi –
Woła dom: – Tu gdzieś on, tu on,
Ukochany, skrył się, nasz drogi! . . .

Całą noc goni za mną, biega dom,
Piętro, sprzęty i próg obłąkany . . .
Wróć go – woła dom – wróć go nam –
Woła próg, każdy kąt, wszystkie ściany” .

W bolesno-ironicznej wypowiedzi w Arce (1928), podmiot liryczny-autor „przymierza 
się” do własnej, jednoosobowej „arki” . Wiersz powstał w czasie, kiedy gruźlica czyniła spu-
stoszenie w organizmie, a myśli poety zwrócone były ku najpewniejszej przyszłości:
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„Niewielka sobie arka, bez okien i wież,
Od deski do deski będzie z łokieć wszerz,
Nie taka znów wysoka – dno przy wieku tuż,
Ale za to będzie miała mą wysokość wzdłuż!”

Ta tematyka powtórzy się w Rapsodzie żałobnym (1930) i Gorzkich wiórach (1930) z to-
miku Kołysanka jodłowa .

Na początku stycznia 1930 roku lekarze postawili diagnozę: otwarta gruźlica . Z po-
mocą pospieszył Mieczysław Grydzewski, który wystarał się dla poety o stypendium 
Departamentu Sztuki na leczenie . W lutym Jerzy wyjechał na kurację do Worochty . To-
warzyszyła mu Maria . Zamieszkali w pokoju wynajętym u Hucuła . Tam wśród ulubio-
nych własnych przedmiotów – huculskich kilimów, trombity – i książek urządzili sobie 
namiastkę domu . Na krótki czas wróciła nadzieja .

Wiersze Lieberta z ostatniego okresu twórczości kontynuują rozpoczętą poetykę sur-
realizmu, ale wprowadzają również nową – wzbogacają obraz poetycki o naturalistyczne 
opisy, często powiązane z groteską . Mamy więc surrealizm i oniryzm – jak w wierszach 
Sen (1930) czy Lisy (1930), a także naturalistyczne ujęcie objawów śmiertelnej choroby – 
jak w Kołysance jodłowej (1930), Skazańcach (1930), Kantyczce moribundów (1930), Pieśni 
o zagładzie (1931) . Opisy symptomów gruźlicy obfitują w fizjologiczne szczegóły . Poeta 
nie ubiera ich w elegancję, nie cofa się przed dosłownością . Towarzyszy im ironia i sar-
kazm .

Jednak ciągle obecny w tomiku jest temat podsumowania własnej twórczości – Na fu-
jarce (1930) – i nurt religijny . Kołysankę jodłową kończą trzy wiersze: ***(Samotność twoją 
i twoje zachody...) (1925), Kościół wojujący (1925) i Veni Sancte Spiritus (1930) . Czy godzą 
poetę z losem?

***
„Jeden jest Pan smutku i nagrody”

Jan Kochanowski

„Samotność twoją i twoje zachody
Sądzi Pan jeden smutku i nagrody,
Nim serce naciesz!
U niego droga twa – z tej się nie wraca,
U niego dzień nasz powszedni i praca,
Orężem pacierz .

Nie umiesz władać nim i ja nie władam,
Ale, za tobą idąc, też powiadam –
Bądź wola Twoja!
A tako nam się świat dziś wyprostował,
Jakby nas anioł dotknął i zawołał –
W uśmiechu zbroja” .

Przekonanie, że impulsem dla poezji jest powinność etyczna, a sposobem realizacji celu 
– estetyka formy, piękno słowa – łączyło Lieberta z Norwidem . U początku poetyckiej wy-
powiedzi stoi moralny nakaz szczerości . Jak pisze Frankiewicz, „stąd ( . . .) potrzeba uświa-
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domienia sobie przez poetów charakteru własnej indywidualności twórczej, jako warunku 
artystycznego bycia sobą i nieulegania tendencjom sprzecznym z typem własnej osobowo-
ści lirycznej” . A więc wierność klasycznej triadzie: prawdzie, dobru i pięknu . W licznych 
recenzjach ostro zwalcza Liebert symptomy „zmanierowania i pozy” współczesnych poe-
tów, widoczne „w nieautentycznym uproszczeniu przeżycia i formy wierszowej” .

Norwid znał skazę, jaką naznaczona była rodzima twórczość . To „niesłychana łatwość 
rymotwórcza, rzecz zdradliwa u Polaków”, a także „upadanie w powszedniość wyrażeń 
i zwrotów” i „nierówność muzykalna” . Tę „łatwość rymotwórczą” widać jeszcze w juwe-
niliach Lieberta . Ale prędko pokonał niebezpieczeństwo – już w debiutanckim tomiku . 
Nad intuicyjną zdolnością zapanowała świadomość . A poeta w niewiarygodnym tempie 
osiągnął dojrzałość twórczą . Bo poezja nie była dla Lieberta literacko-towarzyską zabawą, 
a jej efekty nie były błyskotkami .

Rozumiał to młodszy o pół generacji Trzebiński, który odrzucał nie tylko „kabareto-
wy nurt Skamandra”, ale w swych ocenach stawiał Lieberta ponad całą tą grupą . W Pa-
miętniku napisał: „Awangarda, która całego Skamandra potępia w czambuł, dla Lieberta 
czyni wyjątek . Ja także . ( . . .) Lieberta broni się w imię szczerości jego wzruszeń, tak jakby 
to już wystarczało . A przecież chodzi o wzruszenia tylko specjalnego gatunku – może nie-
zupełnie metafizyczne, ale też i nie te życiowe, bebechowe . . .” Trzebińskiego fascynowała 
w twórczości Lieberta bezpośredniość wyrażania uczuć .

Jak pisze Henryk Jerzmański, „Andrzej Trzebiński górował intelektualnie nad całym 
młodym pokoleniem okupacyjnych twórców” . To pokolenie musiało „z pominięciem wie-
ku młodzieńczego przejść bezpośrednio do wieku dojrzałego” . Liebertem był oczarowany 
Wacław Bojarski . Skąd to zauroczenie u poetów warszawskiego pokolenia powstańczego? 
Czy wpływała na nie okupacyjna codzienność, skutkująca spotęgowaną świadomością nie-
pewności każdej chwili życia?

Nie tylko do Trzebińskiego i Bojarskiego przemówiła ta poezja . Wyraźne powinowa-
ctwo łączy wiersz Baczyńskiego Młot z Liebertowym Jeźdźcem . A cytat z Jeźdźca – ten 
najsłynniejszy i najbardziej po dziś dzień eksploatowany – jest mottem jego wiersza Wybór .

Symptomy fascynacji Liebertem widać także w twórczości dwóch krzemieńczan . 
U Zygmunta Jana Rumla najwyraźniej w Litanii kosmicznej, Śnie, Duchu, Kolorach duszy: 
Czerni i Bieli, a u Feliksa Łańcuckiego – w Nokturnie, Duszy, W lustrze, Madonnie Lirycz-
nej, Tarninie i Oczyszczeniu . Obaj niejeden raz szli po śladach mistrza, nawiązując poetycki 
dialog, bez obawy epigonizmu . Bowiem nawet najbardziej niezależny, oryginalny i „osob-
ny” autor nie pozostaje zawieszony w próżni, czerpie z prywatnej historii – źródła inspiracji 
– i zawsze ma jakichś antenatów w twórczości .

Wśród juweniliów-ineditów Jerzego Lieberta zachował się wiersz Zwątpienie (1921) . 
Zawiera dziwne proroctwo . Ale momenty profetyczne to domena poetów:

„Jak bańka, która pryśnie pod powietrza tchnieniem,
Jak wonne płatki róży powiędłe w wazonie,
Jak mosty budowane na chwiejnym pontonie,
Jak czyjeś o mnie wspomnienie .

Jak ręką złego chłopca złamane w rozkwicie
Pąki, jak w siatkę chwytane motyle,
Jak chwile długie, ale tylko chwile –
Będzie me życie” .
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Tadeusz Luterek jest postacią rozpoznawalną w środowisku poetyckim Częstochowy, 
lecz opis jego obecności w literaturze stanowi dla krytyków wyzwanie . Poeta urodził 

się sześć dni przed wybuchem II wojny światowej (26 sierpnia 1939 roku), od 1947 roku 
mieszka w Częstochowie . Choć debiutował w prasie już w 1958 roku, dopiero w wieku 71 
lat wydał swoją pierwszą książkę (w 2010 roku nakładem Wydawnictwa PAULINIANUM 
ukazał się tom Nie zerwę kwiatów) . W rozmowie z Markiem Czarnołęskim w kryzysach 
twórczym i duchowym upatrywał przyczyn tej zwłoki w publikacji samodzielnego zbioru:

Zacząłem doświadczać kryzysu twórczego: braku motywacji do pisania i pub-
likacji, a może nawet wykształciłem w sobie sceptyczną postawę co do konty-
nuacji literackich zainteresowań . W tych okolicznościach obca była mi myśl 
o wydaniu tomiku . Stan ten trwał właściwie przez znaczną część okresu pracy 
zawodowej . Stał za tym w dużej mierze – tak dzisiaj mogę to ocenić – narasta-
jący kryzys duchowy1 .

W Spóźnionych wyznaniach widać ślady zmęczenia pisaniem, wypalenia treści: „Nie je-
stem już poetą / spowszechniałem jak chleb / zostałem zwolniony jak wielu / ze ślubów 
wierności” (Z30)2 . Nim jednak doszło do złamania pióra, wycofania się w milczenie, poeta 
w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim był silnie związany z Orientacją Poetycką 
„Hybrydy” . Kilku zmarłym już przedstawicielom tego pokolenia „ofiarował” wiersze: Janu-
szowi Żernickiemu – tekst Poeci tła (Z26), a Zbigniewowi Jerzynie – Skreślone z pamięci 
(Z36) . W pierwszym z liryków o jakże wymownym, wartościującym i „pokoleniowym” tytu-
le, częstochowski twórca cytuje dedykację wpisaną przez warszawskiego pisarza: „Chwilami 
myślę o Twojej młodzieńczej dedykacji: / »Tadeuszowi / aby był lirykiem, lirykiem, lirykiem 
/ i pamiętał, że jest powołany«” (Z29) . Powołanie spełniło się w sposób namacalny jako po-
wrót na łono Kościoła, do literackiej służby Bogu .

Tadeusz Luterek współtworzył także dwie częstochowskie grupy poetyckie: „Faeton” 
i „Profile”, o czym sam poeta pisał po latach w szkicu Październikowe „Profile”3. Pierw-
sza kompania powstała i działała w zasadzie tylko w 1958 roku z inicjatywy pisarza oraz 
Kazimierza Kościelskiego i Andrzeja Ostrowskiego4 . Aktywność zespołu ograniczyła się 
do druku kolumny wierszy w Magazynie Regionalnym „Nad Wartą” (1958, nr 3, s . 3), gdzie 
Tadeusz Luterek zaznaczył swoją obecność tekstami: Natchnienie i Dywan . W tekście wpro-
wadzającym blok liryczny młodych adeptów pióra Tadeusz Gierymski stwierdził, że dzięki 
oddaniu się we władanie „nowoczesności” „Luterek osiąga wewnętrzny rygor wiersza i kon-
densację liryki”5 .

Z kolei w skład utworzonego w 1959 roku przez studentów Politechniki Częstochow-
skiej stowarzyszenia artystycznego „Profile” weszli, prócz Tadeusza Luterka, także Elżbie-
ta Cichla-Czarniawska, Janusz Mielczarek, Jerzy Wawrzak, Andrzej Ostrowski, Ryszard 
Uklański i Tadeusz Lubiejewski . O mobilizacji grupy donosiła redakcja „Nad Wartą” w pre-
zentacji Mocne profile „Profilów” ( „Nad Wartą” 1960, nr 5, s . 5), gdzie wydrukowano wiersze 
Tadeusza Luterka (liryki nokturnowe: Wieczorna opowieść, Podróże nocy), Janusza Mielczarka, 
Andrzeja Ostrowskiego, Jerzego Wawrzaka i Elżbiety Cichli-Czarniawskiej, która poda-
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ła, że „Grupa »Profile« dała kilkanaście wieczorów autorskich nie tylko w Częstochowie, 
ale również w Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Gliwicach i Katowicach . Niestety, żywot jej 
był dość krótki, wielu członków grupy opuściło Częstochowę i na własną rękę próbowało 
piąć się na Parnas”6 . „Profile” omówili również: inny ich członek Janusz Mielczarek, a także 
badaczka życia literackiego Częstochowy Elżbieta Wróbel7 . Właśnie jako „Poetę »Profili«” 
sygnowano prezentację wierszy Tadeusza Luterka w tomie Varia Częstochowskie 2006 albo 
Rocznik literacki (2007)8 . Twórca, jednemu z „Profilowych” towarzyszy, Andrzejowi Ostro-
wskiemu, dedykował tekst Dosłowność, który zdaje się być rachunkiem sumienia i „rozgrze-
szeniem” z młodzieńczego przekonania o czystości czy nawet prostolinijności literatury:

Kiedy beztrosko stąpaliśmy po ścieżkach uniesień,
mało kto słyszał wtedy o podstępnych zasadzkach języka,
dwuznacznych figurach forteli i pułapek, groźnych
zawałach, kruszących wybujały wyobraźni gmach

(Z39)

Przypomnijmy, że Tadeusz Luterek jest autorem 8 zbiorów wierszy: Nie zerwę kwiatów 
(2010), Posłowie, pokłosie. Czyli o urodzajach duszy (2013), 50 regularnych wierszy i wierszy-
ków. Wiersze pozostałe (2014), Umiarkowanie, śpiewnie (2014), Zakola, wiatry zachodnie, re-
fleksy (2015), Lirykon. Strofy wieczorne (2016), w cieniu skrzydeł czy w wiatru objęciach (2016) 
oraz Słowa o późnej porze (2017) . W dorobku artysty znajdują się też tomy: Prawda wiary. 
Historia życia św. Teresy Benedykty od Krzyża (2013), Eliasz z Tiszbe. Prorok na czas bałwo-
chwalstwa, posuchy i ucisku (2014) .

Poeta w latach 80 . XX wieku przeszedł nawrócenie, co w znaczącym stopniu wpłynęło 
na podejmowaną przez niego tematykę, a nastrój obecnej twórczości Tadeusza Luterka zna-
komicie oddaje tytuł cytowanego już wywiadu poety z Markiem Czarnołęskim: „Wyobraź-
nia i wiara” . Ostatni dotąd wydany przez twórcę zbiór przynosi liryki człowieka wierzącego . 
Frazę „słowa o późnej porze” można interpretować jako teksty zmierzchowe, jak i pisane 
w jesieni życia . Poeta ma szczególne upodobanie do wiersza regularnego, ujętego w strofy, 
z rytmem i z rymem, choć daje się dostrzec pewną koturnowość tego pisarstwa, jakby wyra-
stały przed nami ściany słów, usiłujące unieruchomić, spętać znaczenia . Taki zabieg, taksują-
cy cierpliwość czytelnika, nie jest częsty we współczesnej literaturze i wynika ze świadome-
go wyboru Tadeusza Luterka . Jego metoda potwierdza pragnienie osiągnięcia adekwatności 
przeżycia poetyckiej opowieści i formy, choć nie brak i nuty niepewności:

Duchowość i związane z nią przeżycia typu religijnego, ale także niereligijne-
go, mogą być i zapewne są doświadczane przez każdego z nas . Jednak w przypad-
ku twórców, bez względu na dziedzinę sztuki, rodzą jeszcze naturalną potrzebę 
ich wyrażenia w formie artystycznej . Proces twórczy ma zarazem swoją logikę . 
Najpierw doznaje się określonego przeżycia religijnego, a następnie poszukuje się 
formalnych środków ich wyrażenia . Należy więc mówić nie tylko o jednorodności 
struktury przeżycia religijnego i aktu twórczego, ale także o wzajemnym związku 
przyczynowo-skutkowym .

Wyrażając tę prawidłowość w języku religii, można by powiedzieć, że dzielenie 
się twórcy z odbiorcami swoimi płodami artystycznymi przypomina ewangeliczny 
dar stołu . Dlatego słuszne jest dopatrywanie się w nim naturalnego zwyczaju dzie-
lenia się dobrem, tyle, że nie o charakterze materialnym, ale duchowym9 .
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Wiersze Tadeusza Luterka są bez wątpienia efektem odczuwania świata duszą . Podmiot 
liryczny nazywa siebie „uduchowionym wiarołomcą” (Z92) . W utworze Czas już i pora czy-
tamy:

Odpocznij duszo – od pogardy świata,
od pokuszenia, co nad tobą wisi,
od nienawiści, co życiem pomiata
– na jasnych łanach nieskończonej ciszy

(S51)

Podmiot liryczny oddaje swoje jestestwo Bogu, cechuje się pełną ufnością w wyroki Pana, 
który posiada przymioty Bytu niemożliwego do pojęcia: „rozbudzać żywe uczucie / do nie-
znanego, w istocie, Boga” (Z91), ale czuwającego, będącego wszędzie: „Jeszcze do końca nie-
pewny i nadsłuchujący / cichej jak zwykle, skupionej obecności Boga” (Z37) . Tak może pisać 
tylko ktoś, kto dochodził-wracał do Stwórcy z manowców, zboczami, krętymi ścieżkami, 
z niewiary, z goryczy i wątpliwości, a może i żalu, wściekłości, ktoś, kogo w ciemności zalał 
snop światła, zrozumienie:

Strzeż się ma duszo, nie schodź na manowce,
w asfodelowe łąki śmiertelności,
w przepaść nie wpadaj, jak zbłąkane owce
i nie opłakuj rozrzuconych kości

(S58)

Warto zaznaczyć, że duchowość często rodzi obecność słowa: „Jaki duch słowa niesie 
język mowy, / wyrazu siłę i jakie znaczenie” (S15), lecz wiersz musi pobudzać wnętrze mo-
ralne, wzbogacać: „Przybądźcie prawdy, obrazy, olśnienia, / zdolne poruszyć poetyckie serce, 
/ aby w nim rosły duchowe natchnienia” (S19), nawet koić: „Słowo nieznane, a już bardzo 
bliskie, / objawia pierwsze duszy przebudzenie / i pączkiem będzie nadziei i listkiem, / ulgę 
przyniesie, kiedy przygnębienie” (S22) . Ale czy pisanie ma sens, czy jest niezbędne do zba-
wienia? Takie pytania są pochodną innych wątpliwości: „Do czego Niebu metafory nasze / 
i makijaże zawiedzionych myśli” (S27) .

Oblicze Tadeusza Luterka – poety religijnego posiada też wersję bardziej cywilną i przy-
stępniejszą dla miłośników wiersza współczesnego . Ale i „wiersze w Bogu”, zgrupowane 
w części Refleksy z tomu Zakola, wiatry zachodnie, refleksy, wyrażają niepewność losu: „Me-
andry, zakola, życia odwieczne obroty, / dokąd prowadzą, w biegu bez wytchnienia?” (Z111), 
a ważnym elementem rozważań jest słowo, stąd niemal biblijne przykazanie: „Słowo niech 
będzie nagie, jak niewinność Boga / […] // Słowo niech trwa cierpliwie, jak przydrożny ka-
mień, / […] // Słowo niech tak dojrzewa, jak płacz na początku” (Z132) . Jakże przeciwstawia 
się to wyznanie-pragnienie passusowi charakterystycznemu dla wiersza sprzed przemiany 
duchowej autora: „Słowa pokory buntu szukają” (Z10) .

W pierwszym okresie pisarskiego istnienia poezja Tadeusza Luterka była bowiem 
na wskroś intelektualna, poczęta z rozumu . Zacytujmy dwa przykłady: „To nierówny i fał-
szywy krok żalu / przywiódł nas w rozstajne miejsce / wśród kurzu i rozpalonych krzewów 
berberysu” (Z16), „snujący się pod nogami pies / wybiega przed siebie i spójrz proszę / jego 
obojętne oczy nie wróżą najlepiej” (Z20) . Rzeczywistość kojarzyła się z alienacją: „Świt jest 
tak ślepy / i jak zmierzch samotny” (Z10), „Stoję / a cień mój jest tym jeźdźcem / który mnie 
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opuszcza” (Z12); porzucenie „ja” przez cień pozwolę sobie zinterpretować jako zachwianie 
gwarancji dwusferowej konstrukcji człowieka ( „ja” i alter ego rozumiane w kategoriach su-
mienia, głębi duchowej) . Choć i w tym obszarze odnajdziemy wątki anonsujące późniejszą 
twórczość Tadeusza Luterka:

I znów słyszę
mogłeś być pustym
niczyim gestem
a jednak stałeś się
jak słowo

Od początku w nim jesteś
i do niego
powracać będziesz

(Z30)

Omawiana twórczość to przede wszystkim poezja religijna, głęboko wyżyta z poety-
-katolika, odmierzająca życie nie sekundami czy minutami, lecz tchnieniami . Wiele tekstów 
zostało adresowanych do ludzi Kościoła bądź przywołuje ich pamięć (Widziane inaczej – 
„kapłanom i wiernym / Parafii św . Jakuba”, Z93; Wyrocznia Pana – „Księdzu Piotrowi”, Z95; 
Pietyzm – „Siostrze Zakrystiance”; Z99; Agnus Dei – „Księdzu Stanisławowi Garncarkowi / 
na 25-lecie święceń kapłańskich”, Z108; O naturze śpiewu – „Ojcu Bertoldowi OCD”, Z113; 
Lectio divina – „Księdzu Stanisławowi Haręzdze”, Z120; Pokłon Trzech Króli – „Pamięci / 
Księdza Mariana Pabiasza”, Z103) . Liryki poprzez takie odwołania i dedykacje przyjmują 
formę żywych rozmów, dyskusji .

Zawierzenie swojego losu Bogu chroni przed rozczarowaniem, wyznaczając przestrzeń 
na nadzieję, bez której trudno znieść ciemną stronę cywilizacji . Człowiek pogodzony z Bo-
giem, życiem i drugim człowiekiem posiada dar intuicyjnego oddzielania dobra od zła, zia-
ren od plew . Nie traci energii psychicznej na szamotaninę z wizjami, urojeniami, przywidze-
niami, marami . Pomocą może stać się codzienna lektura Biblii jako najpełniejszego dzieła 
o świecie . Sądzę jednak, iż Tadeusz Luterek, pisząc swój notatnik duszy, daleki jest od tanie-
go moralizowania, dydaktyki ambony, a już na pewno dewocji . Twórca powrócił do wiary, 
co znaczy, że powrócił do Boga i siebie: „A ja, ze swoją płochliwą nadzieją, / Niestrudzenie 
wychodziłem na drogę wiodącą / Prosto i nieomylnie do Nieskończoności” (Z121) . Widzi-
my w powyższym fragmencie konstatację własnej znikomości i akt pokory (płochliwość) 
wobec Absolutu, ale także pewność, że obrana droga jest słuszna, bo jasna i pewna . Odważę 
się nazwać zbiory realizujące wewnętrzny imperatyw twórcy osobistymi modlitewnikami, 
do których lektury zostaliśmy dopuszczeni także my, zarówno wierzący, wahający się, jak 
i ateiści .

1 Marek Czarnołęski, Wyobraźnia i wiara. Rozmowa z częstochowskim poetą Tadeuszem Luterkiem, „Alma-
nach Częstochowy”, 2016, redakcja Maciej Batorek, Juliusz Sętowski, Towarzystwo Przyjaciół Częstocho-
wy, Częstochowa 2016, s . 80 . Poeta dedykował Markowi „Koloryście” Czarnołęskiemu liryk Kolorystyka 
ze zbioru Słowa o późnej porze .

2 W tekście zastosowano oznaczenia lokalizacji cytatów z tomów Tadeusza Luterka: Z – Zakola, wiatry za-
chodnie, refleksy, Częstochowa 2015; S – Słowa o późnej porze, Częstochowa [2017] (oba tomy ukazały się 
nakładem Częstochowskiego Wydawnictwa Archidiecezjalnego REGINA POLONIAE) . Cyfra arabska 
obok symbolu wskazuje numer stronicy przywołania .
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3 Tadeusz Luterek, Październikowe „Profile”, „Almanach Częstochowy”, 2007, redakcja Maciej Batorek, Au-
gustyn Chojnowski, Stanisław Gmitruk, Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, Częstochowa 2007, s . 155-
156 .

4 Zob . wzmiankę o stowarzyszeniu w książce Ewy Głębickiej, Grupy literackie w Polsce. 1945-1989, wydanie 
II poszerzone, „Wiedza Powszechna”, Warszawa 2000, s . 186-187 . Autorka wspomina nieopublikowany 
manifest poetycki Grupy, który został jednak upubliczniony w 2007 roku w szkicu Tadeusza Luterka, Paź-
dziernikowe „Profile” ( „Almanach Częstochowy”, 2007, s . 157) .

5 Tadeusz Gierymski, Poezja mówi: – Dzień dobry, Częstochowo…, Magazyn Regionalny „Nad Wartą” 1958, 
nr 3, s . 3 .

6 Elżbieta Cichla-Czarniawska, Twórczość poetycka Częstochowy w dwudziestopięcioleciu PRL, „Prace Nauko-
we”, pod redakcją Józefa Mikołajtisa i Józefa Wójcickiego, tom XV: Sesja Literacka na XXV-lecie Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, Towarzystwo Literackie im . Adama Mickiewicza Oddział Częstochowski, Czę-
stochowa 1969, s . 81-82 . Zob . również: Elżbieta Cichla-Czarniawska, Poezja w Częstochowie, [w:] tejże, 
Sumowanie znaków (wspomnienia, małe prozy, szkice), Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2006, s . 226 .

7 Zob . Janusz Mielczarek, Początki działań w kulturze studenckiej w Częstochowie, [w:] Literatura i kultura 
w Częstochowie. Częstochowa w literaturze i kulturze, pod redakcją Elżbiety Hurnikowej, Elżbiety Wróbel, 
Anny Wypych-Gawrońskiej, Muzeum Częstochowskie, Towarzystwo Literackie im . Adama Mickiewicza 
Oddział w Częstochowie, Częstochowa 2009, s . 307-312; Elżbieta Wróbel, Życie literackie Częstochowy 
po 1945 roku, [w:] Encyklopedia województwa śląskiego, tom 3, 2016 (źródło: http://ibrbs .pl/mediawiki/in-
dex .php/%C5%BBycie_literackie_Cz%C4%99stochowy_po_1945_roku – dostęp 25 sierpnia 2018 roku) . 
Co ciekawe, brak jednak hasła poświęconego temu stowarzyszeniu w pracy Ewy Głębickiej Grupy literackie 
w Polsce. 1945-1989 .

8 Varia Częstochowskie 2006 albo Rocznik literacki, opracowanie Władysław Edward Piekarski, Zbigniew 
Stańczyk, Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „LiTWA”, Częstochowa 2007, s . 57-60; wydano 
w serii: Częstochowska Biblioteczka Poetów i Prozaików .

9 Marek Czarnołęski, dz . cyt ., s . 87 .

Foto Aleksandra Drażan
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Kiedy zadeklarowany prozaik z certyfikatem postanawia odsłonić swoją wrażliwość 
w liryce, od razu nasuwają się pytania o przyczynę . Dowiedziawszy się, iż Aleksander 

Wierny (ur . 1973), znany dotąd jako autor powieści, ujawnił swoje poetyckie inklinacje 
w postaci zbioru Sygontka, przypuszczałem, że może okazać się to przynajmniej ciekawą 
propozycją . Zastanawiałem się jednak, ile w tych wierszach będzie prozy . Utwór liryczny 
siłą rzeczy musi być bardziej oszczędny w słowach niż powieść czy opowiadanie, a przez 
to wymaga nieco innej, bardziej stężonej dyscypliny i boleśniejszego samopoznania . Naj-
bardziej prozatorski zdaje się być pierwszy liryk Prologu – Wielki wybuch, przedstawiają-
cy wyprowadzkę z „domu nad kanałem Kohna” (s . 7), którą nazwałbym przeprowadzką 
„do życia” w atmosferze demonicznej: „sprytne diabły mojego / domu” (s . 8) . Fraza w tym 
wierszu jest długa, zdania gonią swoje znaczenia, zdają się nachodzić na siebie, pęcznieć . 
Próba przeczytania tych wypowiedzeń jako jednego ciągu znaków, bez zatrzymania, 
na pojedynczym wdechu, zbliży nas do pewnej aury dławienia się światem .

Bez wątpienia twórca przedstawił nam tom dojrzały, jakby przez cały czas rósł w nim 
poeta, a ponieważ wzrastał w ciszy, bez poszturchiwań z zewnątrz, od razu narodził się or-
ganizm pełnoletni i ukształtowany . Debiutancki tom pisarza nosi niezwykle enigmatyczny 
tytuł . Nie będę ukrywał, że dopiero przy okazji tej książki, mimo iż jestem mieszkańcem 
regionu częstochowskiego od 1980 roku, dowiedziałem się, że „Sygontka” to nazwa wsi 
w gminie Przyrów, w powiecie częstochowskim . Taka strategia tytułowania mitologizuje 
zawartość jeszcze przed jej lekturą . Imię miejscowości nie pada bodaj w wierszach ani razu, 
ale jej klimat unosi się nad każdym tekstem, łączy je i namaszcza .

Zbiór staje się księgą (to nic, że biorąc pod uwagę liczbę stron, obcujemy raczej z ksią-
żeczką) życia podmiotu lirycznego „poza miastem”, nie jest to jednak żywot sielski, spo-
kojny, łagodny i utkany z jasnych barw . Jeżeli miałbym krótko sklasyfikować Sygontkę, wy-
odrębniając jedną jej cechę immanentną, będzie to „przeczucie” lub „oczekiwanie podszyte 
niepewnością” . W każdym tekście tkwi jakaś tajemnica, ciemny sekret, mimo iż w sen-
sie „fabularnym” autor proponuje nam opisy bardzo konkretnych zdarzeń wiążących się 
z „gospodarowaniem” (zamieszkiwaniem) na wsi: gromadzenie opału na zimę, wyrywanie 
chwastów, plewienie, impregnowanie belek, koszenie trawy .

Prace wokół domu, za stodołą, w ogrodzie to ingerowanie w terytoria roślin i zwierząt, 
prowadzące do ujarzmienia egoizmu: „Jestem obcym w moim domu . / Jestem gościem, 
który przybył na chwilę . // Potem powrócą zwierzęta i ptaki” (s . 21) . Zmiana perspek-
tywy na mysią skłania do wniosków filozoficznych o istocie bytu: „Też szkodzę, też liczę 
na litość, / na ostateczną ucieczkę w zieleń traw” (s . 26) . Porządkowanie ogrodu wiąże się 
przeto nie tylko z wysiłkiem człowieka, skoro ukazuje jego mefistofeliczny charakter . Wy-
cięcie drzew bowiem odkrywa i niszczy świat „czarnych żuków”, które wpadły w pani-
kę . To obraz napełniony zgrozą, tym bardziej że sczerniały: „Czarne żuki uciekają w głąb 
ciemnej ziemi . / Z czarnych chmur czarny deszcz” (s . 16) . W innym tekście biegnie „czarny 
pies” (s . 9) . Koszenie trawy jawi się jako akt barbarzyński, bo dewastujący świat koników 
polnych .

Florę reprezentują „okazy” bez uroku znanego z oleodruków i miłych opowieści dla 
dzieci: „tylko pod płotem zostawiliśmy małą dziką strefę, / rosną tam mlecze, skłębiona 
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trawa i słoneczniki” (s . 24), „zmięte chwasty” (s . 17) . Podobnie dzieje się z dziedziną fauny, 
gdzie obowiązują prawa walki o byt, najpierw zasygnalizowane „pustymi muszlami win-
niczków” (s . 18), a następnie już sentencją darwinowską: „Zwierzę zżarło zwierzę” (s . 22) .

Utwory poetyckie Aleksandra Wiernego są na wskroś egzystencjalne, dotykają sensu 
życia człowieka, uwikłanego w rozszyfrowywanie obrazów, jakie przynosi los: „Na tej noc-
nej drodze tylko ja żyję . / Idę wzdłuż lamp, kończą się przy bramie cmentarza” (s . 35) . 
Bohater czuje potęgę nieznanego, które budzi niepokój:

Śnieg, ślisko . Przede mną
cudze ślady, ludzkie i nieludzkie
(stopy, sroki, samochody) .
Zawieja zaciera za mną każdy kształt .

Umacnia się mrok, wzmaga się wiatr
(s . 9)

Osamotnienie zostało podsycone wątpliwościami w istnienie siły opiekuńczej, Boga: 
„bo nagle wiem, / że jest ze mną ktoś . Ktoś, / kogo nie widzę i w kogo / nie wierzę” (s . 
9) . Może dlatego tak dotkliwie brzmi przeświadczenie o śmiertelności: „jesteśmy / tylko 
od czasu do czasu” (s . 13) . Gdzie indziej czytamy, że obraz Matki Boskiej Częstochowskiej 
„na razie bardziej wisi, niż jest” (s . 14), i w tym „na razie” kiełkuje zapowiedź nawrócenia .

Paleta kolorystyczna zbioru to głównie ciemność, w najlepszym wypadku półmrok 
i szarość, co ma swoje konsekwencje w przygaszonych formach jasności: „coraz więcej 
dymu, choć ogień już zgasł” (s . 37) . Światło nie daje tyle ciepła, ile powinno: „lampy pluły 
elektrycznymi impulsami” (s . 7), „Słabe światło” (tytuł, s . 9) . Ciemność bywa też skraj-
na: „patrzę przez okno w ciemność” (s . 23), „kot znika w ciemności” (s . 25), „A to trwa 
w ciemności / wysoko ponad” (s . 39), innym razem staje się efektem gry między światłem 
i mrokiem: „Słońce zachodzi, cień / zmienia się w ciemność” (s . 36), „Wstępuje w cień, / 
który rzucam z podestu” (s . 25), „widzieliśmy w kącie mały cień, / co zaraz znikał” (s . 26) .

Chciałbym też zwrócić uwagę na frazę z tekstu Gryzą:

Stara śliwa przechyla się przez płot,
żywica płynie z niej na liść mięty .
Błyszczy w słońcu, przezroczysty
i czysty punkt wejścia w światło

(s . 28)

Passus wiąże motywy roślinne i gradację lumenów: „punkt wejścia w światło” szybko 
przeradza się w „małe / punkty wyjścia w ciemność” (s . 28), a „lepsza era” (s . 18) nadchodzi 
jedynie z powrotem ukochanej .

Czy artystyczna konwersja Aleksandra Wiernego z prozaika na poetę będzie ostatecz-
na, okaże się w przyszłości . Śmiem twierdzić, że wcześniej niż później .

Aleksander Wierny, Sygontka, K .I .T . Stowarzyszenie Żywych Poetów oraz Miejska Bi-
blioteka Publiczna im . Księcia Ludwika I w Brzegu, Brzeg 2019, 46 s . XIII Tom Serii 
„Faktoria Poezji” .
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W kończącej się kulturze cywilizacji opartej na druku papierowym obowiązywała lo-
gika dwuwartościowa (zero-jedynkowa) . Zaś w dyskursie poetyckim mogła być ona 

z powodzeniem łamana, co trafnie skonstatował Edward Stachura twierdząc, że „wszystko 
jest poezją” . I spowodowała ona niewątpliwie zmiany rewolucyjne w postawach poetyckich 
wielu autorów, ale i miała charakter nowatorski, gdyż wielu pisarzy uważało, że właśnie 
„wszystko może być poezją” . Jednak powstanie rzeczywistości digitalnej opartej na zapi-
sie cyfrowym, funkcjonującej w oparciu o logikę probabilistyczną i skojarzeniową, łączącą 
w utworach tekst w wersji hipertekstu z obrazami digitalnymi, dającymi możliwość jego 
interaktywnej lektury, zmieniło zasadniczo stosunek między autorem, dziełem i jego od-
biorcą – użytkownikiem . Świat i tkwiący w nim człowiek tworzą z fizykalną i społeczną 
rzeczywistością świat hybrydalny . To z kolei budzić musi wątpliwości co do słuszności 
zasady sformułowanej przez Stachurę i zmusza do pytania, czy w takim świecie również 
„wszystko jest poezją”? Pewnie wielu pisarzy będzie tak twierdzić, ale u wielu będą powsta-
wać wątpliwości, czy faktycznie „wszystko jest poezją” w takim zmodyfikowanym świecie . 
W nim przecież i odbiorcy mogą zmieniać sens utworów, traktując je jako artefakty wyj-
ściowe, ale również inteligentne maszyny mogą tworzyć utwory „quasi-pisarskie” . Takim 
wątpiącym autorem jest Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz w niedawno wydanym tomiku pt . 
Ruchome obrazki (wiara, nadzieja, miłość) .

Na pierwszej stronie okładki autor zamieścił swoje zdjęcie obrazujące, jak z uwagą oglą-
da „ruchome obrazy” w epidiaskopie i zapewne zastanawia się, na ile były one „prawdą” 
pisanych wtedy utworów literackich, które jakoś inspirowały ówczesnych twórców, a na ile 
ich emocji, które wtedy wyrażała wiara, nadzieja i miłość . W utworze otwierającym tomik 
– pt . Wejście rozgląda się wokół siebie i zauważa wiele otaczających go rzeczy i pisze ze zdzi-
wieniem: „(…) ale skoro już jestem / i skoro ty jesteś / otwórz / okiem rzuć / albo wyrzuć // 
o!” Nie ma wątpliwości, że zasada Stachury w takiej sytuacji kontekstualnej doświadczania 
„wieloświatów” musi budzić uzasadnione wątpliwości co do „prawdy przedmiotowej” pisa-
nych utworów . Przypominając sobie doświadczenia traumatyczne z dzieciństwa („zabawa 
w umieranie”) zauważa, że on sam się wiele nie zmienił i dodaje, iż: „(…) dzisiaj próbuję 
bawić się w życie / ale niefart z dzieciństwa pozostał” . Następnie zauważa, że głęboka re-
fleksja nad osobistym istnieniem rozdwaja jego osobę na przytomne „ja” i „cień” ciągnący 
się za jego jestestwem . Nietrudno zauważyć, że postawa i inspiracje poetyckie wynikają 
z nadwrażliwości jednostki, którą właściwie rozwija ona i kultywuje do końca życia, sta-
jąc się jednocześnie łatwym łupem emocjonalnym „ludzi-psów” i „ludzi-wężów” . Dlatego 
autor podpowiada innym poetom, by pisali takie wiersze, które „zabetonują serce”, by inni 
łamali sobie na nim przysłowiowe „kły” .

Przechodząc do doświadczenia związanego z obcowaniem ze światem przez pryzmat 
nowych technologii cyfrowych poeta zauważa, iż redukują one osobę ludzką i jego los 
do losu „psa łańcuchowego” . Zgadza się na obcowanie z całą serią koszmarów, które go 
nawiedzają i są wzmacniane przez te nowe technologie komunikacyjne . Głoszony przez 
nie postęp rzeczywiście zaciemnia realia i logikę rzeczywistości, co pointuje następująco: 
„(…) można się cieszyć / z postępu iluzji / iluzji postępu // czy jakoś tak…” . Odkrywa także, 
że ten świat wzmacnia w nim poczucie osamotnienia i wskazuje, że wynika to z rozwo-

Ignacy S. Fiut

POEZJA O NOWYM – WSZYSTKIM
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ju własnej wrogości względem siebie . Natomiast tradycyjne zasady moralne, np . związa-
ne z „miłością bliźniego”, to „jednak sport ekstremalny” . Dlatego „bycie świętym” jest dla 
poety trudne do zrozumienia, a więc pisze: „(…) a może lepiej z grzechu nie wychodzić / 
w domu pozostać i mieć święty spokój” . Przy okazji zauważa dialektykę uczuć damsko-mę-
skich, które rozpoczyna miłość, zastępuje nienawiść, a finalizuje obojętność . Życie ludzi 
współczesnych przypomina mu taniec pogo skinów: wtedy świat staje na głowie i ujawnia 
swoją podstawę metafizyczną, czyli bycie, które jest faktycznie wielkim Nic . Zaś ludzie 
bardzo szybko „wykochują” się z siebie kosztem dzieci, które muszą same stwarzać siebie, 
a w konsekwencji wybierają drogę stwórcy, „Pana Boga” i na jego „obraz” stwarzają same 
siebie – „chyba bogów” śmiertelnych . Taka transformacja powoduje, że w świadomości 
zbiorowej sacrum staje się profanum i vice versa.

Poeta z uwagą obserwuje życie zbiorowe w ojczyźnie i z niesmakiem zauważa, że im 
bardziej ludzie gorliwie obnoszą się z patriotyzmem, tym bardziej zamieniają się w szowi-
nistów polskości, tracąc poczucie godności innych ludzi . W takim społeczeństwie miłość 
przekształca się w grę pozorów w kontaktach indywidualnych oraz zbiorowych, a relacje 
społeczne zastępuje „instynkt stadny” . Nawet uwielbienie dla Papieża (JP II) tworzy przy-
kry portret obramowany ksenofobią i nacjonalizmem . Sam nóż, który służył do krojenia 
i dzielenia się chlebem, przekształca się u wielu w narzędzie przemocy i zbrodni . Naro-
dowy taniec „Polonez” wyraża nasze „wyrzuty sumienia” i staje się zbiorowym „marszem 
milczenia”, a w praktyce prowadzi również do opacznego rozumienia „kultu zmarłych” 
i „bohaterów” . Toteż w utworze – Didaskalia Sidorkiewicz podważa tezę E . Stachury 
i pisze: „(…) polowanie na piękno / dziecko na śmietniku // światła rampy / zgwałcona 
kobieta // życie z biblioteki / skatowany pies // nie każdy jest poetą / nie wszystko jest 
poezją” . Z takich przekształceń emocjonalnych w świadomości ludzi upada pojęcie prawdy 
w mówieniu o ludziach i świecie, a zastępuje ją kłamstwo . Dla poety jednak zło jest za-
wsze złem, a wiersz i jego pisanie ma ogromną moc, by przeciwstawiać się złu, nazywa-
jąc je po imieniu . Patriotyzmu nie należy jednak odrzucać, ale kultywować go w formie 
minimalistycznej, by nie zagrażał innym . Należy też skończyć w kraju ze „świętokracją”, 
opartą na wyidealizowanych pojęciach religijnych, która społeczeństwu nie służy, ale tępi 
jego wrażliwość i czujność moralną . Życie bowiem uległo ogromnemu przyśpieszeni i nie 
oszczędzi nikogo, nawet podczas celebrowania świętości . W wierszu pt . Nic poeta pisze 
z ironią i sarkazmem: „ulice miasta płoną jak piekło / miasto gotowe jest do świąt // więc 
jednak da się / napisać wiersza / o niczym” .

Rozumiejąc ciężar emocjonalny w wierszach pomieszczonych w tym tomiku, poe-
ta w utworze, który go zamyka pt . Wyjście informuje: „nie czuj się u mnie / jak u siebie 
w domu / doczytaj albo nie // i idź // swoją drogą” .

Jednak warto sięgnąć po ten tomik, bo daje do myślenia i może być źródłem dochodze-
nia do odpowiedzi na szereg wątpliwości i pytań dręczących współczesnego Polaka, który 
idzie własną drogą .

prof. Ignacy S. Fiut

R . „Sidor” Sidorkiewicz, Ruchome obrazki, (wiara, nadzieja, miłość), Wydawca: Towarzystwo 
Galeria Literacka, Częstochowa 2019, s . 64 . 
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Pierwsze dwa słowa (dwusłowie? dwusłów? grecka syntagma, pojęcie warte osobnej, roz-
budowanej uwagi) francuskie przyswajają sobie i naszej cywilizacji Naszą Damę lub 

Panią jako patronkę kościoła, w rodzimej wersji „pod wezwaniem” – z lokalnie wybranym 
przymiotem – Matki Boskiej albo Najświętszej Marii Panny . W medialno-papuziej cy-
wilizacji tę trwałą zbitkę dwóch słów (jak niedawno, pardon, „Charlie Hebdo”; nb . mimo 
dzielącej je przepaści semantycznej da Się nazwać coś dlań wspólnego) niespodzianie 
dramatycznie powtarzano przed Wielkim Tygodniem za sprawą bezpośredniej transmi-
sji spektakularnego pożaru paryskiej katedry, którą plemiennie i wyznaniowo podzielona 
globalna wioska dość zgodnie uważa za jeden z kilku skarbów łączącego świat dziedzictwa, 
za jedno ze szczytowych dokonań człowieka (= homo faber), może inżyniera w fundamen-
talnym znaczeniu jego łacińsko-francuskiego (czymże innym jest ów nowożytny język?) 
rdzenia génie (civil), ludzkiego geniuszu, a może rzemieślnika, artisan, zakorzenionego 
w art, w sztuce, jakiejś doskonałości współdziałania wielu geniuszów, sztuk i rzemiosł . 
Wystarczył jeden (?) nieuważny partacz, popapraniec, nasz współbrat XXI wieku, aby 
TO . . . podpalić .

Drugie dwusłowie nazywa w kaszmirskim sanskrycie też Damę, ale Nagą, górę hima-
lajską nie najwyższą, a bodaj od prawie stulecia najbardziej fascynującą tubylców, himala-
istów i . . . hitlerowców – aż po liczne śmiertelne jej ofiary . Ostatnią z nich był częstocho-
wianin Tomasz Mackiewicz, którego życiorys opatrywano zagadkowym „z samego dna 
na szczyty” . W odwrotnym poniekąd kierunku powiodły inne związane z nią znamienne 
syntagmy: „niemiecka góra przeznaczenia”, „poligon nazistowskiej propagandy”, „boskie 
pochodzenie Germanów z lodowego kosmosu” czy norymberskie zeznanie badacza tybe-
tańskich źródeł rasy indo-germańskiej: „Himmler wierzył, że rasa nordycka pochodziła 
wprost z nieba” . Co prócz Damy łączyłoby oba szczyty?

Rozbudowanej odpowiedzi na to pytanie podpowiedzią niech będzie cytat przypadkowo 
usłyszanej wypowiedzi radiowej Juliana Klamerusa, tatrzańskiego przewodnika – legendy, 
poety i malarza, rzeźbiarza i gawędziarza, który na Jasnej Górze na (banalne? prowoka-
cyjne?) pytanie – po co przewodnikom pielgrzymka – tak odpowiedział: „Chyba dlatego, 
że dla przewodników w świecie szczytów Jasna Góra to taki Mount Everest” . Gdy tenże 
16 października 1978 roku zdobyła Wanda Rutkiewicz, polski kardynał Karol Wojtyła, 
wybrany tego dnia papieżem Janem Pawłem II, w gratulacyjnym telegramie do himalaistki 
podsumował: „Tego dnia wspięliśmy Się na szczyty” . Ale też dołączmy zaraz jasnogór-
skie słowa Jana Pawła II, tylekroć (w czerwcu, gdy to piszę) przywoływanego rocznicowo: 
„TU zawsze byliśmy wolni” . Tu, na Górze Gór, jak by powiedziała himalaistka Monika 
Rogozińska, autorka znakomitego, smakowitego Lotu koło Nagiej Damy (Bernardinum 
2016), z której wybrano powyższe i poniższe cytaty (a Autorka wybaczy, wierzę, minimal-
ne zmiany w tekście) . Aliści wdowa po śp . Mackiewiczu, Anna z d . Solska powie: „On 
w te góry uciekał w wolność”, by w innym momencie rozmowy postawić kropkę przy tej 
wolności: „Wszedł na ten swój szczyt, ale nie zobaczył go, wiedział, (…) ale nie cieszył go, 
(bo) poczuł, że dzieje Się z nim coś złego, (a) były tak gęste chmury, że niewiele widział” .

Roman Wyborski

MIĘDZY NOTRE DAME A NANGA PARBAT – 
– JASNA GÓRA: MYŚLI ZASZCZYTNE
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* * *
Ostatnio o paryskiej Notre Dame napisano i powiedziano prawie wszystko, więc ten esej 

może sobie pozwolić na osobiste opisanie odczuwania atmosfery Domu (z dużej – koniecz-
nie! – tu i dalej, litery) przez utożsamiającego Się z cywilizacją galijskiego Gotyku . Przy-
swajalne – i przyswojone! – cechy tamtego dziedzictwa w zbyt dużej liczbie odwiodłyby 
uwagę od kilku najistotniejszych, składających Się na pewną syntezę sztuk przebogatego 
średniowiecza z dodaniem doń znaczących później dzieł (Hugo, Proust, Baudelaire, Ro-
din . . .) i momentów historycznych . Cierpłem i cierpiałem, gdy XIX-wieczne wymysły za-
walały wystudiowane sklepienie, skarbiec miliona brzmień . . ., a banalny pożar barbarzyńsko 
trawił jego dębowy las krokwi . Już wyjaśniam istotę tego cierpienia . Ktokolwiek choćby raz 
jeden dał Się uwodzić organowym (grands-orgues, cóż dopiero pod palcami maestro Co-
chereau!), ledwo słyszalnym pianissimo, przenoszącym łagodne dźwięki fugi od ostrołuku 
do ostrołuku i jakby w każdym z nich, pod samym szczytem sklepienia trwało, zostawało, 
zagnieżdżało Się brzmienie ich ciszy, aż wreszcie dotrą do transeptu na ucztę witrażowych 
rozet, których nieokiełznane bogactwo barwy domaga Się nawały akordów i pedałów, jak 
w Bachowskiej „Tokkacie d-moll” . To właśnie jest cudem świata (którym? kto chce . . .) i to, 
i tu, i w takim – krótkim lub dłuższym – momencie, i poza subiektywnością nigdzie indziej 
czegoś takiego Się nie przeżyje, luterańsko-barokowego Bacha w gotycko-katolickiej Notre 
Dame . . . Dodałbym matematyczne c .b .d .o ., pół wieku od pierwszego z setek tam momentu . 
Czy to mi zabrał XXI wiek? Co w nim – w nas, neobarbarzyńcach (?) – jest takiego, że nie 
czuwa przy skarbie, że ten pomnik dlań zaledwie obiektem, uwłaszczonym przez Państwo 
na początku poprzedniego wieku? Może uda Się tu odpowiedzieć, choćby częściowo .

Inną cechą paryskiej katedry są historyczne wydarzenia, których realne bądź pozor-
ne znaczenie ignoruje materialne bogactwo świątyni . Z oczywistej tutaj konieczności ich 
znaczenia wypełnią polskie treści . Najpierw jedno raczej nieznane . Współcześnie, w 2001 
roku, na solennej mszy 11-listopadowej kardynał Lustiger zgłosił kandydaturę polskie-
go prymasa Wyszyńskiego na patrona jednoczącej Się Europy . Długo by trzeba drążyć 
tę myśl, m .in . sięgając nie stolicy prymasowskiej, a jasnogórskiej (o czym niżej) . Może dla-
tego tak opóźnia Się beatyfikacja giganta z Marią na tarczy, ratownika Kościoła w kolej-
nych trudnych czasach .

To parysko-warszawskie zarzewie paneuropejskiej unii cywilizacyjnej przypomnia-
ło po prawie pół milenium nieudaną próbę takiej unii, formalnie w Notre Dame, realnie 
w XVI-wiecznej grze dyplomatycznej kilku rodów, w tym coraz mniej Jagiellonów, nadal 
Habsburgów, a chwilowo najbardziej Marii z renesansowego rodu Medyceuszów, matki 
królów, w tym Henryka Walezjusza, pierwszego elekta na polskim tronie, od którego imie-
nia wywodzi Się konstytucja pierwszej elekcyjnej Rzeczypospolitej właśnie w Notre Dame 
wiarołomnie zaprzysiężonej . Królewski krzywoprzysiężca i winowajca kwietniowego po-
żaru to za mały człowiek do wielkiego gotyku, nie pasuje, Się nie nadaje . . .

Mały człowiek wobec wielkich Himalajów . Nanga Parbat bywa i straszna dla intruzów, 
ale także życiodajna dla tubylców . Monika Rogozińska:

Coś niezwykłego kryje Się w tej Górze; żadnego innego ośmiotysięcznika nie 
obdarzono tyloma strasznymi nazwami: potwór, monstrum, morderca, fatal-
na, tragiczna . . . Obsesja, taką była dla wielu . Miejscowi mówią o niej „naga” . 
Może dlatego, że wyrasta tysiąc metrów ponad bezkresny labirynt górskich 
grani, a smagające wiatry zdzierają z Niej szatę śniegu, odsłaniając bezwstyd-
nie zbocza aż do turkusowo błękitnego lodu i ciemnych skał . (Swym) gigan-
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tycznym masywem rozpoczyna od Zachodu łańcuch Himalajów, wznosi Się 
siedem kilometrów – najwyższym przewyższeniem na Ziemi – nad dnem do-
liny, którą płynie święta rzeka Indus . Dla ludzi zamieszkujących jej okolice 
jest życiodajną Górą Matką: spływające z masywu lodowce wyciskają rzeki, 
które nawadniają tarasy uprawnych pól, morelowe i wiśniowe sady . Nazywają 
ją też Diamir, Król Gór, mimo że licząc 8 125 metrów jest dopiero dziewią-
tym szczytem planety .

Komukolwiek bliska jest Jasna Góra, ten wie, iż samo miano szczyt opisuje the square 
before the summit, jak głosi anglojęzyczna tablica z odpowiednią strzałką ku zewnętrznym 
„błoniom” pod szczytem, czyli ku widokowi architektonicznego kompleksu „wałów” z oł-
tarzem polowym, zabudowującym przestrzeń przednią bryły bazyliki z kaplicą, a w stro-
nę przeciwną wzniesieniu imponująco otwartą urbanistycznie na kilometry Alej NMP . 
A przecież, wiadomo, nie ten fragment Jasnej Góry jest szczytem każdego pielgrzymowa-
nia, nie tylko Juliana Klamerusa z jego przewodnikami . Ani tym mniej najwyższy osią-
galny punkt wieży górującej nad miastem i okolicą . Tekst niniejszy laika nie porwie Się 
na głębsze docieranie do istoty tego szczytu, ograniczając Się do dość powierzchniowego 
zestawiania (bardziej niż porównywania) Jasnej Góry z innymi sanktuariami pielgrzym-
kowymi lub targetami turystycznymi . Dwucyfrowa statystyka milionów w Notre Dame 
substancjalnie tym różni Się od jednocyfrowej w Lourdes i Częstochowie, iż trudna do na-
zwania i wyliczenia bogata energia pielgrzymiej wiary tam właśnie, w sanktuarium, zara-
zem szczytnie ładuje Się i zaszczytnie doładowuje ów szczytny topos na mapie świata . Tak 
jak miliony miar energii tektonicznej i czasu planety wypiętrzyły niejedną Nanga Parbat, 
tak w kilku (-nastu, -dziesięciu, ,-set) miejscach wiara tamtejszej ludzkości w formie, kulcie 
i tajemnicy dziedziczonego wyznania sięga szczytu, tu i teraz, w tym pokoleniu .
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Powyższe rozważanie nie wyważa otwartych na oścież drzwi . . . Raczej odtwarza py-
tające powątpiewanie życzliwego anglojęzycznego gościa, który nie rozumie, dokąd 
i po co kieruje go strzałka: jaki summit? gdzie TU, tak płasko, summit? Rdzeń łaciński 
– w wielu językach, polskim też – sum – ortograficznie odsyła do tak fundamentalnych 
skojarzeń, jak tożsamość (cogito ergo sum), końcowy wynik wszelkiego dodawania i rozmy-
ślania (Summa theologiae Tomasza), wreszcie wierzchołek góry, czyli szczyt . Więc najpierw 
w akcie pierwotnym tożsamości, zarazem sumując i sumitując Się, ergo „ego” odnajduje bi-
blijny nakaz szczytnej miłości siebie samego . . . „jak bliźniego swego” daleko poniżej szczytu 
pierwszej nadmiłości „Boga swego” . Jak Się ma doń jasnogórskie wzdychanie (jedno z wie-
lu) „Matuchno Przenajświętsza”, to tajemnica duszy polskiej, która łączy potrzebę stopni 
przenajwyższych niewolniczego poddaństwa z gamą zdrobnień nieprzemijalnie, a przy-
milnie, czułego dziecięctwa; jednemu i drugiemu służy niedoceniane zaszczytne bogactwo 
polszczyzny .

Więc w nawiązaniu do tytułowego sformułowania, raz jeszcze Rogozińska: „czekała 
na mnie najwspanialsza nagroda po tym wszystkim, (…) żony, matki, przyjaciółki alpini-
stów wręczyły mi bukiet kwiatów z podziękowaniem . (…) dla mnie to one były bohater-
kami . (…) dzielni alpiniści robią to, co chcą w przepięknej scenerii; kochające ich kobiety 
robią to, co muszą (…) czekając na nich” . Cisną Się pytania . Czy „szczyt” – taki lub inny 
– już za/jeszcze przed („niebo”, np .) nami? Istotą on czy to, co po szczycie, za szczytem, 
albo, innymi słowy, po co szczyt? A zaszczyty? i ich niedosyt? Lata temu na prywatnym 
przyjęciu z okazji belwederskiej profesury zaprzyjaźniony uniwersytecki aspirant (= wspi-
nający Się . . .) wygłosił koledze mistrzowi lapidarny toast: odtąd możesz się staczać! Czyż 
naszego staczania dowodem nie byłyby i dramat Notre Dame, i niezliczone akty oraz fakty 
początku wieku, ba! trzeciego milenium od urodzenia Chrystusa? Tylko kto tak jeszcze 
mówi? kojarzy?

roman_wyborski@op .pl

PS
Po ostatniej kropce tekstu czerwcowe (f)akty dopisały kilka bieżąco pilnych dlań zdań:
1. à propos ND: w bydgoskim „Akancie” Rafał Jaworski dedykowałby Próżnię i znak „wy-

jadaczom hitu spod znaku św . Hipokryzji / (…): zawaliła się dębowa więźba wyschłej 
wiary i spękanej nadziei” (spętanej – podpowiedziałbym Rafałowi francusko-antyreli-
gijnym uchem), zaś Jacek Mroczek swoją Notre Dame (mimo osobistej dedykacji) „bez-
domnemu Quasimodo, który (…) uniesie całą ND na garbatych plecach w przeszłość”;

2. à propos „(z dołu na) szczyt”: na spornej (Syria, Liban, Izrael) wyżynie Golan nad 
nielegalnym żydowskim osiedlem postawiono wielkimi literami napis: Trump Heigts 
i odpowiednio uroczyście ów neo-toponim zainaugurowano; byłyby to kolejne „wyży-
ny” z Trumpem w tytule, po NY Trump Tower, więc skojarzenie z historycznym lon-
dyńskim więzieniem w połączeniu ze znaczeniem wyrazu chuligan, jakie w niektórych 
językach miewa golan, nic dobrego nie zapowiada tradycyjnej beczce prochu, do której 
aspirują allegretto rodzimi budowniczowie „fortów”;

3. idem: na Jasnej Górze 80 . urodziny Krzysztofa Zanussiego uczczono m .in . wielowątko-
wym seminarium o filmowcu-hagiografie oraz dyskusją o świętości, rzekłbym wyżyn-
nej i nizinnej, powszechnej i dla wybranych, czym wypada Się zająć w osobnym eseju .
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29 . Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” był bardzo skromny . 
Trwał zaledwie trzy dni, składał się z trzech koncertów i dwóch wystaw, a wyda-

rzenia te „międzynarodowe” były w takim sensie, w jakim międzynarodowa jest sztuka 
sakralna, bo nie było zagranicznych partnerów ani wykonawców, ani też wydarzeń sięga-
jących poza polskie granice . Organizator, którym jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude 
Mater”, powołany onegdaj do prowadzenia festiwalu, postawił na twórców częstochow-
skich, co przy konieczności dokonywania cięć było dobrym wyborem . Główną przyczyną 
ograniczeń repertuarowych i organizacyjnych były skromne środki finansowe oraz brak 
pewności co do ich otrzymania, towarzyszący organizatorowi, ale także wiernym odbior-
com festiwalu, do ostatniej chwili .

Inauguracja festiwalu, której dokonał dyrektor OPK „Gaude Mater”, Robert Jasiak, na-
stąpiła podczas otwarcia dwóch wystaw . W sali głównej pokazane zostały ikony Jadwigi 
Kowalskiej, częstochowianki zajmującej się pisaniem ikon od dziesięciu lat, uznanej ich 
twórczyni w Polsce i na świecie . W Galerii Słonecznej wyeksponowano prace Zbigniewa 
Burdy, fotografa związanego z Filharmonią Częstochowską, które dokumentują poprzed-
nie edycje festiwalu .

Najbogatszy w wydarzenia muzyczne był dzień drugi festiwalu . W kościele ewange-
licko-augsburskim zostało zaprezentowane widowisko muzyczne, przygotowane z okazji 
200 . rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, przypadającej w dniu 5 maja 2019 r ., a więc 
dokładnie w dniu wystawienia widowiska . Autorką scenariusza jest Beata Młynarczyk, 
z festiwalem związana od wielu lat jako znakomita konferansjerka, jednak w roli scena-
rzystki wystąpiła po raz pierwszy i przyznać należy, że był to debiut nad wyraz udany . 
Drugą bohaterką spektaklu była także częstochowianka, wybitna sopranistka Katarzyna 

Barbara Strzelbicka

CZĘSTOCHOWSKI FESTIWAL MUZYKI SAKRALNEJ
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Suska-Zagórska, która przygotowała występ swoich uczniów, absolwentów krakowskiej 
Akademii Muzycznej . Pieśni ze „Śpiewnika domowego” zostały wykonane na tle sceno-
grafii, przypominającej wnętrze dworku szlacheckiego, kostiumy śpiewaków także nawią-
zywały do epoki, w której żył Moniuszko . Pieśni, w większości znane, choć zapomniane, 
zostały wykonane z elementami gry aktorskiej, z wielkim wdziękiem i profesjonalizmem . 
Katarzyna Suska-Zagórska brawurowo wykonała „Prząśniczkę” – także na bis wspólnie 
z widownią . W rolę samego kompozytora wcielił się Antoni Rot, aktor Częstochowskiego 
Teatru, zaś jego kwestie zostały skomponowane (sic!) z tekstów autentycznych dokumen-
tów: artykułów prasowych i korespondencji .

Wieczorem tego samego dnia w bazylice jasnogórskiej miała miejsce inauguracja litur-
giczna, kiedy podczas mszy została wykonana muzyka ze średniowiecznych zbiorów jas-
nogórskich . Od wielu lat istnieje tradycja wykonywania muzyki pieczołowicie rekonstruo-
wanej z dawnych zapisów przez Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów, 
a teraz także poddanej digitalizacji . Tym razem usłyszeliśmy muzykę podczas liturgii 
w wykonaniu zespołu śpiewaków Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński pod 
batutą Michała Sławeckiego . Mszę celebrował o . Nikodem Kilnar OSSPE, kierujący pra-
cami organizacyjnymi zespołu redakcyjnego, z festiwalem związany od wielu lat i pozosta-
jący mu wiernym . Po mszy jako swoisty suplement zostało wykonane „Oficjum na święto 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny” .

Na zakończenie festiwalu w sali Filharmonii Częstochowskiej zostały wykonane kom-
pozycje dwóch wielkich polskich twórców muzyki sakralnej: Henryka Mikołaja Góreckie-
go „Symfonia pieśni żałosnych” op . 36 oraz Wojciecha Kilara „Angelus” . Zagrała Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Adama Klocka, zaśpiewał Chór 
„Collegium Cantorum”, prowadzony przez Janusza Siadlaka, zaś w partii solowej usłysze-
liśmy sopranistkę Iwonę Hossę .

W przyszłym roku jubileuszowa odsłona Festiwalu . Jaka będzie? Nie wiadomo . Ważne, 
aby była .
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I
„Cała nasza zabawa z ludźmi obcować . . .”

[Henryk Rzewuski]

Przodkom naszym bez wątpienia bliska była myśl zawarta w jednym z wierszy Konrada 
Celtisa:

„radości chwytaj krótkiego życia,
co szybko przemija”,

przeto bez skrupułów korzystali z uroków doczesności, cenili codzienne, drobne nawet przy-
jemności . Nie wymagali zbyt wiele w tej mierze; jak pisał Adam Naruszewicz:

„Mały sąsiadów poczet, a poczciwy,
Gdy to mam wszystko, prawdziwiem szczęśliwy” .

Głównym punktem towarzyskiego programu były spotkania przy suto zastawionych sto-
łach . Rozkosz delektowania się wyszukanymi potrawami, będąca wszak przywilejem każ-
dego wieku, pozwalała, gdy innych uciech brakowało, zapomnieć o nudzie codzienności, 
samotności . Pochwałę takiego stołu znajdziemy choćby w wierszu Słoty:

„stoł wieliki świeboda,
Staje na nim piwo i woda,
i k temu mięso i chleb
I wiele jinych potrzeb” .

Opisy wspólnego biesiadowania, w którym znajdowano wyjątkową przyjemność, odnaj-
dziemy w licznych utworach, przywołać wystarczy fragment wiersza Wincentego Pola:

„A dopieroż to przyjęcie,
Jakie bywa w polskim domu .
Jak tam każdy poczczon święcie!
Jak nie braknie nic nikomu” .

Uczta, by była udana, powinna być przemyślana w każdym szczególe, równie ważny 
jak zestaw potraw był choćby nastrój, w jakim goście zasiadali do stołu . Stanisław Ka-
zimierz Hercius doradzał tedy, by przed obiadem unikać „kart, warcabów, szachów ( . . .), 
a zwłaszcza na pieniądze, dla rozerwanej myśli i gniewu” ( . . .) . Wskazana była natomiast 
muzyka, śpiew, a także „ogrodne przechadzki, którymi się tylko myśl ludzka, a nie żołą-
dek pasie” .

Ceniono sobie wystawność, przeto oczy biesiadników cieszyły nie tylko smakowite po-
trawy i trunki, ale i zastawa, w niejednym dworze „W kredensach stały kosztowne szkła 

Małgorzata Nowakowska-Karczewska

ZABAWY
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weneckie malowane ( . . .) i bukale dla małmazyi, kanaru, seku, alakantu” . Dbał o te zasady 
także znany z kart Pana Tadeusza Sędzia:

„Dwie rzeczy, których hojny pan do uczty szuka,
Łączą się w Soplicowie, dostatek i sztuka” .

Apetyty przodkom naszym dopisywały, zdrowie i temperament także, chętnie opowia-
dano, iż wielu dożywało mocno sędziwego żywota, jak choćby niejaki Ossowski z Jabłonny, 
który nie odmawiał sobie niczego i w 115 . pono wiośnie życia gryzł jeszcze orzechy i konia 
dosiadał . Zaspokoić owe apetyty miały rozmaite potrawy, opisy których odnaleźć można 
było w licznych księgach kucharskich . Popularną szczególnie była ta spisana przez Stanisła-
wa Czernieckiego, kucharza Lubomirskich, który „w trzech jej rozdziałach pomieścił po sto 
potraw, i z addymentem i pewnym sekretem kuchmistrzowskim” . Znalazł się tam też prze-
pis na cudowne lekarstwo z soku mięsiw wszelakich, uwarzonego ze sznurem pereł i duka-
tem . Z przepisu tego niewątpliwie korzystał jeszcze Hreczecha, wybierając potrawy na ucztę 
w Soplicowie:

„( . . .) rosół staropolski sztucznie gotowany,
Do którego pan Wojski z dawnymi sekrety,
Wrzucił kilka perełek i sztukę monety .
(Taki rosół krew czyści i pokrzepia zdrowie)” .

Opis innych sekretów kuchmistrzowskich, którymi starano się olśnić biesiadników, znaj-
dziemy też w wierszu Kochowskiego:

„Patrz tak na komedyi: wlazł kapłon w flaszę,
Skąd go (stłukłszy ją) wystraszę .
Tu bażant, choć zabity, swe rozpościera
Skrzydła i na nich umiera .
Jarząbek ustrzelany groty z słoniny” .

Wspólne biesiadowanie obrosło też w rozmaite rytuały, o czym szeroko i z sentymentem 
pisał Mickiewicz, pokazując Soplicowo:

„Sędzia, kiedy już gości jak trzeba ustawił,
Żegnając po łacinie, stół pobłogosławił” .

Ważna też była ogłada towarzyska, o czym zapomniał był Tadeusz, któremu trzeba było 
udzielić w tej mierze dobrotliwej nauki:

„Roztargniony, do swojej nadobnej sąsiadki
Ledwo słów kilka wyrzekł do Podkomorzanki .
Nie zmienia jej talerzów, nie nalewa szklanki
I panien nie zabawia przez rozmowy grzeczne” .

Umiejętność prowadzenia przy stole miłej, zajmującej dla wszystkich rozmowy, wysoce 
ceniono . Starano się rozweselać największych ponuraków, łagodzić wszelkie spory, które mo-
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głyby zniweczyć przyjemność biesiady . Nie zawsze, niestety, się to udawało . Bójką zakończy-
ła się wydana przez Sędziego uczta na zamku, gdy pojawienie się Gerwazego nakręcającego 
zegary, jakieś niepotrzebne słowa, które padły, przywołały na nowo nierozwiązane spory 
między Horeszkami i Soplicami:

„W ludziach straty nie było, ale wszystkie ławy
Miały zwichnione nogi, stół także kulawy,
Obnażony z obrusa, poległ na talerzach
Zlanych winem, jak rycerz na krwawych puklerzach,
Między licznymi kurcząt i jendyków ciały” .

Uczty bywały też pretekstem do załatwiania niecnych interesów . Pyszny Sieniawski, któ-
rego niesławne dzieje przypomniał Słowacki, by pomścić swe rzekome krzywdy, doznane 
ze strony Jana Bieleckiego:

„( . . .) huczne wydaje biesiady ( . . .)
Już od tygodnia szlachtę sprasza, poi” .

Pan Brzezan nie pomylił się w rachubach, rozochoceni biesiadnicy łatwo dali się namówić 
do napaści na domostwo Bieleckiego:

„Miodem i winem, i ucztą zagrzany,
Tłum szlachty powstał z ochotnym oklaskiem ( . . .)
Pali się szlachta, już dosiadła koni ( . . .)
Już most zwodowy pod kopyty dzwoni ( . . .)
Już pojechali” .

Koniec owej dramatycznej historii warto odnaleźć na kartach poematu Jan Bielecki .
Zwieńczeniem udanej biesiady często bywały tańce . Kaznodzieje, Jakub Wujek choć-

by, sarkali wprawdzie, że taniec to „warsztat każdej wszeteczności, cudzołostwa i wszelkiego 
zbytku, cielesności, tam nieuczciwe dotykania, tam wszeteczne szeptania, namowy, całowa-
nia ( . . .) wszystek nie wstyd”, ale rozmaite pląsy pozostały bez wątpienia jedną z bardziej 
lubianych zabaw towarzyskich .

Gościom starano się nie skąpić niczego, odjeżdżających obdarowywano często kosztow-
nymi prezentami . Wojewoda miński Zawisza z rozrzewnieniem wspominał gościnę u Paska 
w Cisowie, gdzie obaj dni kilka nieźle hulali, a na pożegnanie gospodarz: „Darował mi szka-
tułkę kieleckiej roboty mosiądzem nabijaną, ( . . .) stół marmurowy nakładany ( . . .) piękną da-
rował gotowalnią” .

Często też przy takich okazjach dawano kosztowne tabakierki, które z czasem stały się 
nieodłącznym atrybutem każdego niemal szlachcica, choćby Podkomorzego z Pana Tadeu-
sza:

„Tabakierka ze złota, z brylantów oprawa,
A w środku jej był portret króla Stanisława .
Ojcu Podkomorzego sam król ją darował,
Po ojcu Podkomorzy godnie ją piastował;
Gdy w nią dzwonił, znak dawał, że miał głos zabierać” .
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Nie samą wszak strawą kontentowano się, poszukując rozrywki, czasu było sporo, ba-
wiono się także w rozmaite gry towarzyskie, popularne wśród młodzieży leszczotki, gar-
nuszki, dzwoneczki czy zagadki typu: „Przędnie długą nić, a na wrzecionie nie ma nic” 
[pająk] . Igraszki owe, jak wspominał Kitowicz, działy się pod czujnym okiem starszych 
„dozierających przystojności i z młodzieńczych krotochwili ukontentowanie dla siebie 
znajdujących” .

Bawiono się i w zielone, w swobodniejszej nieco atmosferze dworu królewskiego za-
bawny wierszyk na ten temat napisał Jan Andrzej Morsztyn:

„I gramy z sobą o zakład w zielone,
Ja, jeśli przegram, dam ci wyrobione
Francuskim szmelcem na piersi noszenie ( . . .)
A ty, gdy przegrasz, dasz mi trzykroć gęby” .

Grano w szachy (pono mistrzem niedościgłym był Trembecki), warcaby, kości oraz karty . 
Sędzia z Bernardynem grywał w spokojnego mariasza, ale było wiele gier hazardowych, jak 
chapanka, tryszak, pikieta, wielu ogrywano nie tylko z pieniędzy, ale i – jak pisał Kitowicz – 
„nawet z nieruchomych substancyi, a dóbr, z klejnotów i całej fortuny” .

Niejaki Michał Walicki, któremu szczęście w owych „grach szulerskich” wyjątkowo dopi-
sywało, dorobił się z czasem sporej fortuny, kolekcjonował złote tabakierki i cenne klejnoty .

Adam Władysławiusz, autor licznych utworów okolicznościowych, w wierszu Do kostery 
ostrzegał ulegających zgubnemu nałogowi:

„Kiedy grasz, nie dufaj żartom,
Jeśli przegrasz, nie łaj kartom .
Tak, bracie, karty zdradzają,
Dwakroć biorą, a raz dają” .

Moda na granie w karty z czasem opanowała też kobiety, co niesłychanie oburzało Wac-
ława Potockiego:

„Pierwej tego nie było . Teraz zwyczaj nowy,
Że siędą z mężczyznami do kart białogłowy .
Kądziel, krosienka – to ich była krotochwila,
Nie znały pancerole, kinola, pamfila” .

Szczególnie uprzywilejowanym czasem objadania się, hucznych zabaw, był karnawał, 
a zwłaszcza jego ostatnie dni . Warto sięgnąć do utworu Kaspra Miaskowskiego:

„Przypatrzmy się biesiadom na ostatnim zgonie .
( . . .) gęś przyniosą, a pieczeniom z chrzanem
I czosnek z rosołowym postawią kapłonem,
Kuropatwy bogatym, jarząbki, cietrzewie” .

W poemacie Dni doroczne Syrokomli znajdziemy opis radosnej hulanki, tańców 
do utraty tchu:
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„I ostatni wtorek bieży –
Choć się dawno w głowie kręci,
Rozhulany rój młodzieży
Leci w taniec bez pamięci .
Strugi wina jak fontanny,
Jak ulewne płyną deszcze” .

Owe szalone dni mięsopustne, kiedy to śpiewano „one nieprzystojne piosenki frantow-
skie”, a podpiwszy sobie zdarzało się „kląć, łajać, sakramentać”, wypominał Gdacjusz . W tym 
czasie organizowano też, bo pogoda zazwyczaj sprzyjała, szlichtady:

„Kulig to zabawa jeszcze od Popiela,
Ma za cel, by każdemu zalała gardzielą” .

Dla większej uciechy uczestnicy przebierali się za wiejskie baby, dziadów, Cyganów itp . 
i wyruszali do najbliższego sąsiada, „( . . .) bez wszelkiej ceremonii – jak pisał Kitowicz – 
póty u niego bawiąc, póki do szczętu nie wypróżnili mu piwnicy, spiżarni i spichlerza” . 
Zabierali go potem z całą familią i ciągnęli do następnego dworu, gdzie podobne pust-
ki czynili . Objeżdżano w ten sposób całą okolicę, a orszak stale się powiększał . Rzadkim 
przepychem odznaczył się kulig, który zapamiętał Ludwik Klermont, sekretarz królowej 
Marysieńki . Szlichtada rozpoczęła się od pałacu Daniłowskich, skąd wyruszono wczes-
nym popołudniem . W orszaku ciągnęło 107 sań bogato ustrojonych, młodzież dworska 
konno, muzykanci . Rozbawieni uczestnicy zajeżdżali do kolejnych siedzib, by na koniec 
dotrzeć do Wilanowa, gdzie gościli wszystkich Jan III i Marysieńka . Późno w noc orszak, 
oświetlony ośmiuset pochodniami, powrócił do stolicy .

II
„Najdzikszy stwór ten w puszczach litewskich się rodzi” .

[Mikołaj z Hussowa, Pieśń o żubrze]

Naczelne miejsce wśród wszystkich uciech szlacheckich zajmowały łowy, kojarzące się 
z przygodą, swobodnym życiem, uważane były za wyjątkowo szlachetną męską pasję . 
Myślistwu oddawano się z upodobaniem po trudach i kłopotach gospodarskich . Ko-
rzyści płynące z łowów były rozmaite, odstraszano drapieżniki zagrażające domostwom 
czy uprawom, mięso i skóry wzbogacały domowe zapasy . Na bobry polowano, bo ich 
plusk, jako łuską pokryty, uważany był za rybę i w poście chętnie jadany, na łosie także 
dlatego, iż wedle jakichś domniemań pierścień zrobiony z jego rogu czy kopyta leczyć 
miał padaczkę i bóle głowy uśmierzać . Najważniejszym wszakże pożytkiem wynikają-
cym z polowania było wedle Jakuba Hausera to, „że zdrowia dodaje, z głowy wypędza 
melancholią, czerstwym i do wszelkiego rycerstwa sposobnym czyni” .

Doceniał owe korzyści niewątpliwie Mikołaj Rej, pisząc: „Azaż nie rozkosz z char-
ty się przejeździć, na cietrzewka sieć zastawić i kuropatwiczkę rozsiadem przykryć?”

Pasek także z pasją oddawał się łowom, wspominał też przyjemność obcowania 
z dzikimi zwierzętami, zającami, wydrami, kunmi, których zawsze sporo swobodnie 
w jego dworze hasało, albowiem, jak pisał w pamiętnikach, „osobliwą miałem kom-
placencyją, żem zawsze dzikich zwierzów tak ćwiczył, że to i łaskawe było i ze psy 
przestawało” .
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Myślistwo było rozrywką kosztowną, za dobre konie, broń czy psy płacono często bajoń-
skie sumy, posyłano sobie w prezencie . O charty, wyżły czy ogary, uważane za symbol boga-
ctwa, bardzo dbano, faworyzowano . Wyżlica Nepta, ulubienica Radziwiłła Panie Kochanku, 
sypiała obok pańskiego łoża, podobnie kochany był Szwan, faworyt Władysława IV . Kosz-
towne były nie tylko psy, ale i obroże, smycze, wystarczy przypomnieć zakład, do jakiego sta-
nęli Asesor i Rejent, wiecznie spierający się o zalety swych psów bohaterowie Pana Tadeusza:

„Ja, rzekł Asesor, stawię me złote obroże,
Jaszczurem wykładane, z kółkami ze złota
I smycz tkany, jedwabny, którego robota
Równie cudna jak kamień, co się na nim świeci” .

Polowano też z ptakami, które należało specjalnie ułożyć, o czym wzmiankę odnajdzie-
my w pismach Reja: „Sokół i każdy ptak, gdy go nadobnie ugłaszczesz, foremną jaką cza-
peczkę nań włożysz, już za tobą lata ( . . .) już krąży i szuka, czemby ci się przysłużył” .

Używano różnych ptaków, Jarzębski w Gościńcu wymienił:

„Myśliwcy sokoły noszą,
Drudzy jastrzęby unoszą .
Białozory – te osobne
Miejsce mają swe sposobne” .

Władysław IV, mimo coraz większej z wiekiem tuszy, nękającej go podagry i kamicy ner-
kowej, uwielbiał polować z sokołami na czaple .

Zorganizowanie udanego polowania było prawdziwą sztuką, w Soplicowie niedoścignio-
nym znawcą w tej mierze był Wojski, miłośnik łowów na grubego zwierza . Wyprawa była 
radością dla ludzi i psów:

„Już na dziedzińcu słychać myśliwskie okrzyki ( . . .)
Zgraja chartów, wypadłszy, wesoło skowycze” .

Bogaty był język myśliwski, funkcjonowały rozmaite przesądy . Niepowodzenie w łowach, 
jak wspominał w Postnym obiedzie Wacław Potocki, myśliwi przypisywali niefortunnym 
spotkaniom:

„Więc na babę winę składają,
Abo że mnicha potykają” .

Zawołanych myśliwych niezwykle ceniono, latami opowiadano o ich wyczynach, takich 
wspominał Wojski:

„Któż był w lasach litewskich Rejtanowi równym?
Czy obławę zaciągnąć, czy spotkać się z zwierzem .
Kto z Białopiotrowiczem porówna się Jerzym?
Gdzie jest dziś taki strzelec jak szlachcic Żegota,
Co kulą z pistoletu z biegu trafiał kota? ( . . .)
Takich mężów widziały niegdyś nasze lasy” .
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Marnie było natomiast spudłować lub, co gorsza, umknąć przed zwierzęciem, co przyda-
rzyło się Hrabiemu i Tadeuszowi, którzy nie sprostali niedźwiedziowi, tedy:

„(…) jadą nieweseli,
Wstydząc się, że chybili i że się cofnęli .
Bo na Litwie kto zwierza wypuści z obławy,
Długo musi pracować, nim poprawi sławy” .

Milczał i Rejent, który zwykł był nieraz przechwalać się swymi nadzwyczajnymi wyczynami, 
choćby gdy przed laty polował na Kupiskim błoniu:

„Tam bezprzykładną w dziejach polowania sztuką,
Uszczułem sześć zajęcy pojedynczą suką” .

Równie gorzkie były myśli innych uczestników owego polowania:

„Trzebaż było, ażeby jeden kaptur popi,
Wyrwawszy się Bóg wie skąd, jak Filip z konopi,
Przepisał wszystkich strzelców powiatu? O wstydzie!”

W czasie łowów porozumienie ułatwiały głosy trąbek myśliwskich, wszyscy doskonale 
rozumieli ich dźwięki, inaczej przecież oznajmiano pojawienie się grubego zwierza, inaczej 
dawano sygnały szczwaczom, a jeszcze inaczej koniec polowania . Owo trąbienie myśliwskie 
do perfekcji opanował Wojski:

„( . . .) w graniu była łowów historyja krótka; ( . . .)
Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi,
Strzelców, psiarni i zwierząt” .

Swoistym rytuałem na zakończenie polowania było ucztowanie w lesie . Niezbędne wik-
tuały przywożono z sobą, można było tedy uwarzyć smakowity bigos i wypić coś dla pokrze-
pienia . Sędzia, dobywszy z puzdra kielich kryształowy, dar od Robaka, uraczył myśliwców 
wyjątkowym rarytasem, wódką gdańską:

„( . . .) lał srebrzysty likwor w kolej, aż na końcu
Zaczęło złoto kapać i błyskać na słońcu” .

Temat polowania powracał potem długo jeszcze w rozmowach uczestników:

„Po łowach szli do stołu, nie tylko by jadać,
Ale aby nawzajem mogli się wygadać . ( . . .)
powstawała wrzawa;
Miła uchu myśliwców, jak druga obława .”

„Takie były zabawy, spory w one lata . . .”



105galeria 50częstochowski magazyn literacki

HISTORIA W GALERII

W sprawozdaniu Instytutu Pamięci Narodowej sprawa prowadzona przez łódzki od-
dział ma sygnaturę akt S/01/Zi i następujący opis:

„Postępowanie wszczęte 19 .10 .2001 . w sprawie zabójstwa ok . 30-48 obywateli 
polskich narodowości niemieckiej w miejscowości Michałopol w początkach 
1945 r . przez nieustalonych sprawców . Podstawą decyzji o wszczęciu śledz-
twa było pismo przekazane przez Jarosława K ., informujące o wymordowaniu 
w początkach 1945 r . we wsi Michałopol kolonistów niemieckich . Na pod-
stawie zgromadzonego materiału dowodowego, na który składają się zezna-
nia świadków, dokumentacja uzyskana w wyniku przeprowadzonych kwerend 
w aktach archiwalnych, informacje nadesłane z właściwych miejscowo dla 
miejsca zdarzenia USC i parafii – ustalono, iż osadnicy niemieccy zamiesz-
kiwali we wsi Michałopol od XIX wieku . W okresie okupacji hitlerowskiej 
osoby te uzyskały volkslistę i zostały przeniesione do wsi Babczów, by bezpo-
średnio po wyzwoleniu ziem polskich w 1945 r . powrócić do rodzinnego Mi-
chałopola . Jak wynika z zeznań bezpośredniego uczestnika wydarzeń Berthol-
da F ., 07 .03 .1945 ., niezidentyfikowana grupa mężczyzn wymordowała osoby 
pochodzenia niemieckiego przebywające w Michałopolu . Wśród co najmniej 
48 zabitych osób byli – mężczyźni, kobiety i dzieci . W toku śledztwa zdołano 
ustalić nazwiska jedynie dziewięciu ofiar zbrodni . Przeprowadzone w tej spra-
wie czynności procesowe nie doprowadziły do ujawnienia jej sprawców . Wo-
bec wyczerpania wszelkich możliwości uzyskania nowych źródeł dowodowych, 
postanowieniem z 19 .01 .2005 . postępowanie w tej sprawie umorzono” .

Wymienionym wnioskodawcą był niżej podpisany Jarosław Kapsa . Czteroletnie śledztwo 
nie usatysfakcjonowało wnioskodawcy . Dlaczego nie przeprowadzono podstawowej czyn-
ności: ekshumacji pomordowanych? . . Nadal nie wiemy, ilu ich było, czy 48, czy mniej, czy 
więcej . . . Człowiek to nie statystyka, każde życie jest ważne . Czy byli wśród pomordowanych 
żołnierze, czy tylko ludność cywilna, ile było kobiet, ile było dzieci? . . To wszystko jest ważne, 
bardzo ważne . Pamiętam, jak prawie wyszarpywałem z ust świadka, starszej kobiety, opo-
wieść o zdarzeniu wypieranym z pamięci . Była tam, wśród wyciągniętych w nocy z łóżek, 
żona sołtysa Abla . . . W kwiecistej sukience, z wyraźnym brzuchem, chyba w siódmym lub 
ósmym miesiącu ciąży . . . Oprawca strzelił najpierw w ten brzuch, najpierw zabił dziecko, 
potem matkę . . . Czy tak było rzeczywiście, czy to tylko koszmarny sen; bez ekshumacji nie 
będziemy tego wiedzieć .

Trzeba z Dąbrowy Zielonej jechać na północ, w kierunku Gidel, minąć Cielętniki, z lipą 
opiewaną przez Reymonta, przed Ciężkowicami skręcić w lewo, przejechać mostek na „ka-
nale lodowym” . Cmentarz ewangelicki, czy raczej ślad po nim, znajdziemy za jednym z go-
spodarstw; zarośniętą ścieżynką przez łąkę podejść należy do regularnego czworoboku za-
gajnika . Grobów już nie widać, ziemne kopczyki pochłonęła przyroda . O miejscu świadczy 
głaz z tabliczką ustawiony tu przez rodzinę zabitego sołtysa Abla . Ablowie spowinowaceni 
byli z rodziną mieszkającą opodal cmentarza, stąd ten głaz, stąd ta pamięć .

Jarosław Kapsa

PODZWONNE
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Pamięć niechciana, niemile widziana . Milczano o Niemcach przez 45 lat, do 1990 r ., 
w domach Michałopola wyrastały kolejne pokolenia kompletnie pozbawione pamięci 
o lokalnej przeszłości . Doprowadzono prąd, na miejscu starych chałup budowano nowe 
z cegły, wieś się zmieniła całkowicie . Błądziłem tu z Longinem Gniatkowskim, ofiarnym 
mieszkańcem Gidel . Zaczęło się od opowieści o tajemniczej śmierci księdza B .; w wigilię 
1981 r . zamordowano go bestialsko w budynku plebani w Cielętnikach, sprawców do dziś 
nie ustalono . Longin słyszał, że miało się to wiązać z groźbą ujawnienia przez księdza B . 
sprawców zbrodni w Michałopolu . Ten trop okazał się błędny, ale przez to trafiłem do tej 
„niemieckiej” wsi . Niemieckiej? Tu musimy się przenieść w czasy Fryderyka Wielkiego, 
Napoleona i cara Aleksandra I:

„Po piaszczystych drogach, prowadzących z Saksonii i Śląska do Polski – 
przez lasy, wsie i miasteczka, zburzone i spalone po wojnach napoleońskich, 
ciągnęły jeden za drugim wozy pełne mężczyzn, kobiet, dzieci i dobytku . 
Polscy chłopi pańszczyźniani zatrzymywali swoje pługi w środku pola i osła-
niając dłońmi oczy przed słońcem i kurzem, gapili się rozszerzonymi niebie-
skimi oczyma na ciągnące wozy i ludzi . ( . . .) Dziwne to były wozy i ludzie, 
którzy przejeżdżali przez polskie drogi . Wozy nie były ani wielkopańskie, 
ani wiejsko-drabiniaste, o dwóch wąskich i długich drabinach po bokach, ani 
żydowsko-furmańskie z połatanymi bokami i wiadrami zwisającymi u pod-
wozia, ani pocztowo-dyliżansowe, zaprzężone w czwórkę koni i z trębaczem 
na koźle . ( . . .) Wozy były rozmaite . Jedne szerokie, na ciężkich, wysokich ko-
łach, zaprzężone w parę dorodnych koni . Inne lekkie, sklecone byle jak, ciąg-
nione przez jedna szkapinę . Inne znowu jakby całe domy, ze ścianami i da-
chem, takie, w jakich jadą wędrowni komedianci i cyrkowcy; inne wreszcie 
o krytej płótnem budzie, takie, jakich używają Cyganie . Pomiędzy wozami 
przewijały się również małe wózki, zaprzężone w dwa duże psy lub ciągnione 
przez mężczyznę i kobietę, a popychane z tyłu przez dzieci . Podobni do wo-

Michałopol – stary cmentarz, grób rodziny Ablów
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zów byli ich właściciele . Na wozach-domach leżeli rozwaleni tłuści i brzu-
chaci Niemcy, o jasnych brodach, golonych z przodu, a rosnących na szyi, 
z fajkami w gębach i zegarkami w kieszeniach . Koło nich krzątały się opa-
słe Niemki, w czepkach na głowach i drewnianych sabotach na czerwonych, 
wełnianych pończochach, opinających grube łydki . Ich wozy były pełne do-
bytku, pościeli, odzieży, sztuk sukna, oleodrukowych portretów niemieckich 
królów i zwycięskich bitew, a poza tym zawierały jeszcze koniecznie Biblię 
i po kilka modlitewników . Gęsi, kury i kaczki nie przestawały gdakać i gęgać 
w kojcach . Króliki i morskie świnki skakały, piszcząc i kwicząc w klatkach 
wyłożonych sianem . A na zewnątrz, przywiązane sznurami do tyłu wozów, 
kroczyło po kilka krów – ciężkich, wielkich i o pełnych wymionach . Właści-
ciele mniejszych wozów byli tacy chudzi i spracowani jak ich szkapiny, wloką-
ce się po wyboistych drogach z opuszczonymi aż ku ziemi łbami . Jeśli z tyłu 
postępowała krowa, to była chuda i niedojna . Na wozach siedziały tylko małe 
dzieci . Rodzice i starsze rodzeństwo szli obok, popychali koła i popędzali ko-
nia . Zabiedzeni, zgłodniali i bosi byli ci najubożsi, którzy sami ciągnęli swoje 
małe wózki albo zaprzęgali do nich psy . Prócz dzieci i niepokaźnych zawinią-
tek wieźli kilka kur i królików . Rzadko który posiadał jeszcze kozę . Kobiety 
na równi z mężczyznami ciągnęły wózki . ( . . .) – Niech będzie pochwalony! 
– witali przejeżdżających chłopi i chłopki . – A dokąd to jedziecie, ludzie? – 
Wędrowcy nie odpowiadali na pozdrowienia ani nie mówili, dokąd jadą . – 
Guten Tag – burczeli – Grűss Gott! Chłopi nie rozumieli i spluwali ze złości . 
– Tfu! Poganie! – żegnali się krzyżem – nie rozumieją katolickiej mowy1” .

Świat zmieniały migracje, w tamtych czasach podobne potoki wozów wędrowały na Za-
chód Stanów Zjednoczonych, na północ od zabranej Burom Pretorii, na wschód ku żyznej 
ziemi nadwołżańskiej . Wszędzie wozy osadników wyglądały podobnie, wszędzie podróż 
w nieznane łączyło się z niebezpieczeństwem . Były to czasy wojenne, na gościńcach gra-
sowały bandy dezerterów lub gorsze od nich oddziały regularnej armii . Ludzi wygnała 
bieda, a prowadziła nadzieja, marzenie o Ziemi Obiecanej . Tak u nas powstawała Łódź, 
Tomaszów, Pabianice, rodziły się osady w Czarnym Lesie, Hucie Starej, Michałopolu . . .

Przybyło blisko 200 tysięcy ludzi, stan ludności w tzw . Kongresowym Królestwie Pol-
skim zwiększył się o 5-7% . Historycy różnorodnie ustalali okresy i kierunki migracji . 
Pierwsza była tzw . fryderycjańska – gdy do zaboru pruskiego włączono w 1773, w 1793 
i w 1795 r . kolejne polskie ziemie . Nowe, pruskie władze, obiecując „wolnizny” podatkowe, 
przyciągały osadników . Większość z nich przybywała z północnych Niemiec, z obszarów 
na granicy z Holandią; nazywano ich Fryzami . Druga fala migracyjna nastąpiła po kon-
gresie wiedeńskim, gdy książę Drucki-Lubecki chciał przez migrację zbudować przemysł 
Królestwa . Przybywali wtedy tkacze ze Śląska, Saksonii i Moraw .

Michałopol był owocem „fryderycjańskiej” fali osiedleńczej, Fryzami nazywano służ-
bę z Michałopola w dworze Steinhagenów w Cielętnikach; zdarzało się też, że nazywano 
ich Olendrami . Osada powstała na gruntach folwarku Ciężkowice, koloniści karczowali 
teren podmokłego lasu, na wyrwanych przyrodzie działkach budowali domy, siali zboża, 
sadzili kartofle, wypasali krowy . W „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego” od-
notowano: „Michałopol, kolonia i karczma, nad Wiercicą, pow . Radomszczański, gm[ina] 
Żytno, par[afia] Gidle . Kolonia ma 25 domów, 220 mieszkańców, osada karczma: 1 dom,  
5 mieszkańców, 6 morg . M[ichałopol] wchodzi w skład dóbr Ciężkowice”2 . Domy, co i dziś 
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jeszcze widać, budowano rozrzucone po obszarze wydartym z lasu; budowano je z drewna, 
obszerne, z kilkoma izbami, z oddzielonymi pomieszczeniami dla bydła, ze stodołami za-
bezpieczającymi zbiory . Karczma była jak współczesny sklep, tu zaopatrywano się w naftę, 
w gwoździe, narzędzia, w sól, a od święta w cukier, kawę, herbatę .

Kolonizacja zmieniała Królestwo, zanikały dawne wsie pańszczyźniane, przekształcając 
się w folwarki oparte na sile najemnej . Przybywało, na długo przed reformą 1864 r ., wsi 
tworzonych przez gospodarstwa wolnych chłopów . W początkach XX w . wsie polskie nie 
różniły się wyraźniej poziomem zamożności ani stylem życia od „niemieckich” . Pisał o tym 
korespondent „Gońca Częstochowskiego” Lucjan M .:

„Jak bajkę o żelaznym wilku opowiada się często historyjki o dużej kulturze 
i wzorcowym gospodarstwie kolonisty niemieckiego w Królestwie Polskim . 
( . . .) Niemieccy koloniści rozproszyli się po wszystkich guberniach Królestwa 
Polskiego, założyli własne wsie . Kiedyś byli nauczycielami ludności polskiej, 
dzisiaj ulegli zacofaniu . ( . . .) Corocznie pewna ich liczba znika z Królestwa 
(emigracja do Ameryki, praca sezonowa w Niemczech) . Pozostali cierpią 
na brak robotnika rolnego . ( . . .) Od kilku lat zarobki robotnika rolnego po-
dwoiły się i potroiły, a dochody z ziemi nie wzrosły, nawet spadły ( . . .) Niemcy 
gospodarzą na gruntach, które dawniej były lasem . Niemcy wytrzebili te bory . 
Dzisiejsi ich spadkobiercy do użyźnienia potrzebują dużo nawozu . ( . . .) brak 
kolonistom umiejętności stosowania nawozów sztucznych . Nie mają także 
udoskonalonych maszyn rolnych . ( . . .) Niemieckie wsie różnią się od polskich 
wsi jedynie swemi drzewami owocowymi . W polskich wsiach brak drzew 
owocowych . Kiedy we wsi niemieckiej nowy kolonista buduje swoją zagro-
dę, sadzi zarazem kilka drzew owocowych . ( . . .) Z wielką dbałością koloni-
sta niemiecki zajmuje się uprawą ogrodu warzywnego, niewiele dba o ogród 
kwiatowy”3 .

„Dumą kolonisty niemieckiego jest bydło, które pomaga do uprawy roli 
i podnosi jego dochody . ( . . .) Dzień targowy jest świętem dla kolonisty nie-
mieckiego, który załatwia swoje interesy w szynku lub przed sklepem mono-
polowym . Niemiec nie może obyć się bez wódki, pije więcej niż polski rolnik . 
Dawniej pijaństwo było plagą niemieckich kolonii . W każdej wsi była jedna, 
a często kilka knajp, szczególnie w pasie granicznym, gdzie wódkę przemy-
cano z Niemiec . Tutaj najgorsze były knajpy przemytnicze przepełnione nie-
mieckimi kolonistami . Widziano w nich nie tylko mężczyzn, lecz i kobiety 
z niemowlętami przy piersi . Z wprowadzeniem monopolu wódczanego wiele 
z tych szynków znikło, ( . . .) koloniści ( . . .) chronią się do Gasthausów”4 .

Wsie przemytnicze były bliżej granicy, na zachód od Częstochowy: Puszczew, Wę-
glowice, Bór Zapilski; tam – bez podziału narodowościowego – Żydzi, Niemcy i Polacy 
żyli z przemytnictwa i raczyli się słynnymi „kroplami Hermanna”; rozcieńczonym wodą 
eterem . Michałopol należał do wieńca wsi „niemieckich” otaczających Radomsko, wyróż-
nikiem tu były przydomowe sady, ogrody warzywne oraz – co oczywiste – język, obyczaje, 
religia . Koloniści byli protestantami, zjednoczonymi w piotrkowskim zborze . W 1905 r . 
zbiorowym wysiłkiem wybudowano kościół ewangelicki we wsi Dziepółć; tam wędrowano 
z Michałopola, z Feliksowa, Florianowa, Konradowa, Wielgomłynów, Bogusławowa i in-
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nych podradomszczańskich wsi . W 1925 r . zbudowano także kościół ewangelicki w Ra-
domsku, ale dla większości wsi bliższy i ważniejszy był zbór w Dziepółci . W tym czasie, 
w początkach XX w ., już się wiele rzeczy mieszało . Znikł obyczaj, by żonę brać tylko 
ze swojej wsi lub podobnej wsi „niemieckiej”; wrastała liczba mieszanych rodzin, przyby-
wało michałopolan katolików, wędrujących na msze święte do Cielętnik . Język niemiecki 
(„fryzyjski”) starano się zachować w domach, ale powszechna stawała się polszczyzna; bez 
niej brakowało możliwości komunikowania się z polskim otoczeniem . Świadomość naro-
dowa rodziła się na wsiach Królestwa dopiero na przełomie XIX i XX w ., tylko częściowo 
pokrywała się ona z tożsamością religijną . Zaborcy starali się, by mieszkający w Polsce 
ewangelik czuł się Niemcem, ale ten wybór nie był oczywisty dla zadomowionych w pol-
skim otoczeniu potomków „Fryzów”, Ślązaków czy Morawian .

„Jeżeli zaś z drugiej strony prawdą jest, że na terenie Królestwa Polskiego 
mieszka pewna ilość ewangelików Polaków, których przodkowie używali 
mowy niemieckiej, to spolszczyli się oni bądź co bądź bez stosowania wzglę-
dem nich jakichkolwiek środków przymusu, w warunkach najmniej właśnie 
sprzyjających polonizacji, przy wytężonych, owszem, w kierunku przeciw-
nym usiłowaniach rządu, oraz – nie zapominajmy o tem – tracąc dawną swą 
narodowość, nie przechodzili do obozu zwycięzców, jak to czynili układni 
baronowie nadbałtyccy w wszechpotężnej Rosji, lecz do obozu – zwyciężo-
nych . Zespoliło ich z narodem polskim braterstwo wspólnej niedoli i ów czar 
niewysłowiony, jaki po wsze czasy, najbardziej może w dobie pogrobowego 
swego bytowania, wywierała owa przedziwna kultura polska”5 .

– pisał prezes Konsystorza Kościoła Augsburgsko-Luterańskiego, witając polską Niepod-
ległość . Nikt nie może podważyć polskości częstochowskiej ewangelickiej rodziny Dre-
szerów; uproszczeniem byłoby twierdzenie, że ogół michałopolskich ewangelików czuł się 
w niepodległej Polsce Niemcami . Pewnym jest, że nikt w II Rzeczpospolitej nie zarzucił 
podradomszczańskim potomkom kolonistów jakiejkolwiek nielojalności wobec wspólnej, 
polskiej Ojczyzny . Pracowali, uczciwie płacąc podatki, młodzież odbywała służbę w Woj-
sku Polskim, walczyła w 1939 r . w obronie Polski .

Nasze wyobrażenie o czasach okupacji skrzywione jest powielaniem mitów . Doty-
czy to zwłaszcza ludu wiejskiego, w którym widzieć byśmy chcieli ostoję polskości, tych 
„co żywią i bronią” . Dotkliwość okupacji była stopniowana . Terror, morderstwa, palenie 
gospodarstw – było to odczuwalne, gdy przetaczał się front . Potem okupant prowadził 
politykę wypróbowaną w afrykańskich koloniach . Garnizony okupacyjne były w mia-
stach, sporadycznie na wsiach były posterunki policyjne . Zarządzaniem zajmowały się 
lokalne władze samorządowe, one odpowiadały za rozdział ciężarów obowiązkowych do-
staw i ściągniecie ich z gospodarstw . Stosowana była swoista racjonalność w eksploatacji, 
wysokość kontyngentów była dostosowana do możliwości produkcyjnych wsi; zachęcano 
także chłopów do terminowej realizacji obowiązku, dostarczając niezbędne im artyku-
ły: naftę, sól, cukier, nawozy sztuczne . Ponieważ równocześnie wzrósł popyt na żywność 
w wygłodzonych miastach, w początkowym okresie okupacji chłopi odczuwali wyraźną 
poprawę sytuacji materialnej . Pamiętany był okres „wielkiego kryzysu”, trwający na wsi 
do 1937 r ., bieda wymuszająca dzielenie zapałki na cztery; z pewną satysfakcją dyktowa-
no ceny „ważnym” mieszczanom, wymieniając zboże, nabiał, mleko na miejską odzież, 
buty, na sprzęt uważany za luksusowy (meble, gramofony, biżuterię) . W 1940 r . niemiecki 
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okupant przez palce patrzył na rozwój czarnego rynku, chcąc zapewnić sobie lojalność 
chłopstwa, a tym samym spokój . Dopiero w 1941 r ., gdy wojna z ZSRR zwiększyła zapo-
trzebowanie na żywność, władze okupacyjne zdecydowały się stosować terror wobec osób 
niewywiązujących się z dostaw kontyngentowych . Kary obozu koncentracyjnego za nie-
dostarczenie świni, więzienie za handel czarnorynkowy, a co szczególnie bulwersujące 
– kara śmierci za uchylanie się od dostaw kontyngentowych, spowodowały zmianę na-
stawienia wsi . Okupant stosował wyćwiczoną w koloniach afrykańskich zasadę odpowie-
dzialności zbiorowej . Za niewywiązanie się z dostaw obowiązkowych lub niewypełnianie 
innych narzuconych obowiązków, karano całą wieś . Dlatego nie żandarm niemiecki, ale 
własny wójt czy sołtys egzekwował nakazy, karał opornych, stosując nawet chłostę . Straże 
wiejskie czy ochotnicze straże ogniowe musiały uczestniczyć w polowaniach na Żydów . 
W przypadku zamachu na Niemca (bez względu na to, kto go dokonał) odpowiedzialność 
zbiorowa oznaczała rozstrzelanie 10 Polaków i spalenie wsi . Podobnie zbiorowo karano 
za kradzież mienia niemieckiego, publicznego i prywatnego, a za takowe uważano nawet 
zagarniane mienie pożydowskie .

Na to nakładała się błędna-obłędna polityka narodowościowa . Potomków kolonistów 
niemieckich uznano zbiorowo za Niemców; odmowa przyjęcia statusu volksdeutscha trak-
towana była jako nielojalność, groził za to obóz . Status volksdeutscha zapewniał pewne 
przywileje: wyższe przydziały kartkowe, dostęp dzieci do dobrej, niemieckiej szkoły, 
nietykalność majątku, chronił także przed przymusowym wywozem „na roboty” . Cena 
za to odczuwalna była po 1943 r ., gdy dzieci volksdeutschów wcielano do wojska, wysy-
łając na front wschodni . Wcześniej jednak to uprzywilejowane traktowanie budziło za-
wiść i niechęć u polskich sąsiadów . We wrośniętych w polskie otoczenie wsiach, takich 
jak Michałopol, ten antagonizm rozwijał się stopniowo . Więzy sąsiedzkie trudno od razu 
przerwać . „Niemcy” michałopolscy w miarę możliwości starali się pomagać polskim sąsia-
dom, wzajemnie Polacy traktowali ich jak swoich . Zatrudnienie u Niemca chroniło przed 
wywózką, więc często, nawet fikcyjnie, w niemieckich gospodarstwach michałopolskich 
pojawiał się „polski parobek” . Uczciwie starano się wzajemnie handlować, tak jak przed 
wojną użyczano sobie wzajemnie maszyn rolniczych . Zaostrzenie terroru przez okupanta, 
coraz częściej stosowana zbrodnicza odpowiedzialność zbiorowa, doprowadziła do znisz-
czenia tej dobrze pojętej zbiorowej odpowiedzialności .

Na Ziemi Radomszczańskiej zwiększała się aktywność różnych grup partyzanckich: 
AK „Warszyca” Sojczyńskiego, NSZ, GL-AL, żydowscy uciekinierzy z getta, a także róż-
ne inne, nieidentyfikowalne, czasem po prostu bandyckie grupy . Tylko AK miała środki, 
by płacić chłopom za żywność i pomoc; pozostałe oddziały musiały „utrzymać się same” . 
Oznaczało to wymuszanie pomocy na lokalnych wsiach, zabieranie chłopom żywności . 
„Leśni” dokonali napadu na należący do miejscowego Niemca sklep w Walenczowie, 
podczas napadu zastrzelili pracującą w sklepie 14-letnią dziewczynkę – Polkę . Oburzeni 
tym morderstwem mieszkańcy Walenczowa nie tylko ochotniczo pomogli żandarmerii 
niemieckiej ścigać zabójców, ale także odgrażali się, że zabiją każdego obcego „leśnego”, 
który się w ich wsi pojawi . Nie był to bynajmniej przypadek odosobniony; część wiejskich 
oddziałów Samoobrony Chłopskiej (potem przekształconej w Bataliony Chłopskie) two-
rzono, by bronić się nie tyle przed Niemcami, co przed „bandytami” .

Swoje jednak robiła zasada odpowiedzialności zbiorowej i zwiększający się terror oku-
panta . 17 lipca 1942 r . w Dmeninie Niemcy dokonali publicznej egzekucji 10 mieszkań-
ców jako kary za pomaganie partyzantom – wśród powieszonych było 12-letnie dziecko . 
Dmenin to gmina, w której ponad 10% mieszkańców wywodziło się z niemieckich kolo-
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nistów . Po tej egzekucji nic nie było „jak dawniej”, między sąsiadami urosła przepaść . Po-
tomkowie kolonistów przestali być „swoimi Niemcami”, stawali się wspólnikami zbrod-
niarzy . Po mordzie w Dmeninie przyszły następne . Wieś Wygoda dwukrotnie oglądała 
masowe egzekucje: w grudniu 1943 r ., gdy rozstrzelano tu więźniów polskich przywiezio-
nych z Częstochowy, w lipcu 1944 r ., gdy spalono wieś i zabito 19 miejscowych mieszkań-
ców . Takich Wygód było na ziemi częstochowsko-radomszczańskiej więcej, wieść o nich 
rozchodziła się, nie budziła już strachu, lecz nienawiść .

Partyzanci z AK czy NSZ starali się chronić polskie wsie, oszczędzali je przy rekwi-
zycjach, starali się płacić za pobraną żywność . Wobec „Niemców” tych zasad nie stoso-
wano, potomkowie kolonistów płacili za Hitlera . W 1944 r . władze okupacyjne, czując się 
bezsilne wobec narastającej aktywności oddziałów partyzanckich, wprowadziły metody 
ochrony Niemców wzorowane na stosowanych na Zamojszczyźnie . Dokonali przesiedleń, 
grupując ludność niemiecką w osadach „chronionych”; takową utworzyli w Babczewie, 
w Reymontowskiej gminie Kobiele Wielkie . Polaków tam zamieszkałych wyrzucono, 
do ich domów, na ich pola, sprowadzono osadników niemieckich, potomków kolonistów 
z Michałopola i innych wsi, a także nowych sprowadzanych z Rumunii . Dobrowolności 
w tym nie było, pod przymusem wygnańcy z Babczewa przesiedlili się do Michałopola, 
a potomkowie niemieckich kolonistów z Michałopola do Babczewa . Względy bezpie-
czeństwa uzasadniające pragmatyczność decyzji okupanta nie brały pod uwagę naturalne-
go u każdego chłopa (bez względu na narodowość) przywiązania do swojej „ojcowizny”, 
ziemi wydartej przez dziadów-pradziadów lasowi, użyźnionej potem kilku pokoleń .

Zimą przyszło „wyzwolenie”, przetoczyło się czołgami przez ziemię radomszczańską . 
Babczewianie wrócili do Babczewa, Michałopolanie do Michałopola, ale nic już nigdzie 
nie zostało po staremu . Za dużo krwi się rozlało, za dużo nienawiści . Przyszedł czas od-
płaty Niemcom, wszystkim Niemcom, za wszystkie krzywdy . Wymownym wykładem 
polityki był głos krakowskiego publicysty, zabrany w dyskusji nad „problemem zgermani-
zowanych Polaków”, czyli dawnych obywateli II Rzeczpospolitej i Śląska, którzy wpisali 
się na niemiecką volkslistę:

„Traktując sprawę zgermanizowanych Polaków najzupełniej pozytywnie, 
uważam jednak, że należy wobec tej grupy ludności zachować daleko idącą 
ostrożność . Błędem byłoby – moim zdaniem – przyznawać jej od razu prawa 
narodu polskiego, tak jak tego chcą niektórzy . Przy ocenie omawianej kwe-
stii nie należy zapominać o tym, że Polacy, którzy ulegli w ostatnich gene-
racjach wynarodowieniu, mieli duże korzyści ze zmiany swej narodowości . 
Weszli oni przecież w skład narodu panującego w Rzeszy Niemieckiej i ko-
rzystali z wszelkich przywilejów tego narodu . Przyjęcie narodowości nie-
mieckiej oznaczało zwłaszcza w ostatnich dziesiątkach lat nieraz świadomą 
zdradę popełnioną wobec narodu polskiego . ( . . .) Należałoby wyjść z założe-
nia, że osoby te zasłużyły sobie na to, by były wysiedlone z granic Państwa 
Polskiego – tak jak wszyscy Niemcy . Jeżeli się tego z nimi na razie nie uczy-
ni, to powinno to być uważane za łaskę okazaną im przez rząd polski, łaskę, 
którą mogą uzyskać tylko wówczas, jeżeli się będą o nią ubiegać, składając 
odpowiednią prośbę . Spełnienie tej prośby nie mogłoby bynajmniej ozna-
czać, że omawiane osoby zostałyby uwolnione od wszelkich restrykcji, które 
powinny je spotkać jako dotychczasowych członków narodu niemieckiego, 
i że zostałyby pod względem praw obywatelskich od razu zrównane z oso-
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bami narodowości polskiej . Pozostawienie ich w kraju mogłoby nastąpić 
jedynie pod określonymi warunkami . Najważniejszym z warunków byłby 
ten, by tak jak inni Niemcy utraciły one posiadaną własność nieruchomą . ( . . .) 
»Niemcy pochodzenia polskiego« nie posiadaliby polskiego prawa obywa-
telskiego aż do chwili przyznania im tego prawa . Z tego wynikałby dla nich 
szereg dalszych ograniczeń prawnych w okresie przejściowym . Byliby oni 
pozbawieni praw wyborczych do ciał ustawodawczych oraz do ciał samorzą-
dowych, a także prawa piastowania urzędów publicznych; rzeczą do rozwa-
żenia byłoby, w jakiej mierze mogliby oni być pracownikami kontraktowymi 
takich instytucji, jak koleje państwowe, poczta itp .”6

Płacąc za zbrodnie Hitlera, potomkowie „fryzyjskich” kolonistów z Michałopola mieli 
w Polsce stać się podludźmi, pozbawionymi prawa do swojej własności i wolności . To nie 
były życzenia publicysty – tak wyglądała polityka nowej, „ludowej” władzy . Niestety, 
w Michałopolu stało się coś gorszego .

Przyszli marcową nocą . . . Kto? Nie wiadomo, jacyś obcy, pewno „z lasu” . Ale ci obcy 
„z lasu” wiedzieli dokładnie, kto gdzie mieszka, potrafili w ciemności rozróżnić, kto Nie-
miec, kto Polak . Było gospodarstwo, gdzie wzięto męża, bo Niemiec, zostawiono w spoko-
ju żonę, bo Polka . Takiej znajomości wsi nie mogli mieć „obcy” . Wyprowadzili w mroźną 
noc, ubranych i nieubranych . Zgromadzili w pobliżu cmentarzyka ewangelickiego . I roz-
strzelali . Tak po prostu, bez zabawy w odczytywanie wyroku, bez zbędnych ceremonii . 
Zakazano grzebać zwłoki, bo „szkoda polskiej ziemi dla niemieckiego ścierwa” . Dopiero 
po odejściu tych „obcych”, miejscowi dokonali pochówku; jak kogo rozpoznano i znano 
(jak sołtysa Abla), to do rodzinnego grobu, resztę do wspólnego dołu .

Czy tak było, ilu ich było . . . Bez ekshumacji nie odpowiemy .
W tym samym czasie po okolicach liczne patrole UB, LWP i „czerwonej Armii” 

poszukiwały niedobitków AK (przyszłego Konspiracyjnego Wojska Polskiego) i NSZ 
(oddziału „Żbika” Kołacińskiego) . Znano teren, bo tu AL miała swoją słynną Brygadę 
AL im . Bema, dowodzoną przez płk . Bolesława Hanicza-Borutę . Mord w Michałopolu 
nie mógł być ukrytym, wieść o nim szybko dotarła do UB . Gdyby można było zwalić 
winę na Sojczyńskiego czy Kołacińskiego, pewnie by to zrobiono . . . Śledztwa jednak nie 
było, nie szukano winnych . A zresztą, jaką zbrodnią jest zabić Niemca . . . To nie zbrodnia, 
to sprawiedliwość ludowa .

Reszta jest milczeniem . Tylko głaz przy resztówce cmentarza przemawia głosem zabi-
tej rodziny Ablów . Ale kto tam trafi, kto usłyszy? . .

1 Israel Joshua Singer, Bracia Aszkenazy, Warszawa 1992, t . 1, s . 5-7 .
2 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880, t . 6, s, 299 .
3 Lucjan M ., Koloniści niemieccy wśród ludu polskiego, cz . I, „Goniec Częstochowski” 1913, nr 153, s . 2 .
4 Tamże, cz . II, nr 156, s . 2 .
5 Jakub Glass, Ewangelicy Polacy w świetle dokumentów urzędowych, Warszawa 1919, s . 102 .
6 Rajmund Buławski, Problem Niemców polskiego pochodzenia, Kraków 1945, s . 4 .
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ROZMOWA O POEZJI NA TLE 
OKNA

Wieczór autorski Aleksandra Wiernego 
i promocja jego poetyckiego tomu Sygont-
ka odbyły się w OPK „Gaude Mater” 11 
kwietnia 2019 r . Spotkanie prowadził poe-
ta Marcin Zegadło, więc na scenie było, 
jak zauważył to jeden z Panów, „dwóch 
samców alfa” . Tłem rozmowy był piękny 
widok z odsłoniętego za sceną okna, które 
dotąd przez wiele lat ukryte było za grubą, 
czarną kotarą . 

Aleksander Wierny znany był dotąd 
jako prozaik, autor prozy autobiograficznej 
Matka mojego dziecka (pierwotnie publi-
kowanej jako blog), kryminałów Światło 
i Teraz oraz horroru Krew i strach, a Syg-
ontka jest jego poetyckim debiutem . Zapy-
tany o powód „samobójczej misji” wyda-
nia wierszy w czasach, gdy niewielu ludzi 
je czyta, za to wielu pisze, odparł: „Jestem 
panem w średnim wieku, nic nie muszę, 
mogę robić, co chcę, mogę wydać książkę 
z wierszami, w których mówię, co chcę” . 
Śmiało więc można zaryzykować tezę, iż 
jest to rozwinięcie krótszej wersji odpo-
wiedzi, która mogłaby brzmieć następują-
co: wydanie tomu jest aktem wolności jego 
autora . Tytuł, będący nazwą wsi w oko-
licy Częstochowy, gdzie Autor ma wiej-
ski dom, stanowi także pewnego rodzaju 
symbol . Z kilku powodów jest to miejsce 
znaczące . Trudno tam o zasięg telefonicz-
ny, co stwarza warunki do bycia obec-
nym, do bycia tu i teraz bez rozpraszania 
się na świat wirtualny . Poza tym miejsce 
daje możliwość wykonywania nowych 
zajęć, związanych z urządzaniem domu 
i dbaniem o obejście, naprawianiem, przy-
bijaniem, koszeniem… Zapytany przez 
Sławomira Domańskiego o to, czy jest 

SUBIEKTYWNA KRONIKA WYPADKÓW
KULTURALNYCH

uciekinierem od cywilizacji, Aleksander 
Wierny odpowiedział, że nie, że Sygontka 
to miejsce, z którego lepiej widać, bo po-
zwala uzyskać dystans wobec dotychcza-
sowego życia, przyzwyczajeń, rutyny .

W rozmowie podkreślone zostały 
charakterystyczne cechy sposobu pisania, 
przypominające Skamandrytów, w tym 
zwłaszcza zwrot ku postawie aktywnej, 
manifestujący się wielością czasowni-
ków nazywających czynności . Zapytany 
o poetyckie lektury, Aleksander Wierny 
wymienił poetów, których określił jako 
„dojrzałych”: Marcina Świetlickiego, Jacka 
Podsiadłę, Adama Zagajewskiego, T .S . 
Eliota, Czesława Miłosza z wczesnego 
okresu twórczości, Jarosława Iwaszkiewi-
cza . Zauważmy, iż jest to poezja wyłącznie 
„męska” – jeśli tak wolno dzielić poezję . 
Przywołane zostało nazwisko Łukasza 
Jarosza jako poety piszącego podobnie, 
z czym zgodził się Aleksander Wierny, 
zaznaczając, że tę twórczość poznał już 
po napisaniu swoich wierszy, zawartych 
w Sygontce . Bohater spotkania uważa, iż 
czytanie poezji jest zajęciem elitarnym . 
I nie o wszystko, co jest publikowane 
w formie wiersza tu chodzi, lecz o litera-
turę „wysokooktanową” . Łatwość publiko-
wania bez jakiejkolwiek selekcji nie zawsze 
dobrze służy poezji . 

Na spotkaniu było wielu gości, w tym 
przedstawicieli różnych pokoleń ludzi pi-
szących . Specjalne oklaski za grzeczne 
zachowanie otrzymał kilkuletni syn Alek-
sandra Wiernego, który jest także bohate-
rem jego wierszy .

Aleksander Wierny jest absolwentem 
filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim . 
Pracował jako dziennikarz, obecnie jest 
urzędnikiem samorządowym .

Barbara Strzelbicka
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PLENER ARTYSTYCZNY 
W CZASACH KRYZYSU

XV, a więc jubileuszowy Plener Artystycz-
ny ISD Huty Częstochowa, odbywał się 
pod optymistycznym hasłem „Nowe Po-
kolenie” . Ten optymizm, niestety, pozostaje 
w sprzeczności z dramatycznymi doniesie-
niami mediów o światowym kryzysie bran-
ży metalurgicznej i o sytuacji huty . Plener 
mimo to się odbył, wystawa poplenerowa 
również została otwarta zgodnie z wielolet-
nią tradycją . Nie zabrakło uroczystej oprawy, 
do której przywykła częstochowska pub-
liczność, uczestnicząca w otwarciu wystawy 
17 maja 2019 r . w reprezentacyjnej sali Mu-
zeum Częstochowskiego w Ratuszu .

Wśród uczestników pleneru byli za-
równo artyści, którzy brali w nim udział 
w latach ubiegłych, jak i tacy, którzy udział 
w tym wydarzeniu wzięli po raz pierwszy . 
Wśród 25 prac są fotografie, prace malar-
skie, wykonane w różnych technikach, rysu-
nek i rzeźba autorstwa Mariusza Chrząst-
ka, kuratora wystawy . Jego niewyczerpaną 
wyobraźnię i pomysłowość można podzi-
wiać także na przykładzie emblematu, to-
warzyszącego plenerom, którym jest me-
talowa „róża”, w tym roku przypominająca 
ludzki profil . Katalog został przygotowany, 
wzorem lat ubiegłych, w drukarni „Gryf ” . 
Andrzej Szczepańczyk, właściciel drukar-
ni, pod koniec oficjalnej części spotkania 
wręczył honorowym gościom sygnalny eg-
zemplarz wyjątkowego dzieła, którym jest 
dwutomowa monografia Raków. Dzieje 
częstochowskiej dzielnicy autorstwa Roma-
na Sitkowskiego . Co do dalszych losów 
książki jest wiele niewiadomych, głównym 
problemem są, niestety, pieniądze, które być 
może się znajdą, kiedy decydenci zapozna-
ją się z książką i ocenią, a także docenią jej 
wartość .

Uroczystość otworzył prezes zarządu 
ISD Huty Częstochowa Anatolii Fediaiev, 
on też jest autorem wstępu do katalogu . 
Wszyscy uczestnicy pleneru zostali przed-

stawieni publiczności, otrzymali symbo-
liczne upominki, a na zakończenie ustawili 
się do pamiątkowej fotografii . Potem już 
tylko oglądanie prac, rozmowy przy muzy-
ce i przy obficie zaopatrzonym stole wer-
nisażowym .

Doceniamy konsekwencję Zarządu ISD 
Huty Częstochowa oraz szacunek dla czę-
stochowskiego środowiska artystycznego, 
a także dla odbiorców sztuki, że w czasie 
tak poważnego kryzysu nie zrezygnowa-
no z organizacji pleneru ani też nie ogra-
niczono jego rozmachu . Hucie, która jest 
przede wszystkim miejscem pracy wielu 
częstochowian, życzymy przezwyciężenia 
kryzysu! Czekamy także na kolejny Plener 
Artystyczny, który wrósł w krajobraz kul-
turalny Częstochowy .

Barbara Strzelbicka

NIE TYLKO O MIŁOŚCI

Jest sobotni wieczór 18 maja 2019 roku . 
Częstochowskie Aleje zakwitły młodością, 
tą poukładaną i tą drugą – hardą, hałaśliwą 
i zadziorną . Podwórko przy Alei Najświęt-
szej Maryi Panny 2 wypełnia się samocho-
dami, a barwna postać biletera Hieronima 
dominuje w wejściu do Teatru from Po-
land, teatru Wojtka Kowalskiego .

Pierwsze miejsca dla gości utraciły już 
dziewicze kartki z napisem rezerwacja, sala 
pęcznieje . Trzy dzwonki i scena odsłonięta . 
Czarno-biała szachownica kryje podłogę 
i sięga elektrycznego pianina, zza którego 
wyłania się twarz, nieruchoma jak u Bu-
stera Keatona . Światła kryją mankamenty 
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otoczenia i oto wkraczamy w świat teatral-
nej magii . Kto zna Wojtka Kowalskiego, 
ten wie, że aktor wagę swoją posiada i ob-
jętość owszem także, a jednak w szkolnych 
podkolanówkach w paski, szelkach w bia-
ło-czarne klawisze oraz bereciku zmienia 
się w urwisa z piątej B . I wierzymy w każde 
słowo, które do nas kieruje . O niezmiennej 
skłonności dzieci do nadawania przezwisk, 
o dziecięcym zauroczeniu szkolną koleżan-
ką . O nieśmiałości i trudach dorastania . 
Wreszcie o miłości dojrzałej, a jednak wy-
boistej i pełnej cierpienia . To proza Janusza 
Rudnickiego splata się z poezją Piotra Ma-
cierzyńskiego . Monolog aktora uzupełniają 
piosenki, do których melodie skompono-
wał Michał Pilarski . On także towarzyszy 
na instrumentach (pianinie i akordeonie), 
nadając całemu spektaklowi koloryt i dra-
maturgię .

Monodramy Wojtka Kowalskiego pre-
zentowane w różnych miastach naszego 
kraju zdobywają liczne nagrody i wyróż-
nienia na przeglądach i festiwalach teatral-
nych . Tydzień przed opisywaną tu premierą 
„Homo sovieticus” zbierał owacje w Gorzo-
wie Wielkopolskim i w Świnoujściu .

Spektakl „Miłość – uwolnić słowa” 
ewoluował od grudniowej prapremiery, 
wzbogacony o kolejne muzyczne akcenty, 
a jest to drugi monodram z piosenkami . 
Z jaką powagą podchodzi Wojtek Kowal-
ski do aktorskiego rzemiosła, niech świad-
czy fakt, że przez kilka miesięcy pobierał 
lekcje śpiewu i tańca, a finałowa piosenka 
urzeka przemyślaną choreografią w wyko-
naniu obu panów .

Bohater zmienia się na naszych oczach, 
korzystając z akcesoriów: kamizelki, fraka, 
kapelusza czy kart . Nawet stojak na ubra-
nie gra tutaj ważną rolę . Jednak najbar-
dziej fascynuje nas, jak Wojtek śpiewa 
i jest to także pierwszorzędnie zagrana 
rola . Spektakl toczy się swoim rytmem, 
aż docieramy do piosenki finałowej „Song 
o duszy” . Kompozytor z akordeonem stoi 
plecami do Aktora, obaj w kapeluszach, 

obaj na czarno, a do akordeonu przycze-
piony jest wątłą nitką czerwony balonik 
w kształcie serca . Rozbrzmiewają dźwięki 
tanga i taniec trwa na scenie, Aktor śpiewa 
przejmujący song:

Ale kochaj mnie wciąż .
Kochaj jak Edith Piaff,
Nie kochaj mnie jak żona .
Jak Edith Piaff mnie kochaj,
Jak potrafiła tylko ona .
Przebacz i kochaj mnie
Jak Edith Piaff,
Kochaj mnie bezprzykładnie .
Jak Edith Piaff mnie kochaj,
Choć życie ci palę i kradnę .

Ilu emocji można doświadczyć oglą-
dając ten spektakl, wiedzą ci, którzy byli 
tam ze mną . Autora przejmujących, choć 
i zabawnych tekstów wszystkich piosenek 
wywołał Wojtek na scenę . Jest nim Janusz 
Jano Mielczarek, który przed wielu laty 
pisał dla studenckiego kabaretu „Bambi-
no”, a na najnowszej płycie Czerwonego 
Tulipana można odnaleźć pięć jego poe-
tyckich perełek . Obaj panowie ze wzru-
szeniem obejmowali się przy akompa-
niamencie gromkich braw publiczności . 
Była także piosenka na bis, był szampan 
i przekąski, jak na premierowy spektakl 
przystało . Wszystko to za sprawą Wojtka 
Kowalskiego, Michała Pilarskiego, tekstu 
Janusza Rudnickiego, poezji Piotra Macie-
rzyńskiego, tekstów piosenek Janusza Jano 
Mielczarka, a także kobiety życia naszego 
Aktora, Oli – autorki scenografii, operator-
ki światła i dźwięku .

Powiadam Państwu, było pysznie i aż 
żal, że dopiero 25 lipca b .r . na letniej scenie 
przy Ratuszu będziemy mogli ponownie 
zanurzyć się w ten wyjątkowy klimat . Po-
lecam: „Miłość – uwolnić słowa” .

PS Skoro na bis Wojtek Kowalski wy-
brał Walizki, pozwolę sobie, za zgodą Ja-
nusza Jano Mielczarka, zacytować tekst tej 
piosenki:
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Janusz Jano Mielczarek

WALIZKI

Ciemne moce rządzą tym światem,
Jakieś wojny, trzęsienia, mizery .
My zamiary mieliśmy skrzydlate,
By naprawić sobie charaktery .

Aby czulić się tak jak w romansie, 
Ciepłe słowa mieć na zawołanie,
No i tęsknić za sobą obłędnie,
I skasować czasownik rozstanie .

Ref .: Bez walizek rzucanych na schody,
Z tamtej farsy bez grama miłości,
Byśmy się nie katowali
Wilczym biletem do samotności .

Tych walizek pod drzwiami jak wdowy,
Potępione przez siły nieczyste,
Z siniakami na sercach dwóch młodych
I miłością naszą z odzysku .

Tak byliśmy piękni i dzielni;
Swoje nerwy trzymałaś na wodzy,
Ja rzuciłem panny i butelki,
Lecz niechcący ktoś zadał sierpowy .

Romans stał się komedią pomyłek,
Nerwy pękły, butelka rozbłysła;
Po co łatać czyjeś charaktery,
Łatwiej było wystawić walizkę .

Ref .: Znów walizka pod drzwiami, big banał,
Czarny teatr bez cienia czułości,
W sercu papier, który nie kłamał,
Żelazny bilet do samotności .

I walizki pod drzwiami jak wdowy
Pogniecione, z tektury falistej,
I mój taniec z nimi chochołowy,
I samotność szczerbata, z odzysku .

Elżbieta Jolanta Gola
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Tymoteusz Werner

CZENSTOCHOVIANA Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI

Andrzej Kobus, Miasto Krzepice w doku-
mentach bezpieki: historie tajne, kontrower-
syjne i ciekawe, Instytut Historii i Stosun-
ków Międzynarodowych Uniwersytetu  
im . Jana Kochanowskiego, Filia w Piot-
rkowie Trybunalskim, Piotrków Trybu-
nalski 2015, s . 225 (zawiera faksymile 
dokumentów), 25 cm, opr . brosz . 
Autor tej arcyciekawej pozycji książkowej 
urodził się i mieszkał w Krzepicach, zaj-
muje się regionalistyką, w szczególności 
pograniczem śląsko-małopolskim . O przy-
wiązaniu do Małej Ojczyzny świadczy de-
dykacja na stronie przedtytułowej: „Mo-
jemu miastu” . Pierwszy rozdział, Zarys 
historii miasta Krzepice do 1945 r ., to 40 
bitych stron z historią miasta od w . XII 
do 19 stycznia1945 r ., gdy 32 . Korpus Ar-
mii Radzieckiej zajął Krzepice (żołnierze 
290 . Pułku Piechoty z 95 . Dywizji Piecho-
ty, wchodzącej w skład korpusu pod do-
wództwem gen . A . Rodimcewa) . Rozdział 
II, Wójcik i inni ..., omawia okres od 1945 
do 1956 r ., następny to Epoka Władysława 
Gomułki, a ostatni nosi tytuł Ostatnie dekady PRL w Krzepicach i okolicy . Bibliografia przed-
miotu jest obszerna, ale najciekawsze są aneksy nr 1-3: to mapa okolic Krzepic z miejsco-
wościami od Wielunia, Pajęczna do Olesna i Częstochowy z wsiami i miastami w tym kwa-
dracie (szkoda, że autor nie użył mapy sztabowej z 1933 r ., wyd . WIG), gdzie miały miejsce 
działania MO, UB, ORMO, SB, PUBP, UBP . Rozwinięcie tych i innych skrótów znajduje 
się w Wykazie skrótów; warto, aby młodzi czytelnicy książki czy mojej recenzji próbowali 
rozwiązać te skróty . Książkę kończą streszczenia po angielsku, niemiecku, francusku i in-
deks osób . Brak streszczenia po polsku, które dawałoby informację ogólną bez konieczności 
sięgania do spisu treści lub czytania całej pozycji . Autor dziękuje dr . Jackowi Laberscheko-
wi, Romualdowi Cieśli, twórcy publikacji Blask dawnych Krzepic i Ewelinie Bożek-Leszczyk 
za książkę Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach . Wszystkie 
te publikacje są podstawą do monografii Krzepic, która staje się niezbędna, jako że Czę-
stochowa, Kłobuck i Krzepice są związane ze zmieniającymi się podziałami administra-
cyjnymi Polski (do 1950 r . były w woj . kieleckim, w l . 1975-1998 w częstochowskim, teraz 
są w woj . śląskim) . Warto postarać się o granty i dotacje, by książka jak najszybciej mogła 
powstać, gdyż monografie posiadają już Częstochowa (czterotomową) i Kłobuck (dwutomo-
wą) . W „Galerii” zamieścimy recenzję tej monografii, już teraz dziękując za pomoc przy jej 
tworzeniu autorom książek o Krzepicach, w tym także tej zadedykowanej „Mojemu miastu” .



118 częstochowski magazyn literackigaleria 50

CZENSTOCHOVIANA Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI

Barbara Herba, Gmina Konopiska. Hi-
storyczny szlak edukacyjny, Wydawnictwo 
Regina Poloniae, Konopiska 2018, s .167 
(wiele fotografii), 24 cm, opr . brosz . 

Obok okładka nowej, trzeciej już książ-
ki Barbary Herby; pierwszą była Dzieje 
Konopisk i okolicy, wydana w 2004 roku, 
drugą Konopiska i okolice, wydana w roku 
2011, najnowsza pochodzi z 2018 roku . 
Autorka podzieliła książkę na rozdzia-
ły: w pierwszym z nich opisała szkołę 
w Konopiskach oraz pomoc, jakiej szkole 
udzielała Kopalnia Rud Żelaza „Barbara” . 
Zamieszczony jest wykaz nauczycieli, któ-
rzy od połowy wieku XIX do końca lat 20 . 
wieku XX uczyli w tej szkole . Są rozdzia-
ły poświęcone rodzinom Fuksów, Bato-
rów, Kołaczkowskich, Polanowiczów oraz 
Walaszczyków – od tego nazwiska jedna 
z osad przyjęła nazwę Walaszczyki . Wie-
le zdań i opisów Autorka poświęca osa-
dom takim jak Dźbów, Wąsosz, Łaziec, 
Hutki, Rększowice i uzupełnia je o inne 
fakty, dotyczące danych miejscowości . 

Opisy historii tych osad zaczynają się od końca XV lub od XVI wieku i są kontynuowane 
aż do chwili obecnej . I tak w części dotyczącej Wygody Pani Barbara Herba napisała: „Jas-
nogórscy oo . paulini zostali właścicielami majątku Konopiska w roku 1540 . Otrzymali go 
od szlachcica Hieronima Moszczyńskiego z Bnina w ziemi poznańskiej, spadkobiercy rodu 
Koniecpolskich” . Autorka opisuje szereg rodów, w tym na przykład młynarzy Kijaszów 
i Fedomiuków, którzy na rzece Konopka prowadzili przemiał zboża . Następnie w Łaźcu 
zbudowano kuźnie na tej samej rzece, którą wtedy nazywano Jarzecznica . Podsumowując 
należy zauważyć, że Łaziec zawsze pozostanie w historii hutnictwa jako jedno z miejsc 
w rejonie Częstochowy, gdzie rodził się przemysł odlewniczy i hutniczy . Znany nieżyją-
cy historyk inż . Jerzy Wacław Zimny opracował położenie kuźnic, a także kopalni rudy 
w rejonie Konopisk i na jego opracowania powołuje się Autorka, opisując szereg młynów, 
tartaków, kuźni i kopalni, które położone były nad rzekami i strumieniami . Książka ma 24 
rozdziały, z których ostatni jest poświęcony legendom, na 11 stronach zawiera szereg relacji 
ze zdarzeń, ciekawych opowieści, legend, bajek i przypowieści . Na końcu zamieszczonych 
jest 106 zdjęć, obrazujących życie społeczne, kulturalne, prace i sukcesy Konopisk oraz 
ludzi zamieszkałych w tych wsiach, osadach, przysiółkach i miastach, które są opisywane, 
a na zdjęciach pokazane .
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CZENSTOCHOVIANA Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI

Monika Rogozińska, Polowanie na Matkę, 
Wydawnictwo Paulinianum, Częstochowa 
2018, s .338 (fotografie, także kolor .) opr . 
tw .+ obw .

Aby w pełni zrozumieć tytuł tej książki, 
którą pragnę pokrótce zrecenzować, na-
leży ją przeczytać w całości . Jest to polo-
wanie służb milicyjnych PRL-u na obraz 
Matki Boskiej Częstochowskiej w czasie 
jego peregrynacji po Polsce, gdy obraz był 
przewożony z parafii do parafii i przeka-
zywany z domu do domu . Początek książ-
ki to opis drogi wiary prymasa kardynała 
Stefana Wyszyńskiego od września 1953 r . 
przez różne zakola historii . „Polowanie” 
na obraz zostało skoncentrowane wokół 
następujących wydarzeń: zamurowanie 
obrazu we wrześniu 1939 r ., śluby jasno-
górskie, peregrynacja, kazania na Jasnej 
Górze,1000-lecie Chrztu Polski, wybór 
Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II 
– Wielkiego, wniesienie różańca i krzy-
żyka na Mount Everest, śmierć kardynała 
Wyszyńskiego, obchody 600-lecia obrazu, 
wizyta papieża Franciszka na Jasnej Górze w r . 2017 – i tu można powiedzieć, że nastąpił 
koniec polowań . O takim ciekawym fakcie, że Pius XII pobłogosławił 14 maja 1957 r . Ikonę 
Nawiedzenia, przeznaczoną do peregrynacji po Polsce, mało kto wie . Potem nastąpiły próby 
podpalenia jasnogórskiego klasztoru, kradzieży w skarbcu, konfiskaty gruntów i inne szykany 
za działalność religijną . Wszystkie prawdziwe i wymyślone „winy” przyjął na siebie przeor 
Jasnej Góry o . Kajetan Raczyński, który siedział z Władysławem Bartoszewskim w więzieniu 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego bez adwokata, w zniszczonym habicie, pozbawio-
ny lekarstw i opieki medycznej . W czasie uroczystości 1000-lecia Chrztu Polski (rocznica 
bardzo nie na rękę ówczesnej władzy), która odbyła się w Gnieźnie, na rynku władza wy-
stawiła portrety „synów narodu polskiego”: działaczy komunistycznych i ówczesnych władz, 
dokładając do tego Kościuszkę, Mickiewicza i Chopina . Podczas nieszporów, odprawianych 
w Archikatedrze Gnieźnieńskiej przez arcybiskupa Karola Wojtyłę, rozległy się salwy armat-
nie, bo zorganizowano rocznicę „forsowania Odry” – huk i jazgot gąsienic czołgowych były 
„atrakcją” obchodów . Peregrynacja trwała, aż władze PRL-u uwięziły na Jasnej Górze Obraz 
Nawiedzenia – wtedy peregrynowała pusta rama . Po powołaniu na Stolicę Piotrową Ojciec 
Święty dał ks . Stanisławowi Kardaszowi różaniec, aby Polacy wnieśli go na najwyższy szczyt 
Ziemi w imieniu Jana Pawła II . Zrobili to podczas zimowej wyprawy w 1980 r . Leszek Ci-
chy i Krzysztof Wielicki . Różaniec zniósł Bask Martin Zabaleta – na dowód, że Polacy zimą 
na szczyt dotarli, w co wielu wątpiło . Książka kończy się na uroczystości trzechsetnej roczni-
cy koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze 26 sierp-
nia 2017 r . Na końcu jest bibliografia, podziękowania oraz 14 stron spisu fotografii . Autorka 
jest himalaistką, a także alpinistką, taterniczką, przewodnikiem i ratownikiem tatrzańskim .
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NOTY O KSIĄŻKACH

Podobne, a tak różne życie… Korespondencja Ludmiły 
Marjańskiej i Wisławy Szymborskiej 1954-2003, To-
warzystwo Galeria Literacka, Częstochowa 2019 .

Zapis prawie 50-letniej korespondencji częstocho-
wianki Ludmiły Marjańskiej i noblistki Wisławy 
Szymborskiej . Listy opracowała dr Iwona Skrzypczyk-
-Gałkowska, słowem wstępnym opatrzyła prof . Elżbie-
ta Hurnik . W przygotowaniu publikacji uczestniczyła 
Maria Marjańska-Czernik, córka poetki . Graficznie 
książkę opracował Jacek M . Krasucki przy udziale 
Olgi Wiewióry, a wydrukował ją częstochowski „Gryf ” 
w dwóch wersjach: w twardej i miękkiej okładce . [BS]

Feliks Łańcucki, Wiersze zebrane, Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 2019, s . 89+7 nlb .

Książka zapowiedziana w „Galerii” 48 przez Boże-
nę Gorską esejem Rozbita okaryna i wyborem wierszy  
F . Łańcuckiego . Nota wydawnicza: „Niniejsze wydanie 
(…) oparte jest na tomie Sny młodzieńcze, sny lunatyczne 
(Muzeum Niepodległości, Warszawa 2012; oprac . Bo-
żena Gorska), w skład którego wchodziły wiersze z lat 
1937-1939 zamieszczone pierwotnie w krzemienie-
ckim piśmie licealnym „Nasz Widnokrąg” oraz niepub-
likowane wiersze napisane do 1941 r ., które w 1994 r . 
rodzina poety umieściła w Muzeum Niepodległości” .

Aleksander Wierny, Sygontka, K .I .T . Stowarzyszenie 
Żywych Poetów oraz Miejska Biblioteka Publiczna im . 
Księcia Ludwika I w Brzegu, Brzeg 2019, 46 s . XIII 
Tom Serii „Faktoria Poezji” .

Debiut poetycki autora czterech książek prozatorskich, 
w tym kryminałów i horroru . Marcin Zegadło: „Nie-
wielu współczesnych potrafi robić literaturę z codzien-
ności . Niewielu potrafi robić poezję z czasowników, 
z pospolitych czynności . Tylko najlepsi potrafią zakli-
nać to, co nazywamy »prozą życia« w wiersz, w pełne 
tajemnicy obrzędy, w liturgię bycia tu i teraz . Wierny 
to potrafi” .
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NOTY O KSIĄŻKACH

Ryszard „Sidor” Sidorkiewicz, Ruchome obrazki, 
(wiara, nadzieja, miłość), Towarzystwo Galeria Litera-
cka, Częstochowa 2019, s . 64, seria Biblioteka Galerii .

Arkadiusz Frania: „Poeta nie akceptuje mentalności 
współczesnego Polaka, jego nowych zwyczajów, na-
wyków, odejścia od dekalogu, od dogmatów dobrego 
człowieka (…) . Nie brak również wiwisekcji kondycji 
narodu, dlatego można śmiało mówić o obywatelskim 
i społecznym zaangażowaniu autora . Pisarz krytykuje 
wady Polaków: obojętność, pieniactwo, zawiść (…) nie 
ma więc dla czytelnika pociechy, chcąc go raczej skło-
nić do refleksji, otrząśnięcia się” .

Nasze miasto Często/chowa. Częstochowianki i czę-
stochowianie, pod red . Julity Paprotnej, Częstochowa 
2019 .

Książka sfinansowana ze środków Stypendium Arty-
stycznego Prezydenta Miasta Częstochowy . Opowiada 
o Częstochowie, widzianej oczami jej mieszkańców, 
osób w różnym wieku, wykonujących różne zawody . 
Autorka jest doktorantką Uniwersytetu im . Jana Dłu-
gosza w Częstochowie, zaś Joanna Ambroz, autorka 
opracowania graficznego, w tym także okładki, jest 
doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach .  
[BS]

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Album 
historyczny, oprac . M . Romański, G . Elmanowska,  
L . Gryl i in ., Częstochowskie Wydawnictwo Diecezjal-
ne „Regina Poloniae”, Olsztyn 2019, s . 192 .

Album opatrzony licznymi fotografiami, opracowa-
ny na podstawie materiałów pochodzących z różnych 
źródeł: z kronik parafialnych, archiwów kościelnych 
i państwowych, a także z prywatnych zbiorów . Autorzy 
przedstawiają życie parafialne, duchowne i materialne, 
w różnych aspektach . Dokumenty i zdjęcia opisują pię-
ciowiekową historię olsztyńskiej parafii i ludzi, którzy 
ją tworzyli, aż po czasy obecne . [AJ]



Arkadiusz Zając, 
okładka płyty zespołu Mordor „Prayer To”, 
2017 
(winyl, CD, kaseta magnetofonowa)



123galeria 50częstochowski magazyn literacki

ZAPISKI GALERJANA

Jan Ciesielski

EMIGRACJA

Ja kiedyś, wkrótce chyba,
wyląduję na Karaibach
lub na jakiejś Majorce,
tam – gdzie codziennie – słońce .

Zbuduję szałas nad oceanem,
nawiążę kontakt z pawianem,
a także z tubylką, miejscową,
bez słów – a ludzką mową .

Na ubiór narwę palmowych liści,
zielonych, lecz nie z nienawiści,
zapomnę, co znaczą spaliny,
od słownej się wyrwę padliny .

Zostawię naiwnym sprawy;
z nadętych balonów wrzawy
i ze znanego szmatławca
zbuduję wielkiego latawca .

Na tym latawcu podkreślę
wszystkie te słowa obleśne 
i niech go poniosą w chmury
te nasze „świadectwa kultury” .

Rozłożę kocyk pod palmą,
zamówię parówki z musztardą,
do tego „okocim” lub „żywiec”
i zasnę snem jak leniwiec .

Poczekam, aż znikną z ekranu
– co gębą pracują już rano – 
zasłużeni mieleniem ozorem
pod byle pretekstu pozorem .

A gdy zbuduje się
dla głupoty tamy,
dajcie mi znak
waląc w TAM-TAMY .
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Arkadiusz Zając, „Post mortem” („Zbawienie”), 2016-2019, akryl, ołówek, kredka na papierze

Arkadiusz Zając, okładka płyty zespołu Mordor „Nothing…”, 1992, reedycja 2017 
(winyl, CD, kaseta magnetofonowa)

Arkadiusz Zając, „Post mortem” („Zbawienie”), 2016-2019, akryl, ołówek, kredka na papierze

Arkadiusz Zając, okładka płyty zespołu Mordor „Nothing…”, 1992, reedycja 2017 
(winyl, CD, kaseta magnetofonowa)
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